
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครปฐม  ภาค ๑๔

ส่งสอบ ๑๒,๓๐๘ คน ขาดสอบ ๒,๐๗๐ คน คงสอบ ๑๐,๒๓๘ คน สอบได้ ๖,๐๑๗ คน สอบตก ๔,๒๒๑ คน (๕๘.๗๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๐๑
เด็กหญิงกรวิภา ยังยืน

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๐๒
เด็กหญิงกุลนัดดา รอบแคว้น

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๐๓
เด็กหญิงชามาวีร์ เย็นฉำ

๑๒/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๐๔
เด็กหญิงณัฐฐา เหล่าจีน

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๐๕
เด็กชายณัทกมล กมลพันธ์ทิพย์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๐๖
เด็กหญิงธนัตถ์กานต์ จุ่นอยู่ ๒/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๐๗
เด็กหญิงธัญสินี เรืองทอง

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๐๘
เด็กหญิงธีรารัตน์ ปรีชาตระกูล

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๐๙
เด็กชายนิติพล แสนโอฬาร

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๑๐
เด็กหญิงนิพาดา วงศ์ยะลา

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๑๑
เด็กหญิงปณิชาณัฏฐ์ นิยะมะ

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๑๒
เด็กชายปยะวัฒน์ แซ่ลิม

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๑๓
เด็กหญิงพรทิวา สระทองขาว

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๑๔
เด็กหญิงพรธวัล พุกยิม

้

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๑๕
เด็กหญิงพรปวีณ์ สีดา

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๑๖
เด็กหญิงพัชรมัย รัชตธนกุล

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๑๗
เด็กหญิงภัทรวดี วงศ์ประชารัตน์

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๑๘
เด็กหญิงภิรมณ อวยชัย

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๑๙
เด็กหญิงเบญจพรรณ สำรี

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงแพรทอง เกลียงซอปาน

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๒๑
เด็กชายไตรรัตน์ นามวงษ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๒๒
เด็กหญิงกนกวรรณ ชืนยินดี

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๒๓
เด็กชายกันตพงศ์ บุญแตง

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๒๔
เด็กชายกุลณวัฒน์ เวชภูติ

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๒๕
เด็กหญิงจันทร์ธิมา ตังแก้ว

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๒๖
เด็กหญิงญาณิศา สงวนสัตย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๒๗
เด็กหญิงฐิติชญา เอียมโอษฐ

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๒๘
เด็กชายณัฐชานนท์ ธนทรรศ์สกุล

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงธาราทิพย์ แสงจันทร์

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๓๐
เด็กชายปฐมพร เขาทอง

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๓๑
เด็กหญิงปริยากร จันทร์แจ่มหล้า

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงปุณณนุช จาบกัน

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๓๓
เด็กชายภาณุ ตีไชยรัมย์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๓๔
เด็กหญิงลักษณาพร พูลสังข์

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๓๕
เด็กหญิงวัชรภัสร์ ทองคำ

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๓๖
เด็กหญิงวาสิตา เข็มทอง

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๓๗
เด็กหญิงศิรินภา ตาแสนแก้ว

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๓๘
เด็กหญิงสุวรรณนี สุปตาชุน

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๓๙
เด็กหญิงอริสรา รูปสม

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๔๐
เด็กหญิงเพชรรัตณ์ คงเข็ม

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๔๑
เด็กหญิงกฤติยาณี สียางนอก

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๔๒
เด็กชายกฤษฎา หนูอ้น

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงจิรดา จิวประเสริฐ

๋

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๔๔
เด็กหญิงชนิกานต์ สังข์แก้ว

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงฐิรญา จินดารัตน์

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๔๖
เด็กชายณัฐพงษ์ ผู้เลืองลือ

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๔๗
เด็กชายธนพล กิจบำรุง

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๔๘
เด็กชายธนัชพงศ์ เหียงอรชร

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๔๙
เด็กชายธนโชติ ฉิงทองคำ

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๕๐
เด็กหญิงธิดา พันธ์ประชา

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๕๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ คำพันธ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงนนิศรา จันทร์เพ็ง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๕๓
เด็กหญิงนันทนา ภักดี

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๕๔
เด็กหญิงปญญาพร สุขดี

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๕๕
เด็กชายปุณษกร ผลิเจริญสุข

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๕๖
เด็กหญิงพิจิตรา รองวัง

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๕๗
เด็กชายพิสิฎฐ์ นนกระโทก

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๕๘
เด็กหญิงภัครพร ชูพลาย

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๕๙
เด็กหญิงภัทราธร เสือแปน

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๖๐
เด็กชายภานุวัฒน์ ชาวนาห้วยตะโก

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๖๑
เด็กหญิงรสรวี อินทร์ศิริ

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๖๒
เด็กชายระพีพัฒน์ อุไรรักษ์

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๖๓
เด็กชายรัชชานนท์ ทองภักดี

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ อ่างแก้ว

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๖๕
เด็กชายรัฐภูมิ กล้างาม

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๖๖
เด็กหญิงรุ่งฟา นาคซือตรง

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๖๗
เด็กชายวีรยุทธ แปนอินทร์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๖๘
เด็กหญิงศลิษา พิลึก

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๖๙
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

จันทราศรี
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๗๐
เด็กชายสมชาย พ่วงจู

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงสุรีรัตน์ ศรีเชือ

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงหัตถรัตน์ พรถิระมนตรี ๙/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงอภิสรา สามบุญเรือง

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงอารีรัตน์ บัวอ่อน

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๗๕
เด็กชายเอกรินทร์ อยู่เสือ

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงเอมิกา สุ่มมาตย์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงโศภิต อินแพง

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๗๘
นายสัพพัญู เอกตรีจิตร

๑๐/๐๑/๒๕๐๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๗๙
นางสาวศศิชา แก้วนิมิตรชัย

๐๔/๐๗/๒๕๑๓

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๘๐
นางชญาณ์นันท์ ธนนท์เศรษฐ์

๐๔/๐๑/๒๔๙๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๘๑
นางสาวชูจิตร์ หลงสมบุญ

๑๕/๐๖/๒๕๐๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๘๒
นางกุลนิษฐ์ ห้วยหงษ์ทอง

๐๑/๐๕/๒๕๑๔

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๘๓
นางสาวฉัตราวดี วิไลรัตน์

๒๖/๐๑/๒๔๙๔

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๘๔
นางสาวดรุตา ทองเนียม

๐๒/๐๑/๒๕๑๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๘๕
นางสาวปยดา จันทร

๒๔/๑๐/๒๕๑๓

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๘๖
เด็กหญิงอริศรา นิลพัฒน์

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงณิชกาญจน์ มณีวิหค

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงจารุดา ชัยศรีประเสริฐ

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๘๙
เด็กหญิงณฐวรรณ คงพล

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๙๐
เด็กหญิงกานต์รัตน์ นามสิงห์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๙๑
เด็กชายสหรัฐ ทองนำ

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงพลอยชมพู สารภาพ

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๙๓
เด็กหญิงกัลยกร สายยืนยง

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๙๔
เด็กชายญาณภัทร แตงทองแท้

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงพิมพ์ทิชา อภิชัยเกริกพงศ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงเจณิษา เหลืองประเสริฐ

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงวิรัลพัชร อินกานา

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๙๘
เด็กหญิงสุธีรา อยู่ญาติมาก

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๐๙๙
เด็กหญิงพรชนัน ชูช่วย

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๐๐
เด็กชายนนธชัย บุญเลิศฟา

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๐๑
เด็กหญิงพิชชาภา สุพล

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงชมพูเนกข์ ครองระวะ

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๐๓
เด็กชายรัฐนาวุฒิ ยอดยา

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๐๔
เด็กหญิงธนพร โพธิบางยาง

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๐๕
เด็กหญิงอัษฎาพร กวีวัฒนา

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงศรัญญา ทองงาม

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงกิตติมา จันทิพย์วงษ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๐๘
เด็กหญิงไชยานันท์ ทรัพย์เจริญ

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๐๙
เด็กชายรัตนวิชญ์ ลิมทอง

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงกัญญา ยะแบน

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๑๑
นางสาวสุพัตรา เสมคำ

๑๑/๔/๒๕๒๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๑๒
เด็กหญิงกนต์รพี ทองถนอม

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๑๓
เด็กหญิงกฤษณา

ปพัฒน์เตชานนท์
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๑๔
เด็กชายกันต์ชวิศ เหิรสวัสดิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๑๕
เด็กหญิงกัลยา อภิบาลปฐมรัฐ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๑๖ เด็กหญิงกาญจนาภรณ์
เตชะวุฒิพันธุ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๑๗
เด็กชายกิตติพศ จีบโจง

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๑๘
เด็กชายกิตติธรรม

์

ลิมนิธินนท์

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๑๙
เด็กชายจิรัฏฐ์ ดอนจอมไพร

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๒๐
เด็กหญิงฉันทณัฏฐ วิชพันธุ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๒๑
เด็กหญิงชญาดา รูปสูง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๒๒
เด็กหญิงชญานิน บวรวุฒิพงศ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๒๓
เด็กหญิงชนากานต์ บุญผุด

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๒๔
เด็กหญิงชลธิชา ศรีบุญเรือง

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๒๕
เด็กชายชาญพจน์ บุญดี

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๒๖
เด็กชายชานนท์ เข็มน้อย

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๒๗
เด็กชายชิตษณุพงศ์ ปนทอง

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๒๘
เด็กชายชินวัตร ศักดาพิสุทธิ

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๒๙
เด็กหญิงญนันทนิยา ห้วยหงษ์ทอง

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงฐาติกา วิริยาภรณ์โสภณ

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๓๑
เด็กหญิงฐิติกา ธนพันธ์คง

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๓๒
เด็กชายณทรรศน์ พรหมประดิษฐ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๓๓
เด็กหญิงณัชชา เหล่าฮ้อ

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๓๔
เด็กชายณัฏฐชัย แซ่ฉิน

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๓๕
เด็กชายณัฐจิรพัส จิราพิมุกต์กุล

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๓๖
เด็กหญิงณัฐนรี สุทธิประภา

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๓๗
เด็กหญิงณัฐนรี แสงจันทร์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๓๘
เด็กหญิงณัฐนารี ปูสุข

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๓๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ขวัญทิพย์ธนสาร

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๔๐
เด็กชายธนณัฏฐ์ สุริยกานนท์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๔๑
เด็กชายธนภัทร เทียนกัณฑ์เทศน์

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๔๒
เด็กหญิงธนรดี มนัสธีรกุล

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๔๓
เด็กชายธนัตถ์ภัทร์ สงวนทรัพย์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๔๔
เด็กชายธนัท ฤทธินนท์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๔๕ เด็กหญิงธัญจิราธารณ์
เอียดเรือง

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๔๖
เด็กหญิงธัญรดา เหมือนวงศ์ธรรม

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๔๗
เด็กหญิงธิตาพร วาสนกิจจากุล

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๔๘
เด็กชายธิติ ศรีประสงค์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๔๙
เด็กชายธีรพันธ์ พรรณบัตร

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๕๐
เด็กชายธีรภัทร บริพันธ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๕๑
เด็กหญิงนันท์นภัส ชวนอยู่

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๕๒
เด็กชายบดินทร์

หาญเสน่ห์ลักษณ์
๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๕๓
เด็กหญิงบัณฑิตา สุทธิ

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๕๔
เด็กหญิงบัณฑิตา เจริญส่งเสริมกิจ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๕๕
เด็กหญิงบัณฑิตา เนียมจีน

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๕๖
เด็กหญิงบุณยานุช บุญเชย

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๕๗
เด็กหญิงบุณรดา เอียมบุตรลบ

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๕๘
เด็กชายปฐมพร โคตรวงษา

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๕๙
เด็กหญิงปราณี สมไพบูลย์

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงปาณัสม์ ทุ่งพรหมศรี

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๖๑
เด็กหญิงปาณิสรา รอดสำราญ

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๖๒
เด็กหญิงพรสวรรค์ จิรวัฒนกร

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๖๓
เด็กชายพัชรวัฒน์ ศรีพันธ์ลม

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๖๔
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ศรีสุข

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕ / ๑๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๖๕
เด็กชายพัชรเมศร์ ศรีพันธ์ลม

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๖๖
เด็กหญิงพัชร์ชวัล พรรณพัฒน์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๖๗
เด็กหญิงพิชชากร ฐิติถาวรวงศ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๖๘
เด็กหญิงพิชญา คำพลัด

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๖๙
เด็กหญิงพิชญา มณีรัตน์

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงพิชามญชุ์ จารีบูรณภาพ

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๗๑
เด็กชายพิทักษ์พล ศรีนิมิตร

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๗๒
เด็กชายภัคภณ ผิวอ่อน

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๗๓
เด็กหญิงภัทริกา เรียบเจริญ

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๗๔
เด็กหญิงภัสนันท์ วรีร์ธนนนท์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๗๕
เด็กชายภาคภูมิ โฉมวงษ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๗๖
เด็กหญิงภาวิตา รุ่งมา

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๗๗
เด็กหญิงมณีนุช เตชะวุฒิพันธุ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๗๘
เด็กหญิงมนทกานต์ มังกรแก้ว

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๗๙
เด็กหญิงมัญชุสา วาสบุญมา

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงรัญชิดา สงวนรักษา

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๘๑
เด็กหญิงรัตตมณี งามสินจำรัส

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๘๒
เด็กหญิงรุ้งนภา สามบุญศรี

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๘๓
เด็กหญิงวรพร อัครเอกฒาลิน

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๘๔
เด็กหญิงวรรณธร ดอนปานไพร

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๘๕
เด็กหญิงวรินยุพา แวววีรคุปต์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๘๖
เด็กหญิงวริศรา ทรัพย์ประเสริฐ

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๘๗
เด็กหญิงวัชราภา ริวทองชุ่ม

้

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๘๘
เด็กชายวัชรินทร์ บุญทัศนา

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๘๙
เด็กหญิงวิศรุตา เสงียมตน

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๙๐
เด็กหญิงนภัสนันท์ จันทราศรี

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๙๑
เด็กหญิงศศิกานต์ เหต้าน

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๙๒
เด็กหญิงศิรภัสสร ไชยศรี

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๙๓
เด็กชายศิริเชษฐ์ หลวงอำมาตย์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๙๔
เด็กหญิงศุจินทรา อินต๊ะรักษา

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๙๕
เด็กหญิงศุทธิกานต์ หอมระเหย

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๙๖
เด็กชายศุภกร วริศกุลธวัช

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๙๗
เด็กชายศุภกฤต ศิรินานันท์

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๙๘
เด็กหญิงศุภนิชชา จอมฟู

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๑๙๙
เด็กชายศุภวิชญ์ รัตนวัน

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๐๐
เด็กชายศุภสิน โลลุวัฒนา

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ร่มพา

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงสริตา กฤติยาพงษ์ศรี

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๐๓
เด็กชายสัณหวัช พรสี

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๐๔
เด็กหญิงสิณีณัชช์ สัจจาพิทักษ์

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๐๕
เด็กหญิงสิตา พงศ์พิริยะจิต

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงสุธาวัลย์ เดชาฤทธิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงสุธาสินี แซ่ลิม

้

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ฝอยทอง

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงสุพิชญา ทับนาง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงสุภาพรรณ ทองใบ

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๑๑
เด็กชายสุวิจักขณ์ พรรโณภาศ

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๑๒
เด็กหญิงอชิรยา จารุวัฒนชัย

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๑๓
เด็กหญิงอภิสรา ปยะไพร

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๑๔
เด็กหญิงอรชยา สิงห์เอกสุวรรณ

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๑๕
เด็กหญิงอรณิชา แซ่ลี

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๑๖
เด็กหญิงอรปรีญา บุตรนำเพชร

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๑๗
เด็กหญิงอังคณา กิงแก้ว

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๑๘
เด็กหญิงอัญมณี เทียงธรรม

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๑๙
เด็กชายอัษฎาวุธ กิจเทียงธรรม

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงอิสรีย์ สุริยะฉาย

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๒๑
เด็กหญิงเมธาวี แปนทอง

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๒๒
เด็กชายเศรษฐ์ศิริ รัตนการุณจิต

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๒๓
เด็กชายเสฏฐวุฒิ ขำญาติ

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๒๔
เด็กหญิงเอวิตรา อังกูรสุทธิพันธ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๒๕
เด็กหญิงโยษิตา จันทรวรรณ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๒๖
เด็กหญิงไอลดา ลิมมัน

่ ่

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๒๗
เด็กชายณฤทธิพงษ์ ใจทน

๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๒๘
เด็กหญิงศริญญา จอกลอย

๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๒๙
เด็กหญิงชัญญานุช ช่างทุ่งใหญ่

๒๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงเพชรนลิน มิโก

๑๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๓๑
เด็กหญิงธัญธร ศรีเพ็ง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๓๒
เด็กหญิงกนกพร แสวงทอง

๒๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๓๓
เด็กหญิงธีรานันท์ สุขนิพิฐพงษ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๓๔
เด็กหญิงมยุรฉัตร คาทาสี

๒๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๓๕
เด็กหญิงพรรณทิภา พูลมา

๒๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๓๖
เด็กหญิงเอ่ยเชิงขวัญ แสงโสด

๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๓๗
เด็กหญิงศิรินภา ใจกล้า

๑๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๓๘
เด็กหญิงนฤมล

เจิรญกิจวิทยากุล
๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๓๙
เด็กหญิงดวงกมล กันเกตุแก้ว

๒๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๔๐
เด็กหญิงอชิรญา คำดี

๒๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๔๑
เด็กหญิงญาณภัทร เดชธนะโชค

๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๔๒
เด็กหญิงกัณฑิมา ทองแท่ง

๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๔๓
เด็กชายศิริโรจน์ เพ็งพินิจ

๑๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๔๔
เด็กหญิงรดาภา คุ้มพะเนียด

๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๔๕
เด็กหญิงชาริศา ศรีแพร

๒๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๔๖
เด็กชายธนภัทร อดกลัน

้

๑๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๔๗
เด็กชายพิพัฒน์ ทองประ

๐๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๔๘
เด็กหญิงภัสสร สามเพชรเจริญ

๒๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๔๙
เด็กหญิงณัฐพร เอียวโพธิเงิน

้

๑๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงสิริกร ห่อทอง

๑๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๕๑
เด็กหญิงกานต์ธิดา สังข์จันทร์

๑๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๕๒
เด็กหญิงวิไลรัตน์ คุ้มเฟอง

๒๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๕๓
เด็กหญิงฐิติภัทรา พันธุ์จันทร์

๐๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๕๔
เด็กหญิงจุฬารัตน์ ยืนยง

๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๕๕
เด็กหญิงศุภัชญา นิมโพธิทอง

่ ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๕๖
เด็กหญิงชลธิชา เผือกทุ่งใหญ่

๓๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๕๗
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ เจริญกิจวิทยากุล

๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๕๘
เด็กหญิงพิชามญช์ ศรีมีธรรม

๒๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๕๙
เด็กหญิงจินตนา วะนำค้าง

๑๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงสิริพร ด่านจับกุม

๒๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๖๑
เด็กหญิงโสภา เจียรนัยวิทยากุล

๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๖๒
เด็กหญิงเกษรา มหาเจริญ

๒๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๖๓
เด็กหญิงกรกนก บุษบงษ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๖๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ เหมือนศรี

๒๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๖๕
เด็กหญิงกมลพรรณ วันจงคำ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๖๖
เด็กหญิงศิริรัตน์ กลันภูมีศรี

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๖๗
เด็กหญิงพรวลัย จันทรส

๑๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๖๘
เด็กหญิงณัฐนิชา ภู่วิลัย

๒๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๖๙
เด็กหญิงลัลนา จารุพันธ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘ / ๑๗๓

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๗๐
เด็กหญิงชนัญญา สงวนพันธุ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๗๑
เด็กหญิงศิริภัทรา อยู่ญาติมาก

๒๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๗๒
เด็กหญิงพิมลดา กันเกตุแก้ว

๒๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๗๓
เด็กหญิงสุนิตา ประจำเมือง

๓๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๗๔
เด็กหญิงอารีรักษ์ วางที

๐๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๗๕
เด็กหญิงศศิกาญจน์ เรืองโรจน์

๒๒/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๗๖
เด็กหญิงวรรณรดา สุริยาวงษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๗๗
เด็กหญิงกัลยกร อิมอาดูร

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๗๘
เด็กหญิงกัลยรัตน์ อิมอาดูร

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๗๙
เด็กชายกิตติทัต ชาวสวน

๑๖/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๘๐
เด็กชายกีรติ บุญมี

๒๓/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๘๑
เด็กชายจิรายุ แตงแฟง

๒๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๘๒
เด็กหญิงจุฑารัตน์ นาคทัง

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๘๓
เด็กชายเจษฏากรณ์ จำปาพรหม

๑๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๘๔
เด็กชายชนิสร พรมพล

๐๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๘๕
เด็กหญิงชลธิชา ส่วยอู

๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๘๖
เด็กชายชัยวัฒน์ สวัสดิหว่าง

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๘๗
เด็กหญิงณัฐริกา อุปถัมภ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๘๘
เด็กชายณัฐวุฒิ นันทจันทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๘๙
เด็กหญิงดวงดาว สุธิเวช

๐๕/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๙๐
เด็กชายธนพัฒน์ พินโพวงษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๙๑
เด็กชายธนาวัลย์ ปานคำ

๒๙/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๙๒
เด็กหญิงธิติมา สายหยุด

๒๖/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๙๓
เด็กชายนพศิลป สวัสดี

๐๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๙๔
เด็กหญิงนันทพร ปญญาเอก

๑๗/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๙๕
เด็กชายบวรพจน์ ชูราศรี

๒๗/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๙๖
เด็กหญิงบุญญาฤทธิ

์

ชังจันทร์

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๙๗
เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ เปยมปาน

๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๙๘
เด็กหญิงปณิตา ชัยมาลา

๓๑/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๒๙๙
เด็กหญิงปภาดา ทรัพย์สมบติ

๐๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๐๐
เด็กชายประเสริฐ หลิมไทยงาม

๒๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๐๑
เด็กหญิงพรทิพย์ สุริเวช

๒๔/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๐๒
เด็กหญิงพรสิริ ผ่องเกษม

๒๔/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๐๓
เด็กชายพลากร คงพากเพียร

๒๑/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๐๔
เด็กชายภูวนาถ พวงพูลเงิน

๒๗/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงมานิตา มังกษัตริย์

๑๒/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๐๖
เด็กชายเมธัส วังบรรพต

๑๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๐๗
เด็กชายยุทธการ ศักดิศรี

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๐๘
เด็กชายรัฐเขตต์ แสงทอง

๒๖/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงวรนุช เทียวมาพบสุข

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๑๐
เด็กชายวรวุฒิ ชะเอมเทศ

๒๙/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๑๑
เด็กหญิงวราภรณ์ ปริยะวินิตร

๑๗/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๑๒
เด็กชายวิเชษฐ นาคทัง

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๑๓
เด็กหญิงวิภา รถพิมาย

๐๘/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๑๔
เด็กชายวีรภัทร แสงทอง

๐๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๑๕
เด็กหญิงศรัญญา ฟองแก้ว

๒๕/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๑๖
เด็กหญิงศิวพร ชาพันดุง

๐๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๑๗
เด็กชายศุภกร บริกัปปกุล

๑๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๑๘
เด็กชายศุภวิชญ์ จุคำ

๒๑/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๑๙
เด็กชายสรศักดิ

์

เอือราษฎ์

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงสุนิดา อัมพรประภา

๑๓/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๒๑
เด็กชายสุพิชฌาย์ ไอยะลา

๑๕/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๒๒
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เครือศรี
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๒๓
เด็กชายอภิวัฒน์ เครือศรี

๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๒๔
เด็กหญิงอรทัย แก้วภูนอก

๐๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๒๕
เด็กหญิงอรษา ขันทอง

๐๖/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๒๖
เด็กหญิงอริสา ศรีกระจ่าง

๑๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๒๗
เด็กหญิงอรุณกมล เงินสมบัติ

๑๓/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๒๘
เด็กหญิงออมสิน คลังนาค

๒๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๒๙
เด็กหญิงอารยา พิมพา

๑๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงอารีย์รัตน์ อิมอ่วม

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๓๑
เด็กหญิงอินทิรา ภมรพล

๒๘/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๓๒
เด็กชายพีรวิทย์ ปฐมไพบูลย์

๑๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๓๓
เด็กชายกิตติภพ ทับทอง

๒๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๓๔
เด็กชายสหภาพ คงยนต์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๓๕
เด็กชายวงศธร บุญประสิทธิพร

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๓๖
เด็กหญิงณิชานันท์ ผ่อนผัน

๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๓๗
เด็กหญิงปานตะวัน สมสกุลพรศิริ

๒๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๓๘
เด็กหญิงพิชญา มิงอรุณ

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๓๙
เด็กหญิงนัฐอนันตา แก้วเปลียนรักต์

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๔๐ เด็กหญิงประกายดาว โพธิเงิน

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๔๑
เด็กชายณัฎฐกฤต บิลเกษม

๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๔๒
เด็กชายไชยสิทธิ

์

นะวาระ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๔๓
เด็กหญิงภควดี บวรธรรมโชติ

๒๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๔๔
เด็กหญิงพิมพ์ผกา รัฐเสมอ

๑๖/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๔๕
เด็กชายจิรบูรณ์ เนืองจากจุ้ย

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๔๖
เด็กชายสรวิศ เอือราษฎ์

้

๐๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๔๗
เด็กหญิงสุพัทตรา โชคชัยมาดล

๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๔๘
เด็กหญิงเนตรนภา แวงดงบัง

๑๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๔๙
เด็กหญิงจิราพัชร สุขอ่อน

๒๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงอรษา เกตุมอญ

๑๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๕๑
เด็กชายสดุจดี บุญกลอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๕๒
เด็กชายวรพล มังกะโรทัย

๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๕๓
เด็กหญิงธัญรัตน์ บุญเทียม

๐๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๕๔
เด็กหญิงยมลภัทร โฉมชืน

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๕๕
เด็กหญิงพรพิมล เปรมปรีดา

๑๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๕๖
เด็กหญิงวิภานันท์ อุดมดัน

๐๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๕๗
เด็กหญิงณัฐณิชา สมพรสุขสวัสดิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๕๘
เด็กหญิงพรนภา ธัมม์บันดาลสุข

๑๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๕๙
เด็กหญิงระวีนันท์ ญาติมาก

๑๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๖๐
เด็กชายสถิตคุณ ตระกูลชัยรัตน์

๒๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๖๑
เด็กหญิงสิริวริณ เหลืองปฐมชัย

๑๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๖๒
เด็กชายอดิศา ศรีปฐมสวัสดิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๖๓
เด็กหญิงอรพรรณ ธรสินธุ์

๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๖๔
เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์ ศรีกลำพึง

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๖๕
เด็กหญิงกัลยกร ลิมศิริวัฒน์

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๖๖
เด็กหญิงณภัทร อุดมธรรมรักษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๖๗
เด็กหญิงธัมมณัช เลิศวิจิตรจรัส

๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๖๘
เด็กหญิงลักษิกา สุภชัยพานิชพงศ์ ๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๖๙
เด็กชายวิชญะ ศักดิอิสระพงศ์

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงศิศิรา เจียมทับทักษิณ ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๗๑
เด็กชายแทนคุณ วิเศษฤทธิ

์

๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๗๒
เด็กชายโชติวิทย์ มหันต์ชาครพงศ์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๗๓
เด็กหญิงธนกร ศรีทรัพย์อนันต์

๑๔/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๗๔
เด็กหญิงชญานิศ มีจำรัส ๖/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๗๕
เด็กหญิงชลธร เงินประเสริฐศิริ

๒๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๗๖
เด็กหญิงธนัชญา ธรรมศิริพงษ์ ๒/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๗๗
เด็กหญิงธีรดา ธีรภาพสกุลวงศ์

๓๑/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๗๘
เด็กชายธีรวัฒน์ ทองคำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๗๙
เด็กชายนิติพัฒน์ ธงทัศวรรธนะ

๓๐/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงปรียาภรณ์ รัชตะสิริบูลย์

๖/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๘๑
เด็กหญิงพนิตพิชชา สมแก้ว

๒๕/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๘๒
เด็กหญิงพลอยแพรว กุลธนะโชติ

๑๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๘๓
เด็กชายภีมวัจ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๘๔
เด็กหญิงวิชญา เอืออรุณชัย

้

๑๔/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๘๕
เด็กหญิงศศิธร ใจทัศน์

๑๙/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๘๖
เด็กหญิงสุนิชา เพ็ชรสุข ๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๘๗
เด็กหญิงอภิญญา ฝาเงิน

๒๖/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๘๘
เด็กหญิงเจนพิชชา เจนลาภวัฒนกุล ๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๘๙
เด็กหญิงจิราญา ตังสิทธิเสรีวงศ์

้ ์

๙/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงดนชิดา

ช่วยประสาทวัฒนา ๒๗/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๙๑
เด็กชายทวีวัฒน์ ทุเครือ

๒๖/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๙๒
เด็กชายธนากร เกิดโภคา

๑๑/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๙๓
เด็กหญิงรวีวรรณ จันทร์สุวรรณ

๑๕/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๙๔
เด็กหญิงสุชญา วิธิรวาท

๒๙/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๙๕
เด็กชายอัศวิน โพธิถวิลเกียรติ

์ ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๙๖
เด็กหญิงจารุชา เจนกิจณรงค์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๙๗
เด็กหญิงจารุพร ชืนกลินธูป

่ ่

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๙๘
เด็กหญิงจิรัชญา เงินนิม

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๓๙๙
เด็กหญิงจิราพร สำราญจิตร

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงญาณิศา แซ่ลี

้

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงฐิติญา ยอดแก้ว

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงดาปนีย์ ผ่องมณีวงศ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงธนกร เอียมสะอาด

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงธัญรัตน์ อ่อนคล้อย

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๐๕
เด็กหญิงธันทิวา ทวิสิทธิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ เต็กจำลอง

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงนภัสสรณ์ สาลิกาพงษ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงนลิณี เสาร์เฉลิม

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๐๙
เด็กหญิงนันธิดา โตแฉ่ง

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๒ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงนิภาวรรณ คล้ายสุบรรณ

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๑๑
เด็กหญิงบรรณสรณ์ ห้วยหงษ์ทอง

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๑๒
เด็กหญิงบุญรักษา อชิโนบุญวัฒน์

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๑๓ เด็กหญิงปพิชญานันท์
รวดเร็ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๑๔
เด็กหญิงพรรณพษา พลเยียม

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๑๕
เด็กหญิงพรหมพร พรหมสุรินทร์

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๑๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พรฉัยยา

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๑๗
เด็กหญิงภคมน กาญจนวุฒิเดช

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๑๘
เด็กหญิงภัณฑิรา ดวงตานน

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๑๙
เด็กหญิงภัทรา โตนาค

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงมณฑกานต์ ประไพรักษ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๒๑
เด็กหญิงมณฑิรา ถังเงิน

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๒๒
เด็กหญิงมณาพันธุ์ เสือกล้า

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๒๓
เด็กหญิงยุภาพร สงแก้

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๒๔
เด็กหญิงรัตติยา โพธิอุบล

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๒๕
เด็กหญิงวรัทยา กมลชัยรัช

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๒๖
เด็กหญิงวาริน ลับเลิศลพ

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๒๗
เด็กหญิงวิภวานี แซ่ลิม

้

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๒๘
เด็กหญิงศลิษา อำอ่อน

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๒๙
เด็กหญิงศิริพร รุ่นกลาง

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงษุภากร ด้วงจุล

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๓๑
เด็กหญิงสาวิตรี ดวงแสงศรี

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๓๒
เด็กหญิงสุขะจีร์ บุญประสพ

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๓๓
เด็กหญิงสุชาดา ปยภาณีรัตน์

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๓๔
เด็กหญิงสุทธิดา เนตรกอบเกือ

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๓๕
เด็กหญิงอสิตา วิริยะอารี

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๓๖
เด็กหญิงอาจรีย์ จันทน์วัฒนาผล

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๓๗
เด็กหญิงเพชรดา พูนเพิมธนวัฒน์

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๓๘
เด็กหญิงเมธาพร ปนสอางค์

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๓๙
เด็กหญิงโชติกา สวัสดิจุ้ย

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๔๐
เด็กชายกีรกิต จิรัตนานนท์

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๔๑ เด็กหญิงจริญญาภรณ์
เปรมปรี

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๔๒
เด็กหญิงจินตรา บุตรนำเพชร์

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๔๓
เด็กหญิงชรินรัตน์ บุญแตง

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๔๔
เด็กชายชาติพงศ์ สงวนสัตย์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๓ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๔๕
เด็กชายชานน ไขว้พันธุ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๔๖
เด็กหญิงณัฏฐนิช ขะบูรณ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๔๗
เด็กชายณัฐพงษ์ เนือเกลียง

้ ้

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๔๘
เด็กชายณฐพล อ่วมเจริญ

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๔๙
เด็กชายณัฐวัชร เทียงธรรม

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๕๐
เด็กชายณัฐวุฒิ เอียมศรีใหญ่

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๕๑
เด็กหญิงธนพร อยู่เปนสุข

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๕๒
เด็กชายธนภัทร ฐานาพิชัยศักดิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๕๓
เด็กชายธนภูมิ ฐานาพิชัยศักดิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๕๔
เด็กหญิงธันยาภัทร์ โสภณวัฒนโรจน์

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๕๕
เด็กชายธเนศ เตียะตาช้าง

๊

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๕๖
เด็กชายนนทกาญจน์ บัวพวง

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๕๗
เด็กหญิงนวพร วรโชติ

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๕๘
เด็กหญิงนันทนา โสจินดา

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๕๙
เด็กหญิงนีรชา เจริญชัยสมบัติ

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงปวริศา อรรคอุดม

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๖๑
เด็กหญิงปยาพัชร โรหิตเสถียร

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๖๒
เด็กชายพงศพัศ เหลืองอรัญนภา

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๖๓
เด็กชายพลกฤต สวัสดี

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๖๔
เด็กชายพัสกร นาคประสูตร

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๖๕
เด็กชายพีระชาติ พุทธิบุตร

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๖๖
เด็กหญิงภัทรกันย์ รุ่งเรือง

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๖๗ เด็กหญิงมณฒากาญจน์
ปานศรีแก้ว

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๖๘
เด็กชายรัชพล เชือบัณฑิต

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๖๙
เด็กชายรัชวิชญ์ จิดารักษ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๗๐
เด็กหญิงวนิดา เกตวัลห์

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๗๑
เด็กหญิงวรัญญา ปลาทอง

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๗๒
เด็กชายวริทธิ

์

พุ่มอำภา

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๗๓
เด็กหญิงวริษา บริบูรณ์รัตน์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๗๔
เด็กหญิงสิริยากร กรรณวัฒน์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๗๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ แก้ววิไล

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๗๖
เด็กหญิงอติกานต์ ปานสาคร

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๗๗
เด็กหญิงอทิตยา พูลขวัญ

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๗๘
เด็กหญิงอัญชสา กสิบุตร

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๗๙
เด็กหญิงอาภรณ์พัชร์ กิจประยูร

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๔ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๘๐
เด็กหญิงอิงอร วรบุตร

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๘๑
เด็กหญิงเกศกนก ฟุงขจร

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๘๒
เด็กหญิงเจนจิรา แสงสุริยวงษ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๘๓
เด็กหญิงเบญจรัตน์ ปนโรจน์

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๘๔
เด็กหญิงเมธิญาณ์ ศรีวิโชติธนกูล

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๘๕
เด็กหญิงแพรวา จินดาสมุทร

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๘๖
เด็กหญิงกชกร ทับทองดีเลิศ

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๘๗
เด็กชายกนกพล แพงลาด

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๘๘
เด็กหญิงกฤติญานี ทับทอง

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๘๙
เด็กหญิงกฤษณา มาเส็ง

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงกัลยกร แก้ววิไล

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๙๑
เด็กชายกาจบัณฑิต ใจดี

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๙๒
เด็กหญิงกานต์ชนก ศรีโกศล

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๙๓
เด็กชายกีรติ ชุนเกษา

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๙๔
เด็กชายก้องภพ พงศ์ชู

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๙๕
เด็กหญิงขนิษฐา ศรประสิทธิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๙๖
เด็กชายคุณชาย สวัสดีแสนสุข

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๙๗
เด็กหญิงจณิสตา เกตุวิชา

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๙๘
เด็กหญิงจิตติมา แจ้งประจักษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๔๙๙
เด็กหญิงจิรฐา พึงนุสนธิ

่ ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงจิรัชยา เขียวกุล

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงจิศรารัตน์ สาลีทอง

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงชญานิน ทวีตังตระกูล

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงชฎาวัลย์ ศักดิเกษตรกูล

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงชนาพร เบ้าทอง

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงชมพูนุช สุขทอง

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๐๖
เด็กชายญาณภัทร รัตนบุรี

๒๓/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงฐิติกานต์ เอกปจฉิมศิริ

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงฐิตินันท์ โคตละ

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงณฐมน เพชรแอ

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๑๐
เด็กชายณภัทร บรูช

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๑๑
เด็กชายณัฏฐภัทร์ พราหมนก

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๑๒
เด็กหญิงณัฐกฤตา นิลสว่าง

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๑๓
เด็กชายณัฐกฤษฎ์ พจน์คมพรชัย ๗/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๑๔
เด็กชายณัฐดนัย ยอดอุดม

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๕ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๑๕
เด็กหญิงณัฐนพิน รุ่งโลหะเรืองรอง

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๑๖
เด็กชายณัฐพงศ์ ปญญา

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๑๗
เด็กหญิงณัฐยา จะวะอรรถ

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๑๘
เด็กหญิงณิชาภัทร สันตติสกุล

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๑๙
เด็กหญิงดวงชนก สิริสุระกานนท์

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๒๐
เด็กชายดอม ยังพะยอ

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๒๑
เด็กหญิงถิรพร นิมิตรโภคานันท์

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๒๒
เด็กชายถิรมน ใจกล้า

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๒๓
เด็กหญิงทิพพาวรรณ ศรีดาวเรือง

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๒๔
เด็กหญิงทิพย์พิมล พจน์ปฏิญญา

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๒๕
เด็กหญิงทิพวรรณ ชูศรี

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๒๖
เด็กชายธนดล แซ่เหล่ม

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๒๗
เด็กชายธนบดี แย้มบางยาง

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๒๘
เด็กหญิงธนพร กีบุตร

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๒๙
เด็กชายธนพัฒน์ เซียงคิว

่ ้

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๓๐
เด็กชายธนวัฒน์ เอกณรงค์พันธ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๓๑
เด็กหญิงธนัชชา จันทร์มา

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๓๒
เด็กหญิงธนัชพร วิมลศิริ

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๓๓
เด็กหญิงธมนวรรณ เต็งใช่สุน

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๓๔
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ สร้างสกุล

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๓๕
เด็กหญิงธัญสินี ริวงาม

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๓๖
เด็กหญิงธารารัตน์ เหมมาลา

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๓๗
เด็กหญิงธิติกาญจน์ ซิมเกษม

้

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๓๘
เด็กชายนที สุวรรณอักษร

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๓๙
เด็กหญิงนภสร เพ็ชรนิล

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงนราธิดี แก้วรักษ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๔๑
เด็กหญิงนฤสรณ์ ลานเทศ

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๔๒
เด็กชายนันณรงค์ บุญญเขตต์

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๔๓
เด็กหญิงนิติรัตน์ สุราอามาตย์

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๔๔
เด็กหญิงนุตประวีณ์ มนัสไพบูลย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๔๕
เด็กหญิงบัวชมพู ประถานัง

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๔๖
เด็กชายบุริศร์ กาญจนโรมนต์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๔๗
เด็กหญิงปฐมาวดี สมพงศ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๔๘
เด็กหญิงปภาดา ปานสาคร

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๔๙
เด็กหญิงปภาดา สุขเฟองฟู

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๖ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๕๐
เด็กชายประกาศิต บุตรนำเพชร์

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๕๑ เด็กหญิงประพิมพ์ภัทร์
ใจซือกุล

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๕๒
เด็กหญิงประภัทร ดาปาน

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๕๓
เด็กหญิงปรินทร์ สถีรศิลปน

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๕๔
เด็กหญิงปวีณ์สุดา วิริยนุกูลทรัพย์

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๕๕
เด็กหญิงปยากร อินทร์ฉาย

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๕๖
เด็กชายพงศพัศ ไทรแก้ว

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๕๗
เด็กหญิงพรชิตา ตาลเพชร

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๕๘
เด็กหญิงพรนภัส พิมพ์โดด

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๕๙
เด็กหญิงพรรณสิริ รืนฤทัย

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๖๐
เด็กหญิงพลอยนรี บำรุงศิลป

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๖๑
เด็กหญิงพัชมณ เข็มทอง

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๖๒
เด็กหญิงพัณณิตา นาคทัง

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๖๓
เด็กหญิงพัสวี อริยพรพรหม

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๖๔
เด็กชายพาทิศ วีรกุลวัฒนา

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๖๕
เด็กหญิงพิชชาภา บุญขันธ์

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๖๖
เด็กหญิงพีรดา เอียวสุวรรณ

้

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๖๗
เด็กชายพีรทัต สมบูรณ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๖๘
เด็กชายพีรภัทร เงาฉาย

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๖๙
เด็กหญิงภคปภา เจริญสุข

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๗๐
เด็กชายภคมน ธนกิจธวัช

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๗๑
เด็กชายภูฉัตร เม่นไพร

๑๔/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๗๒
เด็กชายภูบดินทร์ จันทร์เค

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๗๓
เด็กหญิงภูสุดา ลิวเวหา

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๗๔
เด็กชายภูเบศ อินโอสถ

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๗๕
เด็กหญิงมณฑิตา หนูน้อย

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๗๖
เด็กหญิงยามา โรจน์ธรรมรักษ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๗๗
เด็กหญิงรวิกานต์

เฉลิมสาครเกียรติ
๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๗๘
เด็กหญิงรสา วงษ์ประเสริฐ

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๗๙
เด็กหญิงรัญชิดา บุญชู

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงรัตนพร เลืองเลิศ

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๘๑
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แก้วรักษา

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๘๒
เด็กหญิงรัตสา คำวัตร

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๘๓
เด็กหญิงรุ่งจิรา แสงสิริไพบูลย์

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๘๔
เด็กหญิงลภัสรดา วงษ์จีน

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๗ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๘๕
เด็กหญิงลภัสรดา สุดตัง

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๘๖
เด็กหญิงวนัชพร รอดท่าไม้

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๘๗
เด็กหญิงวรกมล วิมุตตา

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๘๘
เด็กชายวรปกร จารุศิริพจน์

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๘๙
เด็กหญิงวรรณชนก ดิษบรรจง

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๙๐
เด็กหญิงวริศรา นัยเนตร

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๙๑
เด็กชายวริศร์ มูนีกุล

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๙๒
เด็กชายวรเมธ แกล้วกล้า

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๙๓
เด็กชายวัชรพล มณีโชติ

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๙๔
เด็กหญิงวิลาสินี ฉำชืนวงศ์

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๙๕
เด็กหญิงศิริขวัญ กาฬสงค์

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๙๖
เด็กชายศิวกรณ์ กลีบเมฆ

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๙๗
เด็กชายศีลธรณ์ ชมมิง

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๙๘
เด็กชายศุภณัฐ ทองสายใหญ่

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๕๙๙
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ลิมบุตร

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๐๐
เด็กชายสหภัทน์ ศุกรสมิต

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๐๑
เด็กชายสันติ เพ็งกลัด

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๐๒
เด็กหญิงสิริธิดา พรหมอยู่

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๐๓
เด็กชายสิริวัฒน์ เมียงครองคราม

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงสุกฤตาภัทร พูลสุขโข

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๐๕
เด็กหญิงสุจิตรา บุญคุ้ม

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงสุชญา ทับไกร

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๐๗
เด็กชายสุทธิพร แก้วสกุลณี

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๐๘
เด็กหญิงสุนันทา อ่วมเจริญ

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงสุพรรษา เหมือนตัด

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงสุพิตรา พรมเอียม

่

๗/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๑๑
เด็กชายสุภรัตน์ มานะกิจ

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๑๒
เด็กหญิงสุภาพร ฟกหอม

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๑๓
เด็กหญิงสุภาพร อรุณ

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๑๔
เด็กหญิงสุลัคนา สง่าแสง

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๑๕
เด็กหญิงสุวนันท์ หิงงาม

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๑๖
เด็กหญิงสุวิชาดา ดอกกลาง

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๑๗
เด็กชายสุเชาว์ ไหลสุพรรณวงศ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๑๘
เด็กหญิงหทัยรัตน์ เจรจาศิลป

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๑๙
เด็กชายหฤษฎ์ ตันกิม

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๘ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๒๐
เด็กชายอญาสิทธิ

์

สันติวิสุทธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๒๑
เด็กหญิงอธิชนัน คิดละเอียด

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๒๒
เด็กชายอธิษฐ์ เดชสูงเนิน

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๒๓
เด็กหญิงอภิชญา เซียงอึง

่ ๋

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๒๔
เด็กชายอภิรักษ์ จิตรอำพัน

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๒๕
เด็กหญิงอมาวสี ลำเลิศ

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๒๖
เด็กหญิงอัญกร กล้าณรงค์

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๒๗
เด็กหญิงอัญชุลี มีสุขดี

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๒๘
เด็กหญิงอารยา ช้างชาวนา

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๒๙
เด็กหญิงอารียา จ้อยมณี

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๓๐
เด็กหญิงเขมิกา ค้าทวี

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๓๑
เด็กหญิงเพชรลดา เถาตะกู

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๓๒
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สมคำเพชร

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๓๓
เด็กหญิงเมธาวลัย บุญเสนอ

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๓๔
เด็กหญิงเมธิยา อิสระ

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๓๕
เด็กชายเสถียรพงษ์ ปวนหลำ

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๓๖
เด็กชายเสริมวิทย์ กรณ์วีรุตม์

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๓๗
เด็กชายโชคชัย อดุลยธรรม

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๓๘
เด็กหญิงโชติรส เส็งประชา

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๓๙
เด็กหญิงโศจิรดากมล ดาวเศรษฐ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๔๐
เด็กชายคุณานนท์ อินทร์มีถิน

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๔๑
เด็กชายชณิสร สหคำสิงห์นอก

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๔๒
เด็กชายชนาธิป ยืนตน

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๔๓
เด็กหญิงชุติมา รำพึงจิตต์

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๔๔
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี สีไสว

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๔๕
เด็กชายธนพล ศรีจันทร์

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๔๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ สุทธิประเสริฐ

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๔๗
เด็กหญิงนัทธมน ศักดิศรีสุวรรณ

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๔๘
เด็กชายปรินทร์ เฟองฟู

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๔๙
เด็กชายพงศภัค ยุติโกมินทร์

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๕๐
เด็กหญิงพัทธนันท์ พุกปอม

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๕๑
เด็กชายวโรดม จินงี

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๕๒
เด็กหญิงสุพิชญา สิขัณฑกสมิต

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๕๓
เด็กชายกิตติพงศ์ เทพบริรักษ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๕๔
เด็กชายจิรายุทธ รวิโสภิตยิง

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๙ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๕๕
เด็กชายชนินทร์ หาญสมัย

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๕๖
เด็กหญิงชลลดา เสือแปน

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๕๗
เด็กชายฐิติรัตน์ หล่อเจริญ

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๕๘
เด็กหญิงณัฐรดี งามประดิษฐ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๕๙
เด็กหญิงณิชาพัชร์ เผือนพงษ์

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๖๐
เด็กชายทัชชกร เผ่าพันธุ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๖๑
เด็กชายธนกฤติ เกียรติซิมกุล

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๖๒
เด็กหญิงธนภรณ์ ปนตบแต่ง

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๖๓
เด็กชายธนภัทร พัฒนกุลอนันต์

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๖๔
เด็กชายธนวัฒน์ คุ้มรอบ

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๖๕
เด็กหญิงธนัชชา สันตจิตร

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๖๖
เด็กชายธวัฒน์ชัย อนุสนธิพรเพิม

์ ่

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๖๗
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ไกรทองสุข

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๖๘
เด็กชายธีรภัทร์ พุ่มตาก้อง

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๖๙
เด็กชายนภัส ไถ้บ้านกวย

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงนิศารัตน์ ภู่ไพโรจน์

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๗๑
เด็กหญิงบุญชนก คำแดง

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๗๒
เด็กหญิงปริวัล บุตรพา

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๗๓
เด็กชายพรเทพ สุนทรศารทูล

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๗๔
เด็กชายพัชรพล ท้วนเครือ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๗๕
เด็กหญิงพัชรี คนวัย

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๗๖
เด็กหญิงพิมพ์มาดา เหล่างาม

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๗๗
เด็กชายพิเชฐ เกรียงบูรณนันท์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๗๘
เด็กชายพีรภัทร์ จังรำรวย

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๗๙
เด็กชายภาณุพงศ์ ทองดี

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๘๐
เด็กชายภาณุภัทร เจนวิถีสุข

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๘๑
เด็กหญิงภูษณิศา จันทร์นาคา

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๘๒
เด็กหญิงมัชฌิมาย์ กลินถนอม

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๘๓
เด็กหญิงรสิตา พัฒนสุวรรณา

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๘๔
เด็กหญิงวรภร ชัยรวมพร

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๘๕
เด็กหญิงวราภรณ์ ชาวสวน

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๘๖
เด็กชายวัชรพงศ์ อินทร์สาลี

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๘๗
เด็กชายวัศพล มีบุญญา

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๘๘
เด็กหญิงศศิธร ศรีอาภัย

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๘๙
เด็กหญิงศศิธร เพ็งตะโก

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๐ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๙๐
เด็กชายศักดิพงศ์ แสนตุ้ม

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๙๑
เด็กหญิงศิศิพัชร์ สว่างศรี

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๙๒
เด็กชายศุภกฤต เจียมจำเริญ

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๙๓
เด็กชายสุภณัฏฐ์ ขจรศักดิชัย

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๙๔
เด็กหญิงสุภาพิชญ์ จิตรแจ่มใส

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๙๕
เด็กชายอามินทร์ ชุมพลปกรณ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๙๖
เด็กชายเดโชชัย ศรีสันต์

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๙๗
นางธัญวรัตน์ องค์ไทร

๐๓/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๙๘
นางวิไล มีจันเพชร

่

๒๘/๗/๒๕๑๑
เรือนจำกลางนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๖๙๙
นางสาวชลริชา ดาวสร

๒๑/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๐๐
นางสาวเรณู จูงใจ

๒๑/๐๕/๒๕๑๘

เรือนจำกลางนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๐๑
นางสาวยุ้ย ใจเทียงแท้

่

๒๒/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลางนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๐๒
นางสาวทานตะวัน พิมพ์สวัสดิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๐๓
นางสาวอรอุมา จันทร์เปรม

๐๔/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำกลางนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๐๔
นางสาวภรณ์ทิพย์ ถินประวัติ

่

๐๗/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๐๕
นางสาวนันทิรา รุ่งสุวรรณ

๑๓/๙/๒๕๒๗
เรือนจำกลางนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๐๖
นางสาวสุรีย์พร แย้มศิริ ๗/๙/๒๕๒๕ เรือนจำกลางนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๐๗
นางสาวชมัยพร จิตรแก้ว ๘/๘/๒๕๓๙ เรือนจำกลางนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๐๘
นางสาวขวัญฤดี ถำสุวรรณ

๕/๑๒/๒๕๓๗
เรือนจำกลางนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๐๙
นางสาวลภัสรดา ไกรรอด

๑๕/๗/๒๕๓๐
เรือนจำกลางนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๑๐
นางสาวจิรัชยา จิระรัตน์พิศาล ๑/๔/๒๕๒๙ เรือนจำกลางนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๑๑
นายวีระพงษ์ หงษ์ร่อน

๒๘/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำกลางนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๑๒
นายกู้เกียรติ ชมมณี

๓๐/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๑๓
นายชนะรัตน์ บุตรบำรุง

๑๓/๐๕/๒๕๑๒

เรือนจำกลางนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๑๔
นายพัฒนะ อานอาชา

๐๔/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำกลางนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๑๕
นายอนุชา แสงสุก

๒๖/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลางนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๑๖
นายอานนท์ ทาบทอง

๒๐/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๑๗
นายธงชัย ปนทอง

๑๑/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๑๘
นายมานัส พัดไสว ๕/๕/๒๕๑๕ เรือนจำกลางนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๑๙
นายสารัตน์ สาขา

๑๗/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำกลางนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๒๐
นายอุทัย เกียรติปฐมชัย

๒๒/๑๒/๒๕๑๔

เรือนจำกลางนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๒๑
นายขจร ธิวงค์

๑๔/๙/๒๕๓๘
เรือนจำกลางนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๒๒
นายนวกร ผจญ ๑/๗/๒๕๒๕ เรือนจำกลางนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๒๓
นายมาโนช อยู่ญาติมาก

๒๐/๓/๒๕๑๘
เรือนจำกลางนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๒๔
นายสกล ดำมุสิก

๓๑/๗/๒๕๒๓
เรือนจำกลางนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๑ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๒๕
นายวิทยา นนท์ธุรี

๑๘/๑/๒๕๓๖
เรือนจำกลางนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๒๖
นายวัลลภ นกน้อย

๒๓/๑๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลางนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๒๗
นายตุ่น เมืองนก

๑๙/๙/๒๕๒๑
เรือนจำกลางนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๒๘
นางสาวกรกนก แย้มพรชัย

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทวารวดี วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๒๙
นางสาวกรรณภิรมย์ เหล็กอิม

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทวารวดี วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๓๐
นางสาวกัญญณัฏฐ ใจบุญมา

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทวารวดี วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๓๑
นายจักรพงษ์ สายพลอย

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทวารวดี วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๓๒
นางสาวรัชนีวรรณ เอียมอาจ

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทวารวดี วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๓๓
นางสาวลฎาภา แสงพันธ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทวารวดี วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๓๔
นางสาวลัดดาวัลย์ เรืองศรี

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทวารวดี วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๓๕
นางสาววรวรรณ เขียวหอม

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทวารวดี วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๓๖
นางสาวศรกาญจน ชูเลิศ

๑๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนทวารวดี วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๓๗
นายสิทธิกร แก้วมณี

๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทวารวดี วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๓๘
นางสาวสุพรรณษา เนืออ่อน

้

๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนทวารวดี วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๓๙
นายโสฬส หาดรืน

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนทวารวดี วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๔๐
นายอธิบดี จันทร์มาเจริญ

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทวารวดี วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๔๑
นายอนันท์ ทองคำ

๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนทวารวดี วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๔๒
นางสาวฉัตรดาว เข้ดี

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทวารวดี วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๔๓
นายสหรัฐ นุชอิม

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทวารวดี วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๔๔
นางสาวอัญมณี โพธิศรีทอง

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนทวารวดี วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๔๕
นางสาวอินทิรา แย้มศรี

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทวารวดี วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๔๖
เด็กชายกิตดนัย นราแก้ว

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๔๗
เด็กชายธิติวุฒิ ศิริทรัพย์

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๔๘
เด็กชายนภดล ชัยบุญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๔๙
เด็กหญิงปฐมาภรณ์ เพ็งแสงอ่อน

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๕๐
เด็กหญิงปราณี ศรีประพัฒน์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๕๑
เด็กหญิงปาณิสรา พุ่มชลิต

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๕๒
เด็กหญิงพิมพ์นิภา พุมมา

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๕๓
เด็กหญิงภารดี สวัสดิถึก

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๕๔
เด็กหญิงรามาวดี ศรียารักษ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๕๕
เด็กหญิงวราภรณ์ ตัญญา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๕๖
เด็กหญิงวรินทรา ประจญ

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๕๗
เด็กหญิงศิรประภา สินลม

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๕๘
เด็กหญิงศุภัทรศรา สุดใจชืน

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๕๙
เด็กหญิงสุจิตา ยวงงิวราย

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๒ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงสุพัชชา นางน้อย

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๖๑
เด็กหญิงสุภัสสรา ไชยทองศรี

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๖๒
เด็กหญิงอนัญญา สินประดิษฐ

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๖๓
เด็กชายอรรถกร เพ็ชรเลียบ

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๖๔
เด็กหญิงอรอิริยา พนักศรี

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๖๕
เด็กหญิงอินทิชา บุญรอด

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๖๖
เด็กชายสรรัชฏ์ ธนกิจวรบูลย์

๐๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๖๗
เด็กชายอธิศีล พาณิชเกษตร

๐๕/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๖๘
เด็กชายวุฒิพร คุรุรัตน์เภสัช

๐๗/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๖๙
เด็กหญิงปรีณาพรรณ แสงชูตระกูล

๐๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๗๐
เด็กชายพิสิษฐ์ วงศ์วัชรมงคล

๑๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๗๑
เด็กชายคุณากร จิรวัฒนรักษ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๗๒
เด็กหญิงพัชรนิษฐ์ สุดสว่าง

๑๗/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๗๓
เด็กหญิงกชพร สรรสม

๑๘/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๗๔
เด็กหญิงคีตภัทร เสาร์เจ็ด

๑๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๗๕
เด็กหญิงชนกพร ธรรมจง

๒๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๗๖
เด็กหญิงณัฐธันยา จิรัญญ์โรจน์

๒๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๗๗
เด็กหญิงนัฐริดา อรุณวงศ์วิวัฒน์

๒๒/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๗๘
เด็กหญิงพิมพ์สิรี พิมพ์รัมย์

๒๓/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๗๙
เด็กชายดิลวิล เทพพิทักษ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๘๐
เด็กชายวิชยุตม์ คงชีพ

๒๗/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๘๑
เด็กหญิงจรรยวรรธ ลักคุณา

๒๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๘๒
เด็กหญิงฐิติกานต์ บัวเบา

๓๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๘๓
เด็กหญิงฐิติวรดา เลิกชัยภูมิ

๐๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๘๔
เด็กหญิงณัฐชยา นพแก้ว

๐๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๘๕
เด็กหญิงนลินทิพย์ กิจภิญโญชัย

๐๓/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๘๖
เด็กหญิงรติรัตน์ ต่ายใหญ่เทียง

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๘๗
เด็กหญิงอรไพลิน ฉายาทับ

๐๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๘๘
เด็กชายถิรพุทธิ

์

ดอนขันไพร
๐๘/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๘๙
เด็กชายธนุรัฐ เอียมกลิน

่ ่

๐๙/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๙๐
เด็กหญิงปาลิตา นพแก้ว

๑๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๙๑
เด็กชายจรูญพงษ์ สุขเลิศ

๑๙/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๙๒
เด็กหญิงชณิศญา เติมทรัพย์รติ

๒๓/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๙๓
เด็กหญิงณัฏกฤตา กรรมสาธก

๒๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๙๔
เด็กชายณเดชน์ ดลกิจ

๐๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๓ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๙๕
เด็กชายปณณวิชญ์

สถาปนพิทักษ์กิจ
๐๖/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๙๖
เด็กหญิงณัฐกมล บำรุงเชาว์เกษม

๐๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๙๗
เด็กหญิงนภัสส์กมล นพโชติภัทร์

๑๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๙๘
เด็กหญิงพิมพ์มาดา สกุลมัน

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๗๙๙
เด็กหญิงวรดา อารยะกีรติ

๑๓/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๐๐
เด็กหญิงวรธิดา พินพิสิทธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๐๑
เด็กชายณภัทร สาครสินธุ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๐๒
เด็กชายเอกปวีณ์ ปทุมสูติ

๒๒/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๐๓
เด็กหญิงปรินดา สุบรรณวงศ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๐๔
เด็กหญิงมานิตา แสงคำ

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงสุจิรา คงดี

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๐๖
เด็กชายณัฐพล อิมเฮง

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๐๗
เด็กชายวีระชัย หงษ์ศรีเมือง

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงสุวพัชร ชินเจริญทรัพย์

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๐๙
เด็กหญิงคณิสรา เชือยินดี

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงกมลวรรณ ยางสวย

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๑๑
เด็กหญิงอมรรัตน์ แสงทอง

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๑๒
เด็กชายชนินทร ทองจันทร์

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๑๓
เด็กชายอนุษร นกพึง

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๑๔
เด็กหญิงสิริกร เณรบำรุง

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๑๕
เด็กหญิงเจตสุภา อำเย็น

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๑๖
เด็กหญิงคำ สาวงศ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๑๗
เด็กหญิงวิชญาพัชณ์ ชืนมีศรี

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๑๘
เด็กหญิงอนันดา พิมพ์สกุล

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๑๙
เด็กหญิงณัฐพร ธรรมชิโนรส

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๒๐
นางสาวสิริมาส สุวรรณกูฎ

๒๔/๐๔/๒๕๒๖

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๒๑
เด็กชายอกนิษฐ์ ทาเรียงสม

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๒๒
เด็กชายธันวา บุญศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๒๓
เด็กชายเอกพล ประดิษฐ

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๒๔
เด็กชายณัฐวุฒิ เศรษฐบุตร

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๒๕
เด็กชายนพนันท์ แคเขียว

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๒๖
เด็กหญิงขนิษฐา รอดผล

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๒๗
เด็กหญิงนันทพร เนตรประชา

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๒๘
เด็กชายมงคล ช่างพิมพ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๒๙
เด็กชายธันย์สุธี มณีเทศ

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

วัดพระงาม วัดพระงาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๔ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๓๐
เด็กชายพฤหัส ปนปาน

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๓๑
เด็กหญิงศุพัชฌญา แซ่ลิม

้

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๓๒
เด็กหญิงเนตรนภัทร เอียงเจียม

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๓๓
เด็กหญิงพลอยพรรณ ทองประเสริฐ

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๓๔
เด็กหญิงนิภาภัทร์ เนตรประชา

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๓๕
เด็กชายธนัท เรืองปญญา

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๓๖
เด็กชายพุฒิพงษ์

วิริยะหิรัญไพบูลย์ ๐๔/๐๘/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๓๗
เด็กหญิงปนัดดา ทองประเสริฐ

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๓๘
เด็กหญิงอริสา พุ่มเทียน

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๓๙
ว่าทีร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใต้

่

รอดอยู่
๑๕/๐๔/๒๕๐๙

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๔๐
นางกมลทิพย์ ดาผิวดี

๒๒/๐๗/๒๕๐๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๔๑
นางสาวขนิษฐา ถาวรประเสริฐ

๒๑/๐๖/๒๕๑๔

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๔๒
นางขนิษฐา วรฮาด

๓๑/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๔๓
นางจงกล ศุภวิทยามงคล ๔/๐๕/๒๕๐๔ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๔๔
นางสาวจุฑามาศ

จันทรประภาพกุล ๓๐/๐๓/๒๕๓๐
โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๔๕
นายฉลอง ชืนประไพ

้

๒๘/๐๕/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๔๖
นางสาวชลธิชา วัฒนาการ

๑๓/๐๒/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๔๗
นางสาวชุติมา คำเนียม

๑๔/๑๑/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๔๘
นางณฐา ลิปกรณ์ ๗/๐๓/๒๕๐๐ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๔๙
นายณัฐพล สุขสมบูรณ์

๑๕/๐๔/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๕๐
นางดรรชนี วิสาสะ

๒๕/๐๖/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๕๑
นางสาวดวงใจ เชือมวราศาสตร์

่

๒๕/๐๑/๒๕๐๐
โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๕๒
นางทัศนีย์ อัคนิตย์ ๓/๐๙/๒๕๐๑ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๕๓
นายนรินทร์ นครจันทร์

๒๐/๐๔/๒๕๐๔
โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๕๔
นางสาวนวลสมร เผือนปฐม

่

๑/๑๒/๒๕๐๘
โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๕๕
นายนิทสัน แก้วสระแสน

๒๕/๐๗/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๕๖
นายบัณฑิตย์ กรึกกรอง

๓/๑๑/๒๕๒๒
โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๕๗
นางสาวประภัสสร บุญทัศนา

๑๕/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๕๘
นายประเสริฐ ดีเอียม

่

๑๖/๐๕/๒๕๑๑

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๕๙
นางปรีดา พัฒนผลสุขุม

๑๖/๐๑/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๖๐
จ่าสิบตรีปวัน ศรีสนิท

๑/๐๕/๒๕๒๘
โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๖๑
นายปองพล วาสบุญมา

๒๕/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๖๒
นางภาณินี สุขสมัย

๒๘/๐๙/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๖๓
นายภูชิต ชาวบางใหญ่ ๔/๐๘/๒๕๐๔ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๖๔
นายมนต์ชัย เจริญนิติกุล

๒๕/๐๗/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๕ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๖๕
นางมัฒนา จึงวัฒนาวงศ์

๓๑/๐๓/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๖๖
นางสาวรติพร หุ่นภู

๗/๑๑/๒๕๒๕
โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๖๗
นางสาวฤทัยรัตน์ ปญญาสิม

๑๔/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๖๘
นางสาวลัดดาวัลย์ อินทโชติ

๑๐/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๖๙
นายวรรณธนะ ปดชา

๒/๐๘/๒๕๒๙
โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๗๐
นายวิทยา เกิดช่วง

๑๘/๐๓/๒๕๑๕

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๗๑
นางสาววิมพ์ณิชา สุริยันต์

๖/๐๒/๒๕๑๘
โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๗๒
นายศรายุทธ สุวรรณศรี

๒๒/๑๒/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๗๓
นางสมคิด รอดผล ๑/๐๔/๒๕๐๓ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๗๔
นางสมถวิล หงษ์อุเทน

๑๘/๐๖/๒๕๐๐
โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๗๕
ว่าทีร้อยโทสมพงษ์

่

เล้าสุขสุวรรณ์ ๔/๑๒/๒๕๐๐ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๗๖
นางสมมาต ตังคะพิภพ ๘/๐๕/๒๕๐๖ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๗๗
นายสมศักดิ

์

ศรีจารุพฤกษ์
๖/๑๑/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๗๘
นางสมสกุล จิตราพิเนตร

๒๒/๐๕/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๗๙
นายสันติสุข พันธ์วิลัย

๑๐/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๘๐
นายสิทธิพงษ์ เพ็ชรดำ

๑๔/๐๘/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๘๑
นางสาวสิริพร รสภิรมย์

๑๙/๐๙/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๘๒
นายสุชีพ เอียมทองคำ

่

๗/๐๗/๒๕๐๕ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๘๓
นางสุภา นุ้ยพิน

๒๕/๐๒/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๘๔
นางสุภาณี ไชยเกษมสันต์

๑๗/๐๗/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๘๕
นางสุรางค์ วัยนิพิฐพงศ์

๑๔/๐๖/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๘๖
นางสุริยา หงษ์ทอง

๑๘/๐๖/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๘๗
ว่าทีร้อยตรีเกษรา

่

แจ่มจันทร์
๒๗/๐๒/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๘๘
นางเพ็ญศรี ชืนประไพ

่

๓๑/๑๐/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๘๙
นางสาวเมทิชา เจิมสุวรรณ

๘/๑๐/๒๕๒๘
โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๙๐
นายแมนรัตน์ รืนละออ

่

๒๕/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๙๑
นายไพศาล ศรีจันทร์โฉม ๒/๐๗/๒๕๒๐ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๙๒
เด็กหญิงกนลรัตน์ โสภา

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๙๓
เด็กชายกฤติธี เมธสุทธิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๙๔
เด็กหญิงกัญญาพัชร รุ่งเรือง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๙๕
เด็กชายกัญธง วสุริย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๙๖
เด็กชายกันตภณ นะราแก้ว

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๙๗
เด็กหญิงกันต์ชิสา พงษ์พากพียร

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๙๘
เด็กชายกันธิณัฏฐ์ สระทองนวล

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๘๙๙
เด็กหญิงกัลยกร ประทุมแสง

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๖ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๐๐ เด็กชายกานต์กฤตนัย
จินากลึง

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงกิตติยา กันบุญมา

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงขวัญชนก ถึงสุข

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๐๓
เด็กชายคามิน สุกใส

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๐๔
เด็กชายคุณานนต์ ประสานศิลป

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๐๕
เด็กชายจตุภัทร โชคบุญเหลือ

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงจอมสุรางค์ นิตย์แสวง

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงจิณห์นิภา มันใจ

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๐๘
เด็กหญิงจินตนา ซิมงิน

้ ้

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๐๙
เด็กชายจิรภัทร ผิวอ่อน

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๑๐
เด็กชายจิระพงศ์ หอมละออ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๑๑
เด็กหญิงจุฬาลัษณ์ ศุขยืน

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๑๒
เด็กหญิงฉัตรชิตา พูลสวัสดิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๑๓
เด็กหญิงชญาดา อนุเอกจิตร

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๑๔
เด็กหญิงชญาภา อนุเอกจิตร

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๑๕
เด็กชายชนพงศ์ สถิรพันธุ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๑๖
เด็กหญิงชนภัสส์ ภู่แก้ว

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๑๗
เด็กหญิงชลนภัส สังขวิลาศ

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๑๘
เด็กชายชวดล วัฒนอำพล

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๑๙
เด็กชายชัชชัย ทับศรี

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๒๐
เด็กชายชาญชิต เอียมประสพชัย

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๒๑
เด็กชายชาญวิโรจน์ บุญพันธ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๒๒
เด็กชายชานุเดช เมืองบุรี

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๒๓
เด็กชายชินปพัฒน์ วัฒนธีรางกูร

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๒๔
เด็กหญิงชุติมณฑน์ เข็มทอง

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๒๕
เด็กหญิงญาณิศา พวงงาม

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๒๖
เด็กหญิงญาณิศา เอียมศริยารักษ์

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๒๗
เด็กหญิงญาดา มอบจัน

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๒๘
เด็กชายฐปนรรฆ์ แวววีรคุปต์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๒๙
เด็กชายฐานพัฒน์ วิริยะศิริพงศ์กูล

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงฐิติพรรณ สิริรัตนนันท์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๓๑
เด็กหญิงณปญญ์ชนก สามไพบูลย์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๓๒
เด็กชายณพล ภัทรศีลสุนทร

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๓๓
เด็กหญิงณัฏฐณิชา สง่าเนตรเพชร

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๓๔
เด็กหญิงณัฐชยา เกตุอู่ทอง

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๗ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๓๕
เด็กหญิงณัฐชา ศิริสกุลสังขกร

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๓๖
เด็กชายณัฐปคัลภ์ สมบูรณ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๓๗
เด็กหญิงณิชชยา ทัศนานุตริยกุล

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๓๘
เด็กหญิงดากานดา สุทธิรักษ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๓๙
เด็กหญิงทักษิณา หาญทอง

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๔๐
เด็กหญิงธนพร ชุมถนอม

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๔๑
เด็กหญิงธนพร เมืองเกษม

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๔๒
เด็กหญิงธนภรณ์ โชติรัตน์

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๔๓
เด็กชายธนภัทร โชคเกรียงไกร

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๔๔
เด็กหญิงธนวรรณ ใช้บางยาง

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๔๕
เด็กหญิงธนัญญา บริรักษ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๔๖
เด็กชายธนาธาน พลายนุกูล

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๔๗
เด็กหญิงธนารีย์ ธรรมานุกิจเจริญ

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๔๘
เด็กชายธราณัฏฐ์ ชาวปลายนา

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๔๙
เด็กชายธัญเทพ พูนขวัญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๕๐
เด็กหญิงธีรดา ศกุนะสิงห์

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๕๑
เด็กชายธีรภัทร ใจงาม

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๕๒
เด็กชายธีรภัทร์ บุญชูศรี

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๕๓
เด็กชายธีร์ กิตติวรภัทร

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๕๔
เด็กชายนรภัทร ทิพย์เนตร

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๕๕
เด็กชายนลธวัช ปฐมชัยคุปต์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๕๖
เด็กหญิงนัทธมน ถาวร

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๕๗
เด็กหญิงนันธชา วรพลาวุฒิ

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๕๘
เด็กหญิงนิชาพัชรศิ

์

สุขอนันต์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๕๙
เด็กหญิงนิลยา

ประจักษ์วิกรานต์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงบุรฑริกา อมรฤทธิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๖๑
เด็กชายบุรัสกร อนันตะคู

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๖๒
เด็กชายบูรพา บุตรดามา

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๖๓
เด็กหญิงปณิชา หิรัญญสุทธิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๖๔
เด็กหญิงปพิชญา

จิรกาญจน์ไพศาล
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๖๕
เด็กชายปรวัฒน์ สุรธรรมจรรยา

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๖๖
เด็กหญิงปริญดา เพ็งจันทร์

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๖๗
เด็กหญิงปวรวรรณ ปฏิพิมพาคม

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๖๘
เด็กหญิงปวริศา พันธ์สว่าง

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๖๙
เด็กหญิงปวีณา ชัยเสน

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๘ / ๑๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงปวีณ์ลิดา ใจสุทธิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๗๑
เด็กชายปณณวัฒน์ สุทธิ

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๗๒
เด็กหญิงปาณิสรา พันชนะ

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๗๓
เด็กหญิงปาลิตา เลาหบุตร

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๗๔
เด็กหญิงปยภัคร์ พูลเลิศ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๗๕
เด็กหญิงปุญญิศา มาตะโก

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๗๖
เด็กชายผลิตโชค อรรถจินดา

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๗๗
เด็กชายพงษ์รวี เทพไชย

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๗๘
เด็กหญิงพนิดา ชมสุข

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๗๙
เด็กหญิงพรพิมล สิงห์สรศรี

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงพรภัสษา คิดเข่ม

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๘๑
เด็กหญิงพรรวินท์

ประเสริฐเวชทนต์ ๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๘๒
เด็กชายพฤกษ์ อารีรอบ

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๘๓
เด็กหญิงพลอยชนก สามเกษร

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๘๔
เด็กหญิงพัชชานันท์ ฟกแก้ว

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๘๕
เด็กหญิงพัชราภา บุญศรี

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๘๖
เด็กชายพัทธดนย์ บุญศรีทอง

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๘๗
เด็กชายพิชญะ เสร็จแตง

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๘๘
เด็กหญิงพิชญานี ฆ้องรัตนพรชัย

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๘๙
เด็กหญิงพิมาดา สถิรพันธุ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๙๐
เด็กชายพีรวัส เฉลิมพลประภา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๙๑
เด็กหญิงพุทธรักษา เนียมเล็ก

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๙๒
เด็กหญิงฟามุ้ย ทองขาว

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๙๓
เด็กหญิงภัทรภร คู่ธนาภรณ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๙๔
เด็กหญิงภัทรภร เอกจริยกร

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๙๕
เด็กหญิงภัทราภรณ์ พรานเจริญ

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๙๖
เด็กชายภาคิน หรังช้าง

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๙๗
เด็กชายภาณุพงศ์ งามวงศ์รณชัย

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๙๘
เด็กหญิงภาวิณี เกศวารี

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๐๙๙๙
เด็กหญิงภาวินี สุธรรมวราพร

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๐๐
เด็กชายภูกริช พัชราพิมล

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๐๑
เด็กชายภูมิพัฒน์ สว่างจิตร

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๐๒
เด็กชายภูวิศ อินทรเวศน์วิไล

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๐๓
เด็กชายภูวเนตร ไชยวรณ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๐๔ เด็กหญิงมณฑกาญจน์
ฐิติถาวรวงศ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๙ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงมนัสนันท์ วรดรเกียรติวรา

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงมาริสา วงษ์น้อย

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงมาลิสา คณา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๐๘
เด็กชายรดิศ

วิจิตร์ปญญารักษ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงรมิตา พุทธคุณรักษา

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๑๐
เด็กหญิงรวีกานต์ วรรณากาญจน์

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๑๑
เด็กชายรัชชานนท์ สีผึง

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๑๒
เด็กหญิงรัชยาวรรณ จีนสืบสาย

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๑๓
เด็กหญิงรัฐฐิกาญ อรุณมาศ

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๑๔
เด็กหญิงรัตน์ฐาภัทร ธนานิรันดร์กุล

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๑๕
เด็กชายวรกฤต แสไพศาล

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๑๖
เด็กหญิงวรปภร จารุศิริพจน์

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๑๗
เด็กชายวรปรัชญ์ ตรีพจนีย์

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๑๘
เด็กหญิงวรัตน์ สุรัติเมธาพันธุ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๑๙
เด็กหญิงวรัทยา อัฑฒพงษ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงวรารัตน์ อนุเอกจิตร

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๒๑
เด็กหญิงวริศรา ศรีสมโภชน์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๒๒
เด็กหญิงวริสนันท์ ภาสนวัฒน์

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๒๓
เด็กหญิงวัชรภรณ์ ประดิษฐ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๒๔
เด็กหญิงวิรดา พรพิรุณ

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๒๕
เด็กชายวิริยกานต์ คีรีวิเชียร

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๒๖
เด็กชายวุฒิกร สาลารัตน์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๒๗
เด็กชายศรัณย์ ไพศาลธีรเดช

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๒๘
เด็กหญิงศรีรัตน์ ฐาปนพงศ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๒๙
เด็กหญิงศศิธร พูลตาล

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงศศิภา สมิง

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๓๑
เด็กหญิงศศิมา ถวิลวิสาร

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๓๒
เด็กหญิงศศิร์อร วิโชติวรรธนกุล

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๓๓
เด็กหญิงศิริพร คุ้มศิริ

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๓๔
เด็กชายศิลปวีณ์ สังข์ทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๓๕
เด็กชายศิวะเนศ กิจก้องขจร

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๓๖
เด็กหญิงศิวานันท์ จาฎพจน์วนิช

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๓๗
เด็กชายศีลสันติ ลิมปสันติศิลป

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๓๘
เด็กชายศุภณัฐ เอียมมาธุสร

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๓๙
เด็กชายสรวิชญ์ อำพร

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๐ / ๑๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๔๐
เด็กชายสรายุทธ์ นาคทัง

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๔๑
เด็กชายสหรัฐ วรรธนะศิรินทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๔๒
เด็กชายสหัส พงษ์พากเพียร

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๔๓
เด็กชายสิงหวัธน์ ปฐมวัฒนศิริ

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๔๔
เด็กชายสิรภัทร ศรีพัฒนพร

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๔๕
เด็กชายสิรภัทร์ อำภาพรรณ

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๔๖
เด็กหญิงสิริณัฏฐ์ แนวแห่งธรรม

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๔๗
เด็กหญิงสิรินดา ตังจิตพัฒนกุล

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๔๘
เด็กหญิงสุกฤตชยา ศรนุวัตร

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๔๙
เด็กหญิงสุชานาถ กิจหว่าง

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงสุชานาถ คงศุภกิจภิญโญ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๕๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ โตพวง

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๕๒
เด็กหญิงสุทธิกานต์ แสงสุริยวงษ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๕๓
เด็กหญิงสุทธิภรณ์ กลินพยอม

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๕๔
เด็กหญิงสุทัศนีย์ ถึงสุข

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๕๕
เด็กหญิงสุพรรณิกา ไวยบุรี

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๕๖
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ แวงวรรณ

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๕๗
เด็กหญิงสุภัชชา พูลพอกสิน

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๕๘
เด็กหญิงสุรีย์นิภา บุญทรง

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๕๙
เด็กชายสูงเสียดฟา สิรศักดิชัยกุล

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๖๐
เด็กหญิงสโรชา พูนขวัญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๖๑
เด็กชายหัสวีร์ ศรีจักรโคตร

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๖๒
เด็กชายอชิตพล โพธาภิรัติ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๖๓
เด็กหญิงอชิรญา จุลนิพิฐวงษ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๖๔
เด็กหญิงอชิรญาณ์ จักรวาฬณิชย์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๖๕
เด็กชายอชิระ มุ้ยมี

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๖๖
เด็กชายอชิระวิชญ์ มหอมตพงษ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๖๗
เด็กหญิงอภิสรวรรณ ผุยรอด

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๖๘
เด็กหญิงอภิสรา ธีระแสงจันทร์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๖๙
เด็กหญิงอภิสรา น้อยอยู่

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงอรญา ผิวอ่อน

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๗๑
เด็กชายอาวินน์ อาวอร่ามรัศมิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๗๒
เด็กชายเจตน์สฤษฎิ

์

ฤทธิสินธุ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๗๓
เด็กชายเจษฎากร พรทรัพย์ศิริ

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๗๔
เด็กชายเดชาธร แผนใหญ่

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๑ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๗๕
เด็กหญิงเบญญาภา คำวาส

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๗๖
เด็กหญิงเบญญาภา วรพลาวุฒิ

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๗๗
เด็กหญิงเพชรลดา สมิทธ์สมบูรณ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๗๘
เด็กหญิงไอ กลันแก้ว

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๗๙
เด็กชายไอระวีณ เปลียนแปลก

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงกรกมล เพิมอิม

่ ่

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๘๑
เด็กหญิงกรสิริ รอดฮิน

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๘๒
เด็กชายกฤษดนัย ชำนาญ

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๘๓
เด็กชายกันต์กนิษฐ์ นะวะระ

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๘๔
เด็กหญิงกัลยกร รวีเดชดำรง

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๘๕
เด็กหญิงขวัญจิรา วิสุทธิเดช

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๘๖
เด็กชายจารุพัฒน์ สอนพา

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๘๗
เด็กหญิงจุฑามาส ฉำตาก้อง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๘๘
เด็กชายชนก คำทอง

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๘๙
เด็กชายชวัลดนย์ ชาติชัย

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๙๐
เด็กชายชัยยุทธ์ ฉำตาก้อง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๙๑
เด็กชายชเนษฎ์ สีมาน้อย

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๙๒
เด็กหญิงฐานิตา กาญจนาพฤกษ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๙๓
เด็กหญิงฐานิตา แก้วศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๙๔
เด็กชายณชตะ คำมณี

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๙๕
เด็กชายณัฐนนท์ ภาตินทุ

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๙๖
เด็กหญิงณัฐพร วิโรจน์รัตนกุล

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๙๗
เด็กชายณัฐวัชต์ แสงเพชร

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๙๘
เด็กชายณิชพน ธนวัตณัชกุล

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๐๙๙
เด็กหญิงณิชาภา วังชนะใจ

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๐๐
เด็กชายธนพงศ์ ยางงาม

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๐๑
เด็กชายธนพัต แก้วเรือง

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๐๒
เด็กชายธนวัฒน์

เพิมบำเพ็ญพัฒน์

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๐๓
เด็กชายธนานันต์ ธานีรัตน์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๐๔
เด็กหญิงธมลวรรณ พลายงาม

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๐๕
เด็กชายธรากร กรมิกานนท์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๐๖
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ใจฐิติวิทย์

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๐๗
เด็กหญิงธัญลักษณ์

เทพหัสดิน ณ อยุธยา
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๐๘
เด็กชายธีรกาญจน์ จันทรอำพร

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๐๙
เด็กชายนภัสพงษ์ สุวรรณรัตน์

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๒ / ๑๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๑๐
เด็กหญิงนวินดา แสงสุวรรณ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงบัญชิกา เอียมศริยารักษ์

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๑๒

เด็กชายปรมี ศริพันธุ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงปลายฝน เพชร์พลอย
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๑๔

เด็กชายปญญพัฒน์ ดีพรม
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๑๕

เด็กหญิงปณฑ์ชนิต หมืนสา

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๑๖

เด็กชายปยพัฒน์ ถินมาบแค

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๑๗

เด็กชายปยางกรณ์ สุวัฒนโชติกูล
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๑๘

เด็กชายพงศธร อังกูรอัจฉรา
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๑๙

เด็กหญิงพรรณษา ปฐมวงศ์ธนาวุฒิ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๒๐
เด็กชายพลกฤต วิชัยคำจร

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๒๑

เด็กชายพลาธิป จันทรัง
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๒๒

เด็กหญิงพัชรพร หงษ์ทอง
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๒๓

เด็กชายพัทธพล น้อยทิม
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๒๔

เด็กหญิงพิชญธิดา ศิริทรัพย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๒๕

เด็กชายภษพจน์ เหลืองทองคำ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๒๖

เด็กชายภัคพล พุ่มพยอม
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๒๗

เด็กชายภาสพงศ์ จันทร์คำ
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๒๘

เด็กชายภูมิพัฒน์ จุลกะนาค
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๒๙

เด็กชายภูมิพิศุทธิ

์

วุฒิศาสตร์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๓๐
เด็กชายภูวกร ภาสชญานนท์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๓๑

เด็กชายภูวฤทธิ

์

วัฒนไพโรจน์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๓๒

เด็กชายภูวิชช์ ศรจันทร์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๓๓

เด็กชายภูเมธ ไทรทับทิม
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๓๔

เด็กหญิงมธุรินทร์ อุ่นศิริ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๓๕

เด็กชายยุทธนา รอดปรีชา
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๓๖

เด็กชายรชต กระเช้าเพ็ชร์
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๓๗

เด็กชายรดิศ จึงสมานญาติ
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๓๘

เด็กหญิงรมณ สูงกิจบูลย์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๓๙

เด็กหญิงรวิปภา แก้วจังหวัด
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๔๐
เด็กชายระพีร์พัชญ์ แสนแสนล้าน

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๔๑

เด็กชายรัชชานนท์ เรืองจุ้ย
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงลลิตา จันทรา
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๔๓

เด็กหญิงวนัชพร สุทัศนวิชานนะ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๔๔

เด็กชายวรัตถ์ รอดอยู่
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๓ / ๑๗๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๔๕

เด็กหญิงวริศรา แซ่เฮา
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงวาริศา เจ็ดพีน้องร่วมใจ

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๔๗

เด็กชายวิภู ค้ามังมี

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๔๘

เด็กชายวิศวะ คำบาง
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๔๙

เด็กชายวีรภัทร พลบำรุง
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๕๐
เด็กชายศิรศักดิ

์

สิทธิสาร
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๕๑

เด็กชายศิรสิทธิ

์

สอดแสงอรุณงาม
๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๕๒

เด็กชายศิรสิทธิ

์

ไทรแก้วดวง
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๕๓

เด็กชายสิรภพ ตราโต
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๕๔

เด็กชายสิรภพ ปญญาวานิชกุล
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๕๕

เด็กหญิงสุชัญญา เกิดฤทธิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๕๖

เด็กหญิงสุทธดา บุญยะมณี

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๕๗

เด็กหญิงสุภัสสรา นิรันดรวาณิชย์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๕๘

เด็กชายสุรยุทธ โคตวงษ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๕๙

เด็กชายอภิเชษฐ์ ศรีก๊กเจริญ
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๖๐
เด็กหญิงอรปรียา กลินชาติ

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๖๑

เด็กชายอรรถวุฒิ ดอกบัว
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๖๒

เด็กหญิงเกวรินทร์ จันทร์ลอยนภา
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๖๓

เด็กชายเขมณัฏฐ์ เฮงมี
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๖๔
เด็กหญิงเมฑาวรรณ สมหวัง

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๖๕

เด็กชายเมธัส ศรีก๊กเจริญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๖๖

เด็กชายโฆษิต เจ็งหริน

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๖๗

นางเบญจพร พึงย้อย

่

๕/๑๒/๒๕๒๒
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๖๘

นางนิตยา จันทรานุรักษ์
๒๒/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๖๙

นายธนัตถ์ ศุภสุทธิกุล
๒/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๗๐
เด็กหญิงพันธ์นลิน โภคินธรณ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๗๑

เด็กชายชยุต วงศ์วิชยาภรณ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๗๒

เด็กหญิงธารศรัทธา พลเพชร
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๗๓

เด็กชายภูริณัฐ แช่มทองดี
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๗๔

เด็กหญิงวรณัน โรจนาบุตร
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๗๕

เด็กชายณภัทร สุนทรสถิตย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๗๖

เด็กชายภูดิศ ปญญาวานิชกุล
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๗๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ตังสุขวัฒนวงศ์

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๗๘

เด็กชายกฤชตฤณ โอฬารรักษ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๗๙
เด็กหญิงกานต์พิชชา ศุภผล

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๔ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๘๐
เด็กหญิงวาริศา อินทรรักษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๘๑

เด็กหญิงบัณฑิตา อุ่นกสิเวช
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๘๒

เด็กชายปญญวัฒน์ วิภาสสุชานันท์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๘๓

เด็กชายภวิศ จตุวีรวงศ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๘๔

เด็กหญิงเกวลิน กลักวงศ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๘๕

เด็กชายนวภูมิ ค้าธัญญมงคล
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๘๖

เด็กหญิงเนตรา กิติกุลคุณากร
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๘๗

เด็กหญิงบุญพิริยา ประพันธ์พจน์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงปภาวรินท์ ธีรานันตชัย
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๘๙

เด็กหญิงอชลรดา อมตศรีประเสริฐ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๙๐
เด็กหญิงชุติกัญญา ใจเย็น

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๙๑

เด็กหญิงกนกกร เชาวน์วิวัฒน์
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๙๒

เด็กหญิงอชิรญา กำจัดภัย
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๙๓

เด็กชายกิตติชนม์ ชาวนาวิก
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๙๔ เด็กหญิงปานปวันรัตน์
เกียรติชนกกุล

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๙๕

เด็กชายณัฐธนนท์ ปติเจริญพันธ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๙๖
เด็กชายปุญญวรรธน์ พิชยวัฒน์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๙๗

เด็กชายศักย์ศรณ์ บูรณะธนานันท์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๙๘

เด็กชายศิริพล ตะโกพร
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๑๙๙

เด็กหญิงณิชกมน เอกธรรมสุทธิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงลลนา แจ้งสว่าง

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๐๑
เด็กหญิงสุพรรัตน์ วรกิจธำรงค์ชัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๐๒
เด็กหญิงศุภณัฐ เมฆอรุณ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๐๓
เด็กหญิงปารณีย์ ชัชวงษ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๐๔
เด็กหญิงจิรกฤตา ฤทธิภิรมย์

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๐๕
เด็กหญิงจิณณาภา บุญประคอง

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๐๖
เด็กหญิงปาลิดา คิวโรจนคุปต์

้

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๐๗
เด็กหญิงแก้วกันตา เขาแก้ว

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๐๘
เด็กหญิงญาณิศา สว่างสินธุ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๐๙
เด็กหญิงแพรขวัญ ชุนถนอม

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๑๐
เด็กหญิงชัญญา

จันทรวัฒนาวณิช ๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๑๑

เด็กหญิงสุพิชญา ธนวชิรา
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๑๒

เด็กหญิงณัชชญา ภานิชาภัทร

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๑๓

เด็กหญิงบุณยาพร บุญจันทร์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๑๔

เด็กชายพัฐนนท์
เอียมพงษ์ไพฑูรย์

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๕ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๑๕

เด็กหญิงพัฒน์นรี กลันประชา

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๑๖

เด็กหญิงภักคกร นันทิยกุล
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๑๗

เด็กหญิงนงนภัส เมืองแก้ว
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๑๘

เด็กชายอัครวิชญ์ ปนโมรา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๑๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เหมือนลม้าย
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๒๐
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ไทยปรีชา

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๒๑

เด็กหญิงพิชญธิดา ปญญ์บุศยกุล
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๒๒
เด็กหญิงวรรณารัตน์ เหมือนลม้าย

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๒๓

เด็กชายพันธุ์ธัช ปราการรัตน์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๒๔

เด็กชายเจษฎากร รัตนมณีโชติ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๒๕

เด็กชายชัยภัทร ณัฐพงศ์มธุธนา
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๒๖

เด็กชายปริยากร ศิลากร
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๒๗

เด็กชายอัครวัฒน์ วังชากร
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๒๘

เด็กหญิงจิรัญญา ฟุงเปย
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๒๙

เด็กหญิงธัญชนก วงษ์สวรรค์
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๓๐
เด็กชายปุริมปรัชญ์ ศรีสุขจร

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๓๑

เด็กหญิงจิรัชญา คร้ามศรี
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๓๒

เด็กหญิงปภาดา วิธิรวาท
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๓๓

เด็กชายคริษฐ์ ธนะวันต์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๓๔

เด็กหญิงอมลรัตน์ จิตต์ประสงค์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๓๕

เด็กหญิงณัชชาพร แก้วมหา
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๓๖

เด็กหญิงธมนวรรณ เหลืองทองคำ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๓๗

เด็กหญิงกนกภรณ์ เชาวน์วิวัฒน์
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๓๘

เด็กหญิงณัฐนันท์ เจริญฐิติธรรม
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๓๙

เด็กหญิงพิมพ์มาดา บุญเรืองยศศิริ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๔๐
เด็กหญิงวรณัน วีระณรงค์

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๔๑

เด็กชายธีภพ มหาสุข
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๔๒

เด็กหญิงรมย์ธีรา สุธานุภาพวุฒิ
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๔๓

เด็กชายอิทธิพัทธ์ เณรบำรุง
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๔๔

เด็กหญิงปาณิสรา ดำรงทรงพร
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๔๕

เด็กชายปพณ กนกมงคล
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๔๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ยศเครือ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๔๗

เด็กชายกิตติโชติ จันทร์พิทักษ์กุล
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๔๘
เด็กหญิงกนกกาญจน พันธุ์จินดาวรรณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๔๙

เด็กชายวสุณัฐ
ช่วยประสาทวัฒนา ๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๖ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๕๐
เด็กหญิงชาลิสา เกียรติพงษ์ลาภ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๕๑

เด็กหญิงกฤษณา ทองคำ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๕๒

เด็กหญิงชนัญญา แจ้งชัดใจ
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๕๓

เด็กหญิงเอวิตรา จารุอริยานนท์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๕๔

เด็กชายนิรุทธ์ ไหลสุพรรณวงค์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๕๕

เด็กหญิงวริศรารัตน์ ธารินท์วาณิชย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๕๖

เด็กหญิงนวิยา ผ่องธัญญา
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๕๗

เด็กหญิงนภัสวรรณ หงษาคำ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๕๘

เด็กชายภีรศิลป นิฎฐิยานนท์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๕๙

เด็กหญิงณิชากร จันทภัทราภรณ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๖๐
เด็กชายภัคพิพัฒน์

เอียมพงษ์ไพฑูรย์

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๖๑

เด็กชายธีรภัท หุ่นนอก
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๖๒

เด็กชายฉายฉาน หนูแปน
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๖๓

เด็กหญิงณรัญญญา มาศภากร
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๖๔

เด็กหญิงรัททนัน สามบุญเรือง
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๖๕

เด็กหญิงณัทลภัส คูสมบัติ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๖๖

เด็กชายกิตติทัศน์ เหมือนลม้าย
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๖๗

เด็กหญิงกรณษา โกมลเดชาพงค์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๖๘

เด็กหญิงรวิสรา จันทร์จู
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๖๙

เด็กชายปกปอง เพิมพูน

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๗๐
เด็กชายวงศ์ฉัตร เกิดวิชัย

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๗๑

เด็กชายวาทิศ ตฤษณานวกิจ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๗๒ เด็กหญิงพลอยประดับ
เลิศสุขสุขุมชัย

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๗๓

เด็กหญิงพีรยา ว่องทวีทรัพย์ดี
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๗๔

เด็กชายพัทธดนย์ พงศกรรังศิลป

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๗๕

เด็กหญิงธัญญมน จักรเพชร

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๗๖

เด็กหญิงธนัญญา
สอดแสงอรุณงาม

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๗๗

เด็กหญิงวริยาภรณ์ ตระกูลคูวรวัฒน์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๗๘

เด็กหญิงธนิสร เจริญสุข
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๗๙

เด็กหญิงพรนภัส รัตนาวงศ์ไชยา
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๘๐
เด็กหญิงพิชชาภา อุไรชืน

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๘๑

เด็กหญิงนภสร นุชฉัยยา
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๘๒

เด็กหญิงณัจฉรียา พัฒนไพรสณฑ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๘๓

เด็กชายปณณวิชญ์ อเนกวัฒนกุลชัย
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๘๔

เด็กชายภาณุเมศ พินิจรัตนพันธ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๗ / ๑๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๘๕

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา วรรณจันทร์
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๘๖

เด็กชายจิระเมศร์ อัครพงษ์กุลบดี
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๘๗

เด็กหญิงสุภาวิตา ศิริประภาวดี
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๘๘

เด็กหญิงณัฏฐากร สุนทรมัจฉะ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๘๙

เด็กหญิงธัญวลัย ฉายแม้น

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๙๐
เด็กหญิงชัชญดา คำรักษ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๙๑

เด็กหญิงปรียาภัทร บุญขจาย

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๙๒

เด็กหญิงพัศวีร์ คล้ายบรรจง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๙๓

เด็กหญิงสุชัญญา ใจซือสมบูรณ์

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๙๔

เด็กหญิงพชรพร วิวัชจรัลวงศ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๙๕

เด็กหญิงอารดา พิชัยยุทธ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๙๖

เด็กหญิงสุชานาถ ประสมแก้ว
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๙๗

เด็กชายธชทัต เทพจินดา
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๙๘

เด็กชายนรวิชญ์ มากปรางค์
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๒๙๙

เด็กชายปุญญพัฒน์ ธรรมสุขสันต์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๐๐
เด็กหญิงอัญชิสา ยอดเยียม

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๐๑
เด็กหญิงณปภา เหลืองวรชาติกุล

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๐๒
เด็กหญิงพรภวิษย์ นาทวรทัต

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๐๓
เด็กชายเอกปณณ์ ธนากูรเมธา

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๐๔
เด็กหญิงชญากานต์ ศรีทัศน์

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๐๕
เด็กชายคมณัฐม์ สีหเตชะนันท์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๐๖
เด็กหญิงณัฐนันท์ อนันต์อุปถัมภ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๐๗
เด็กชายจิรภัทร ลิมอาภา

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๐๘
เด็กหญิงสาธิดา ชาวสวนเจริญ

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๐๙
เด็กชายรัชพล จำเริญพูล

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๑๐
เด็กหญิงวสุธิดา ธรรมพรหม

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๑๑

เด็กชายปวรุฬห์ ชิตวิลัย
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๑๒

เด็กชายธรนนท์ พวงเพ็ชร
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๑๓
เด็กหญิงกานต์พิชชา พรหมบุตร

๒๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๑๔

เด็กชายยสวงศ์ เจตนเมษฐ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๑๕

เด็กหญิงณัฐธยาน์ วรรณชะนะ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๑๖

เด็กชายธีรัตน์ เอกเผ่าพันธุ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๑๗

เด็กหญิงณัฏยา บุญวงษ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๑๘

เด็กชายนฤพล สันติภาพชัย
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๑๙

เด็กหญิงปุณิกา เมธสุทธิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๘ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๒๐
เด็กชายสรวิชญ์ น่วมปฐม

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๒๑

เด็กหญิงจุฑามาศ อิศรเมธางกูร
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๒๒

เด็กชายภัทรพล หนูนันท์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๒๓

เด็กชายวฤณ จิตจระพันธ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๒๔

เด็กหญิงณัฏฐ์จิรา จิรกนกอาภรณ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๒๕

เด็กหญิงรุจิระธิญา พิมพิเศษ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๒๖

เด็กชายนิพิฐพนธ์ สุธรรมโกศล
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๒๗

เด็กชายวรเวช หอมตะโก
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๒๘

เด็กหญิงประติภา สุศรี
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๒๙

เด็กชายอภิชา บูรณะธนะสิน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๓๐
เด็กชายอัฏฐพล กัลยาวุฒิพงศ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๓๑

เด็กชายธนิก โพธิปดทอง

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๓๒

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สามศรีโพธิแก้ว

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๓๓

เด็กชายธนภัทร อาจศิริ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๓๔

เด็กชายสุวิจักษณ์ คชเสนีย์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๓๕

เด็กชายวิชญ์ นาคทอง
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๓๖

เด็กหญิงภัทร์นรินท์ ธนกุลวรภาส
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๓๗

เด็กหญิงสุประวีณ์ พงษ์สวัสดิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๓๘

เด็กหญิงปานตะวัน ละเริง
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๓๙
เด็กหญิงปาณิสาภัสร์ ทัศนเอกจิต

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๔๐
เด็กชายสาธิต สีมาน้อย

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงฉมาพร แซ่คิว
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๔๒

เด็กชายผลิโชค ปญจวรกุล
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๔๓

เด็กหญิงชญาพัฒน์ หิรัญจิตรานนท์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๔๔

เด็กหญิงพิชชาภา จินตนารักถิน

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๔๕

เด็กหญิงศิรดา เอียมน้อย

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๔๖

เด็กหญิงลฎาภา นกเอียงทอง

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๔๗

เด็กชายพชรรัฐ จิตสิริภาคย์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๔๘

เด็กหญิงกรวรินท์ นวมทอง
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๔๙

เด็กหญิงลภัสรดา เชียงนิยม
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๕๐
เด็กหญิงสาริศา สาครสิทธิศักดิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๕๑

เด็กชายสิริศักดิ

์

จิราวราเกียรติ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๕๒

เด็กชายบุญฤทธิ

์

แสนกองแก้ว
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๕๓

เด็กหญิงภาวิณี ฟองจันทร์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๕๔

เด็กหญิงชญาดา
หงษาครประเสริฐ ๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๙ / ๑๗๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๕๕

เด็กชายสิริ สุวรรณนที

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๕๖

เด็กชายปวริศ พีชยาอังกูร
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๕๗

เด็กชายรชฏ กิจพาณิชรุ่งเรือง
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๕๘

เด็กหญิงเมษาปวีณ์ พวงสำลี
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๕๙

เด็กหญิงลิปการ์ โสพิกุล
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๖๐
เด็กชายพีระณัชช์ นกทอง

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๖๑

เด็กชายปุณณธร บัวจันทร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๖๒

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เอียงปาน

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๖๓

เด็กชายชยานันท์ องอาจ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๖๔

เด็กหญิงชมพูนุท เพทไสย
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๖๕

เด็กชายคณวัชร
ว่องวิวัฒน์ไวทยะ

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๖๖

เด็กชายเตชินท์ เจสกุล
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๖๗

เด็กชายปณทัต จำเริญ
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๖๘

เด็กชายชยกร แสงเพ็ญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๖๙

เด็กหญิงจิรศุภา ศิริมงคลชัยกูล
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๗๐
เด็กหญิงแพรวพรรณ เปยแก้ว

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๗๑

เด็กหญิงสุนิตา ปฐมเจริญสุขชัย
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๗๒

เด็กหญิงชัยดา กันตะเพ็ง
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๗๓

เด็กหญิงเขมจิรา ศรีสุขจร
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๗๔

เด็กหญิงวริษฐา วิโรจน์รัตนกุล

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๗๕

เด็กชายธนภัทร ธีรานันตชัย
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๗๖

เด็กชายกิตติภพ กาฬภักดี
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงอติกานต์ พันธ์จินดา
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๗๘

เด็กชายยศนนท์ มังกรทอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๗๙

เด็กชายธนศิริ อนุสนธิพรเพิม

์ ่

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๘๐
เด็กหญิงณิชารีย์ รัตนศิริมนตรี

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๘๑

เด็กหญิงชลธิชา ปนทอง
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๘๒

เด็กชายจิรพัชร ถินวงษ์พรหม

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๘๓

เด็กชายวรเชษฐ์ จันทกรณ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๘๔

เด็กชายพีรณัฐ บุญพระ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๘๕

เด็กชายนราธร ผางาม
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๘๖

เด็กชายภูฉาย ภูพิรัฐกุล
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๘๗

เด็กชายรพีภัทร เกษมสวัสดิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๘๘

เด็กชายวิฑูรย์ บุญรอด
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๘๙

เด็กชายธนโชติ สิงห์สาร
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๐ / ๑๗๓

้
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่
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๙๐
เด็กชายณัฐพนธ์ รอดบรรจบ

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๙๑

เด็กชายกฤตยศ แก้วพลายงาม
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๙๒
เด็กชายเขตต์คิรินทร์ พลอยแสงสาย

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงศุภธิดา บางกีรติกร
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๙๔

เด็กหญิงธารรินทร์ สิงหราไชย
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๙๕

เด็กหญิงบุษราภรณ์ แก้วสำอางค์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๙๖
เด็กหญิงมณฑกานต์ รงค์ทอง

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๙๗

เด็กหญิงฌาติมา สุจจิตร์จูล
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๙๘

เด็กหญิงสาริสา ปองเจริญ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๓๙๙
เด็กหญิงชญาน์นันท์ พาราพิชัย

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๐๐
เด็กหญิงอรทัย พรมหล้า

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๐๑
เด็กหญิงรมย์นลิน แซ่เอียว

๊

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๐๒
เด็กหญิงนัฐริกา เชือสกุล

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๐๓
เด็กชายสมัชพล ชิดประสงค์

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๐๔
เด็กชายณัฐชานนท์ บุญสวัสดิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๐๕
เด็กชายกมล ธีระชาติ

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๐๖
เด็กชายณัฐพล ดาปาน

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๐๗
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สีแสงฉาย
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๐๘
เด็กชายกรวิชญ์ ทาระขจัด

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๐๙
เด็กชายอัมฤทธิ

์

สิงโต
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๑๐
เด็กชายทวีศักดิ

์

ปลอดภัย
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๑๑
เด็กชายจรรยวรรธน์ เพิมชีลอง

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๑๒

เด็กชายปพล ธีระกิตติวัฒนา
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๑๓

เด็กชายอดิศร ลิขิตอภิสิทธิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๑๔

เด็กชายศิริศักดิ

์

สุวรรณวงษ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๑๕

เด็กชายธนพัทธ์ จำรัส
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๑๖

เด็กชายบรรลุ ฉิมสิงห์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๑๗

เด็กชายวรากรณ์ กระจกเงา
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๑๘

เด็กหญิงศศิวรรณ สุทธาวรรณ
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๑๙

เด็กหญิงจีรนันท์ จีนานนท์
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๒๐
เด็กหญิงณัฐณิชา อยู่สถาน

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๒๑

เด็กหญิงแพรวา กิจบุรี
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๒๒

เด็กหญิงสุภัทชา เกตุพูนทอง
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงพัชราภา เดชจินดา
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๒๔

เด็กหญิงชนัญชิดา ชัยชมภู
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๑ / ๑๗๓

้
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นฐ ๒๕๕๙/๑๔๒๕

เด็กหญิงจีเพชร

้

ภู่ผึง

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๒๖

เด็กหญิงอัญญาวีร์ รุ่งนิธิฐานันท์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๒๗

เด็กชายภวพล คงดี
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๒๘

เด็กชายชินวัตร นุ่มชินวงศ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๒๙

เด็กหญิงกานต์สินี ชิตพันธุ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๓๐
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ศิลปประภา

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๓๑

เด็กหญิงวีรวรรณ ชิวปรีชา
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๓๒

เด็กชายณัฐกิตติ

์

สิริวัฒฑโน
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๓๓

เด็กชายพัทธดนย์ นาคทองดี
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๓๔

เด็กชายชาคริต ไถเงิน
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๓๕

เด็กชายนิติภูมิ จันทร์ทุ่งใหญ่
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๓๖

เด็กชายพรทวี ชืนด้วง

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๓๗

เด็กชายทรงพล จิตนิยม
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๓๘

เด็กชายมงคล เขียวงาม
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๓๙

เด็กชายฐิตินัชช์ ชมภูพงษ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๔๐
เด็กชายเปนไท เล็กสุมา

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๔๑

เด็กชายพชรกฤต เหมือนละม้าย
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๔๒

เด็กชายปนิษกาล ดวงเดือน
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๔๓

เด็กหญิงสุภาวรินท์ ครูวิวัฒนานนท์
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๔๔

เด็กหญิงทิพย์พิรัล พจน์ปฎิญญา
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๔๕

เด็กหญิงปยวรรณ แสงสม
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๔๖

เด็กหญิงรจเลข กฤษสนอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๔๗

เด็กหญิงปยธิดา สิริพุฒิพรกุล
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๔๘

เด็กหญิงธนิกานต์ จุ่นบุญ
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๔๙

เด็กหญิงทิพย์พิชา ช่างทุ่งใหญ่
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๕๐
เด็กหญิงศิรดา ขำฟก

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๕๑

เด็กหญิงอภิรตา อินทรภิรมย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๕๒

เด็กหญิงพรนัชชา ฮวดเจริญ
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๕๓

เด็กหญิงฉัตรทกาล มังแว่น

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๕๔

เด็กหญิงสัตญา แซ่ลิม

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๕๕

เด็กหญิงทัศนา แสงสร้อย
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๕๖

เด็กหญิงอภัสรา ห้วยหงษ์ทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๕๗

เด็กหญิงสุธาสิณี ด้วงมี
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๕๘

เด็กหญิงนันท์นภัส เก้าลิม

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๕๙

เด็กหญิงกชกร ภู่ผึง

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๒ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๖๐
เด็กหญิงชลธิชา เผ่าพันธุ์แพทย์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๖๑

เด็กหญิงกิตติญา แม้นจริง
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๖๒

เด็กหญิงเปรมธิชา จันเปรม
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๖๓

เด็กหญิงสุกัญญา ยะโส
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๖๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ ศรีพนมวัลย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๖๕

เด็กหญิงชัญญา พูนดี
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๖๖

เด็กหญิงวิมลรัตน์ สตารุ่ง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๖๗

เด็กหญิงสองฤทัย ชาวไร่เงิน
๒๕/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์
วัดพระประโทณเจดีย์

 

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๖๘

เด็กหญิงกนกวรรณ สมุทรสินธุ์ ๓/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์
วัดพระประโทณเจดีย์

 

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๖๙

เด็กชายเขรมอักษร ชาวไร่เงิน
๑๕/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์
วัดพระประโทณเจดีย์

 

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๗๐
เด็กชายบรรณชา คงจะแย้ม ๘/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์

วัดพระประโทณเจดีย์
 

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๗๑

นายบุญรักษา แหวนอ่อน
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
วัดพระประโทณเจดีย์

 

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๗๒

นายรัชชานนท์ มูลทองชุน
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
วัดพระประโทณเจดีย์

 

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๗๓

นายอนุสรณ์ อาสนไชย
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
วัดพระประโทณเจดีย์

 

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๗๔

เด็กชายณัฐพงษ์ เพชรบัว
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๗๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ใจห้าว
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๗๖

เด็กหญิงนัทชา อ่อนจันทร์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๗๗

เด็กหญิงนันธิดา แซ่อึง
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๗๘

เด็กชายพงษ์สธร โยธาวงศ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๗๙

เด็กหญิงพิชามญช์ ศรีจันทร์เพ็ญ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๘๐
เด็กหญิงกัณฐิกา เอกสินิทธ์กุล

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๘๑

เด็กชายกันตภณ จุ้ยศรีแก้ว
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๘๒

เด็กชายกิตติโชติ โชติสมิทธิกุล

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๘๓

เด็กหญิงคนธรส ภูศรี
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๘๔

เด็กชายจิรภัทร พฤฒาลิขิต
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๘๕

เด็กหญิงชวิศา ศรีแย้ม
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๘๖

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

จันทะอ่อน
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๘๗
เด็กหญิงดาราวรรณ ลีวุฒิชัย

้

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๘๘

เด็กหญิงตมิสา พูลสวัสดิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๘๙

เด็กหญิงทิพย์อาภา แพรอัตร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๙๐
เด็กชายธนดล คณาปราชญ์

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๙๑

เด็กชายธนบดินทร์ ม่วงพันธ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๙๒

เด็กหญิงธนพร อธิศธนาเกียรติ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๙๓

เด็กชายธนพล ทองงาม
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๙๔

เด็กชายธนภัทร ลีวุฒิชัย

้

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๓ / ๑๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๙๕

เด็กชายธนเดช บำรุงพฤกษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๙๖

เด็กหญิงนุชนารถ สมทรัพย์เจริญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๙๗

เด็กหญิงปยธิดา จิตต์เดช
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๙๘

เด็กชายพศวีร์ พัฒนพร้อมสุข
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๔๙๙

เด็กชายพิทักษ์ บุญประเสริฐ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๐๐
เด็กชายพิพัฒน์ เปรมวัฒนะสิริ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๐๑
เด็กหญิงภัทรภร ใจฐิติวิทย์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๐๒
เด็กหญิงมนัสนันท์ ศรีสุวรรณ

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๐๓
เด็กหญิงมาริษา คำรางสี

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๐๔
เด็กหญิงวรวลัญช์ พวงศรีทอง

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๐๕
เด็กหญิงวริศรา พัฒนพร้อมสุข

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๐๖
เด็กหญิงศรุดา จันทะวงษ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๐๗
เด็กชายศิริโชค อารีมานะกิจ

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๐๘
เด็กชายสิทธิกร สมตน

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๐๙
เด็กชายสิวะ จึงจรัสรัช

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๑๐
เด็กชายสุริยะ เจียมวีระบรรยง

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๑๑

เด็กชายอภิวิชญ์ ทองดอนแช่ม
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๑๒

เด็กชายอมลณัฐ ทองดอนน้อย

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๑๓

เด็กหญิงอริศรา มาไพศาลสิน
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๑๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ จำรัส

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๑๕

เด็กหญิงเว็นดี

้

พัว
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๑๖

เด็กชายโมไนย นิลสุวรรณ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๑๗

เด็กหญิงกนกพร ผิวอ่อน
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๑๘

เด็กหญิงกฤษณา ปลิวพิมาย
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๑๙

เด็กหญิงธัญชนก วงศ์เจริญ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๒๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ มหิงสา

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๒๑

เด็กชายบอย -
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๒๒

เด็กชายปกรณ์ จิตอำพันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๒๓

เด็กชายปภังกร ปนกุมภีร์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๒๔

เด็กหญิงพรหมพร บุญส่ง
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๒๕
เด็กหญิงพิชฌานันท์ ชุณหกิจ

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๒๖

เด็กชายภาคิน ใจดี
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๒๗

เด็กชายรัฐภูมิ นิมรักษา

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๒๘

เด็กหญิงวรรณวิสา มีมังคัง

่ ่

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๒๙

เด็กชายวรวุฒิ ทองนิมิตร
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๔ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๓๐
เด็กหญิงสุชาดา ชัยยะ

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๓๑

เด็กหญิงสุประวีณ์ เถาตะกู
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๓๒

เด็กชายอนุสรณ์ กล้ากะชีวิต
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๓๓

เด็กหญิงอรวิภา -
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๓๔

เด็กหญิงอริสรา สุขสุด
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๓๕

เด็กชายเชษฐพัฒน์ ชุณหะเสริฐ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๓๖

เด็กชายกฤษฎา พลายงาม
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๓๗

เด็กชายณัฐพนธ์ พิมพ์เพิมพูน

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๓๘
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ อ่อนจันทร์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๓๙

เด็กชายธีรพงศ์ ใจสงเคราะห์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๔๐
เด็กหญิงนภเกตุน์ ศักดิศรีจันทร์

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๔๑

เด็กหญิงปนัดดา เจริญผล

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๔๒

เด็กชายพีรพล ถำวัตร
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๔๓

เด็กชายภานุเดช เค้พวง
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๔๔

เด็กชายระพีพัฒน์ มิตรดี
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๔๕

เด็กชายวราบดินทร์ บุษเกตุ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๔๖

เด็กหญิงอภัสรา เผือกนาค
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๔๗

เด็กหญิงอรพิน พุทธบุญ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๔๘

เด็กหญิงอลีนา พจน์ธนกรกุล
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๔๙

เด็กหญิงอโรชา แจ่มจำรัส
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๕๐
เด็กหญิงเอมมิกา ตาละบุญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๕๑

เด็กหญิงฐิตินันท์ ม่วงทับแสด
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๕๒

เด็กหญิงธิญาดา ปดชา
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๕๓

เด็กชายพัชระ กันยามา
๑๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๕๔

เด็กหญิงวิชาดา ห้วยหงษ์ทอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๕๕

เด็กชายณัฐวุฒ ประเจริญ
๒๗/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๕๖

เด็กชายสารัช ธนะสุพรรณ
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๕๗

เด็กชายอรรถพงษ์ โตลูกสม
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๕๘

เด็กหญิงชนิษฐา สายจันทร์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๕๙

เด็กหญิงชนิษฐา สำเนียงลำ
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๖๐
เด็กหญิงศศิประภา วันคำ

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๖๑

เด็กหญิงหยาดทิพย์ ยินดี
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๖๒

เด็กหญิงอภิสรา ชืนชม

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๖๓

เด็กหญิงอภิสรา ราชบุตร
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๖๔
เด็กหญิงชญาน์นันท์ ลบแย้ม

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง วัดใหม่ปนเกลียว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๕ / ๑๗๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๖๕

เด็กหญิงณัฐรินทร์ สำเนียงลำ
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๖๖

เด็กชายธีรเดช ชมภูศรี
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๖๗

เด็กหญิงนันทมนต์ สาททอง
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๖๘

เด็กหญิงพิไลวรรณ สุขจินดา
๑๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๖๙

เด็กชายพุทธการ หะนาท
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๗๐
เด็กหญิงภัทรวดี ศรัทธาผล

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๗๑

เด็กชายฤาศักดิ

์

ขาวคำ
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๗๒

เด็กชายวัชรพล เยียงกุล

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๗๓

เด็กหญิงอาภัสรา ศักดิเฉลิมกุล

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๗๔

เด็กหญิงกนกวรรณ อยู่เย็น
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๗๕

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ชนิด

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๗๖

เด็กชายณัฐภัทร พิมพา

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๗๗

เด็กหญิงธิติมา มีโคดง
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๗๘

เด็กชายนนทพันธ์ ฐิติโชคชัยสิริ ๗/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๗๙

เด็กหญิงนภัสนันท์ ฐิติโชติธำรงฤทธิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๘๐
เด็กหญิงปนิษฐา ส่งโสภา

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๘๑

เด็กชายปยพงศ์ ศรีสุพล
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๘๒

เด็กชายพงศธร สุริยมาตร
๑๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๘๓

เด็กหญิงพรรณษา ทับทิม
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๘๔

เด็กชายพีรพัฒน์ อินทร์ไพร
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๘๕

เด็กหญิงภาวิดา ศรีบุญเพ็ง
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๘๖

เด็กหญิงภาสินี เสถียรพานิช
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๘๗

เด็กชายภูรีภัทร เพ็งมา
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๘๘

เด็กชายภูวภัท ปรีเปรม
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๘๙

เด็กชายมารุต เรืองเดช
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๙๐
เด็กชายยศกร สุยังกุล

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๙๑

เด็กหญิงรภ้สลดา ศรีทองอินทร์ ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๙๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ชาวสวนมุ่งเจริญ
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๙๓

เด็กหญิงลลิตา หงษ์ษาสถิตวงศ์
๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๙๔
เด็กหญิงลักษณ์ดารา ศรีทองอินทร์ ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๙๕

เด็กหญิงวรรณษา กษิตินทร์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๙๖

เด็กหญิงวราพร เอียววรานนท์

๊

๑๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๙๗

เด็กหญิงวลัยพร อนุวัตมงคลชัย
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๙๘

เด็กชายวิณภัทร ซ่องสกุล
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๕๙๙

เด็กหญิงวิภาวดี คุ้มภัยพาล
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๖ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๐๐
เด็กชายศกานต์ แก้วโสมกุล

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๐๑
เด็กหญิงศกาวรัตน์ กิติวัฒนวิลัยกุล

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๐๒
เด็กชายศุภเชษฐ เศารยะสิทยา

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๐๓
เด็กหญิงสมฤดี ตังเจริญ

้

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๐๔
เด็กชายสาธิต พงษ์เภา

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๐๕
เด็กชายสิปปกร สุขะนาคินทร์

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๐๖
เด็กหญิงสิริกร ห้วยหงษ์ทอง

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๐๗
เด็กหญิงสิริลักษ์ แซ่คู

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๐๘
เด็กชายสุทธิพจน์ กสิกิจวิวัฒน์

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๐๙
เด็กหญิงสุนิสา แก้วดิษฐ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๑๐
เด็กชายอรรฆพล โพธิทอง

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๑๑

เด็กชายอิทธิพล แดงโต
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๑๒

เด็กหญิงเจตสุดา จันทร์ศิลป
๑๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๑๓

เด็กหญิงกมนนิษฐ์ วสุภิรมย์เมธี
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๑๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เอียงเจียม

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๑๕

เด็กชายกำพล อุทัยอ้ม
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๑๖
เด็กหญิงจินดาณภัส บุญศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๑๗

เด็กชายจิรศักดิ

์

แก้วกระจ่าง
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๑๘

เด็กหญิงชนิภา พรหมกลำ
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๑๙

เด็กชายชูศักดิ

์

พันธา
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๒๐
เด็กชายณัฐวุฒิ อุทัยอ่วม

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๒๑

เด็กชายธนดล จันทร์ทอง
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๒๒

เด็กหญิงพัชรพร ธูปแก้ว
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๒๓

เด็กหญิงภัทราพร อินทร์ไพร
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๒๔

เด็กหญิงภาวินี มะลาศรี
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๒๕

เด็กหญิงวาริศรา แจ่มจำรัส
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๒๖

เด็กหญิงอาทิตยา ห้วยหงษ์ทอง
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๒๗

เด็กชายเดชา เอียวอำไพ

๊

๒๔/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๒๘

เด็กหญิงกัญจนพร หันมี

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขนาก วัดดอนขนาก  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๒๙

เด็กหญิงธนภรณ์ ปฏิพิมพาคม
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขนาก วัดดอนขนาก  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๓๐
เด็กชายนวนันท์ อินทิม

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขนาก วัดดอนขนาก  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๓๑

เด็กชายรพีภัทร โลลุพิมาน
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขนาก วัดดอนขนาก  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๓๒

เด็กหญิงสุภัสสร นางวงศ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขนาก วัดดอนขนาก  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๓๓

เด็กหญิงสุภาพร คล้ายนิม

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขนาก วัดดอนขนาก  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๓๔

เด็กหญิงสุมาลิน พูนทวี
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขนาก วัดดอนขนาก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๗ / ๑๗๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๓๕

เด็กหญิงกนกวรรณ สามงามเขียว
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๓๖

เด็กชายกิตติกานต์ หลำเลียง

้

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๓๗

เด็กชายกิตติธัช ขุนประเสริฐ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๓๘

เด็กชายคุณากร แววเกกี
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๓๙

เด็กหญิงจันทร์ทิวา กิจยิงยง

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๔๐
เด็กหญิงจินตนา พันธ์ประชา

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๔๑

เด็กชายฉัตรชัย รอดแจ้ง
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๔๒

เด็กหญิงชลิตา หงวนบุญมาก
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๔๓

เด็กชายชัยวัฒน์ แก้ววัฒน์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๔๔

เด็กชายณัฐพงษ์ สมัคราษฎร์
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๔๕

เด็กชายณัฐวัฒน์ นิตย์แสวง
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๔๖

เด็กชายทรงพล บุญยงค์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๔๗

เด็กชายทัตพร แสงม่วง

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๔๘

เด็กชายธนวัฒน์ แสงสร้อย

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๔๙

เด็กหญิงธัญญาเรศ ช้างโก
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๕๐
เด็กชายธีระ อินทิม

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๕๑

เด็กชายนฤเบศร์ พูลเปรม
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๕๒

เด็กหญิงนันทิตา ขุนเพชร
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๕๓
เด็กหญิงนารถนรินทร์

คำนุชนารถ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๕๔
เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ

์

พูลเปรม
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๕๕

เด็กชายปฐมมงคล
หอมประเสริฐสุข

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๕๖

นางสาวปนัดดา ปนทอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๕๗

เด็กชายพงศกร จันทร์พุฒ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๕๘

เด็กชายพงศธร เชิดดารารัตน์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๕๙

เด็กชายพงศ์ศิริ หลีเจริญ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๖๐
เด็กชายพรเทพ ภูเสริม

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๖๑

เด็กหญิงพิณทิพย์ นาคสงค์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๖๒

เด็กหญิงพิมพ์พร เผ่าผึง

้

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๖๓

เด็กชายพีรพล สุจิตจูล
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๖๔

เด็กชายพีรพัฒน์ กะลำพัก
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๖๕

เด็กชายพีรพัฒน์ เจริญผล
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๖๖

เด็กหญิงภาวินี ตุ้มฉิม

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๖๗

เด็กหญิงมณีวรรณ จีนเปย
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๖๘

เด็กชายรัชชานนท์ ศรีสว่าง
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๖๙

เด็กชายวรพล สาตรสุข

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๘ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๗๐
เด็กหญิงวารินทร์ สามรอดภัย

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๗๑

เด็กชายวิชิต ไชยวัน
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๗๒

เด็กชายวิทูร พูลทอง
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๗๓

เด็กหญิงศศิพิมพ์ น้อยสอาด

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๗๔

เด็กชายสตางค์ สมัคราษฎร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๗๕

เด็กชายสมยศ คำพิมพ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๗๖

เด็กชายสหรัส กุลไพศาล
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๗๗

เด็กชายสุธัชชัย สุจิรารัตน์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๗๘

เด็กหญิงสุพัฒตรา แสงอร่ามทิพย์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๗๙

เด็กชายสุภัทร แสงสร้อย
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๘๐
เด็กหญิงสุภาพร แก้วสังข์

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๘๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

เภานิม

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๘๒

เด็กหญิงสุวดี จันทร์จินดา
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๘๓

เด็กชายอดิศร เสริฐเจริญ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๘๔

เด็กหญิงอักษร ช้างโก
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๘๕

เด็กชายเจริญศักดิ

์

สิทธิโชค
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๘๖

เด็กชายเมฆา ปานนาค
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๘๗

เด็กหญิงเสาวนีย์ อิมเฮง

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๘๘

เด็กชายเอกชัย พงโพธิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๘๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ เพิกจินดา
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๙๐
เด็กหญิงดวงรัตน์ ธนะมุ่งชุมศรี

๒๘/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๙๑

เด็กหญิงพัดชา เสาเปรีย
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๙๒

เด็กหญิงวริศรา นุชพุก
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๙๓

เด็กหญิงดารัตน์ นัยพัฒน์
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๙๔

เด็กหญิงธัญชนก คงศิริ
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๙๕

เด็กหญิงวิมลตรา ศรีไพสุรินทร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๙๖

นางสาวชาลิสา นัยพัฒน์
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๙๗

เด็กหญิงชนนิกานต์ ขุมทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยตะโก วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๙๘

เด็กหญิงนัทชา หาญวิริยะเมธา
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยตะโก วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๖๙๙

เด็กหญิงพลอยชมพู แสงศรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยตะโก วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๐๐
เด็กชายศรัณญ์ ปานทอง

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยตะโก วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๐๑
เด็กหญิงกฤษติกา สวัสดิภูมิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมาภิสมัย วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๐๒
เด็กชายจิรายุวัส ยันต์วิเศษ

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมาภิสมัย วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๐๓
เด็กชายพลกฤต อุดมธนานพ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมาภิสมัย วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๐๔
เด็กชายกฤษฎา ปนแจ้ง

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๙ / ๑๗๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๐๕
เด็กหญิงกัญญากร ไขว้พันธุ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๐๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ธรรมศาลี

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๐๗
เด็กหญิงขวัญจิรา อยู่คำ

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๐๘
เด็กหญิงจรัญพร ซังเต๊บ

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๐๙
เด็กหญิงชาลิสา ศรีรางวัล

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๑๐
เด็กหญิงนฤมล ประพันธ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๑๑

เด็กหญิงพรประภา ยังยืน

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๑๒

เด็กหญิงพัชราภา ลิมศิริวัฒน์

้

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๑๓

เด็กหญิงระพีพรรณ ลาภจิตร
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๑๔

เด็กหญิงร่มเกล้า แช่มชู
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๑๕

เด็กหญิงวรรณศิริ วงค์ตัน
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๑๖

เด็กหญิงศศิกานต์ กลินหอม

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๑๗

เด็กชายสัจจวัจน์ พักเนียม
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๑๘

เด็กชายอนุกิต บุญค้าศรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๑๙

เด็กหญิงอารีรัตน์ อินทร์ผึง

้

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๒๐
เด็กชายทินภัทร สุวรรณรัตน์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๒๑

เด็กชายธนพล เพ็ชรนิลพิพัฒน์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๒๒ เด็กหญิงธีรวรรณญาณี
ศุภรปริญญา

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๒๓

เด็กหญิงนิภาพรรณ ฉายศรี
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๒๔

เด็กชายปกรณ์ชัย อำทรัพย์
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๒๕

เด็กหญิงวีริศรา บุญศรี
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๒๖

เด็กชายกรวิชญ์ พ่อค้า
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๒๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

โชติมณีรัตน์
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๒๘

เด็กหญิงครองขวัญ ขวัญใจ
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๒๙

เด็กชายจันชาย นัยสุข
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๓๐
เด็กหญิงดารณี อยู่รุ่ง

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๓๑

เด็กหญิงทิพวรรณ คงนาค
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๓๒

เด็กชายปาณัสม์ บุญรอด
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๓๓

เด็กชายปใหม่ มีเติม
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๓๔

เด็กหญิงมนัสวี ธรรมเทียงธรรม

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๓๕

เด็กหญิงลักขณา ทรัพย์ขีเหล็ก

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๓๖

เด็กหญิงลักขณา นาชัยโชติ
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๓๗

เด็กหญิงวรรวิศา ปนบ้านกวย
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๓๘

เด็กชายสราวุธ ปอมสุวรรณ
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๓๙

นางสาวไข่มุก แก้วสุวรรณ
๐๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๐ / ๑๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๔๐
เด็กชายกฤษดา แก้วทองดี

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๔๑

เด็กชายกิตติพงษ์ สืบตระกูล
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๔๒

เด็กชายชยพล ปยะไตรภูมิ
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๔๓

เด็กหญิงณัฐฑฤมล บุตรนำเพชร
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๔๔

เด็กชายธนพล ห้อยไธสง
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๔๕

เด็กชายธีรพัฒน์ นิลจินดา
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๔๖

เด็กชายปฐมพงษ์ แปนประโคน
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๔๗

เด็กชายพลากร ชำนาญพล
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๔๘

เด็กหญิงพัชลดา ช่างคำ
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๔๙

เด็กชายวีระพล สุขดี
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๕๐
เด็กหญิงศศิกานต์ โพธิ

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๕๑

เด็กหญิงสุชาวณา น้อยสำริต

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๕๒

เด็กหญิงสุทธิดา ทาแดง
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๕๓

เด็กหญิงสุภัชชา สุขพะนา
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๕๔

เด็กหญิงกมลญา กิจเจริญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๕๕
เด็กหญิงกรองกานต์ บุญสม

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๕๖

เด็กหญิงชมลวัลต์ สายหมี
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๕๗

เด็กชายชินวัตร ศรีภูณี
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๕๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ ปนปฐม
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๕๙

เด็กหญิงณัฐนิชา กลินอุบล

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๖๐
เด็กชายทินกร แตงเจริญ

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๖๑

เด็กหญิงนีรัมพร เภาด้วง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๖๒

เด็กหญิงประภา เปนผล
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๖๓

เด็กชายปยวัฒน์ น้อยเจริญถาวร
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๖๔

เด็กชายปยะ พูลทอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๖๕

เด็กหญิงพัชราภา อ่อนน้อม
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๖๖

เด็กหญิงพิณพรรณ มีสวนนิล
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๖๗

เด็กชายพีรพล คำนุชนารถ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๖๘

เด็กชายภัทรพงษ์ แสงแก้ว
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๖๙

เด็กชายภูริภัทร ฐิติธนานุกิจ
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๗๐
เด็กหญิงมีนฑาฎา โตนาค

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๗๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แฟงมาก
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๗๒

เด็กชายวรนิติ ช่วงชัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๗๓

เด็กหญิงวลัยพร นวลคำ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๗๔

เด็กชายวิทยา วิทยากุล
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๑ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๗๕

เด็กชายศิริวัฒน์ ภู่ทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๗๖

เด็กชายศุภกร ลุมภู
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๗๗

เด็กหญิงสิรินันท์ ปานประดิษฐ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๗๘

เด็กหญิงสิริพรรษา สามงามแจ่ม
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๗๙

เด็กหญิงสิริลักษณ์ จันทร์อุไร
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๘๐
เด็กหญิงสิริวรรณ โฮกอ่อน

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๘๑

เด็กหญิงสโรชา อุ่นลาวรรณ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๘๒
เด็กชายเพชรภูมิไพร ชาวหินฟา

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๘๓

เด็กชายเมธัส ปอมงาม
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๘๔

เด็กหญิงแพรชมพู ชัยสวรรค์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๘๕

เด็กหญิงโสภิตา หาดรืน

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๘๖

เด็กหญิงกนกพร โพธิสาจันทร์

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๘๗

เด็กชายโชคอำนวย ทองมงคลสิริ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๘๘

เด็กหญิงกรณัฐ สุริยะ
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๘๙

เด็กหญิงณภัทร์ กิมฮะ
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๙๐
เด็กชายณัฐพงษ์ กิมฮะ

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๙๑

เด็กชายทศภาค ประเสริฐสินสุข
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๙๒

เด็กชายนพนันท์ ไผ่ล้อม
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๙๓

เด็กหญิงประวีนุช เกิดเพิม

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๙๔

เด็กหญิงพจนา แก้วเปลียน

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๙๕

เด็กชายสุวิต อ่อนใจ

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๙๖

เด็กชายอำพล วิมลประภา
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๙๗

เด็กชายเอกรัตน์ ศรียางวุฒิ
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๙๘

เด็กหญิงกนกวรรณ โพธิทอง

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๑๗๙๙

เด็กหญิงกุสุมา บุตรดี
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๐๐
เด็กหญิงณัฐนิชา บุญนาค

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๐๑
เด็กชายทัศวุธ มีจันทร์

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๐๒
เด็กหญิงปริญญา ใจเฟอย

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๐๓
เด็กหญิงพัชรินทร์ แก้วจันทร์

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๐๔
เด็กชายวรวุฒิ บุญนาค

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๐๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ มาลัยเพิม

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๐๖
เด็กชายเอกณรงค์ ศรีสุข

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๐๗
เด็กหญิงเนตรดาว ชาวนาฝาย

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดพระงาม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๐๘
เด็กหญิงภรณ์วิภา รุ่งช้าง

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดพระงาม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๐๙
นายอายุวัฒก์ มาลัยพวง

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดพระงาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๒ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๑๐
นางสาวอาทิตยา หมีทอง

๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดพระงาม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๑๑

นายเดชาชาญ บัวแสง

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดพระงาม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๑๒

นายอัมรินทร์ พุกบ้านยาง
๑๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดพระงาม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๑๓

เด็กชายจักรพันธ์ กิจหว่าง
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพยายท้าว วัดทัพยายท้าว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๑๔
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ลบแย้ม

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพยายท้าว วัดทัพยายท้าว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๑๕

เด็กหญิงพลอย กาญจน์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพยายท้าว วัดทัพยายท้าว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๑๖

เด็กชายวศิน ศิริพิน
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพยายท้าว วัดทัพยายท้าว  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๑๗

เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีทอน
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๑๘

เด็กหญิงจุฑามาศ พุ่มพิทักษ์กุล
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๑๙

เด็กชายณัฐวุฒิ คนน้อย
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๒๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ลิมเจริญ

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๒๑

เด็กชายนครินทร์ ใจยง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๒๒

เด็กหญิงพรรณวิภา ชูราศรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๒๓

เด็กหญิงพัด ดาวเรือง
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๒๔

เด็กชายพันธ์ศักดิ

์

ตาพัด
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๒๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุขพ่วง
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๒๖

เด็กชายพีระภัทร พรสุดาชัย
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๒๗

เด็กชายภีรพล ยามดี
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๒๘

เด็กชายรวีรุช หุ่นคล้าย
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๒๙

เด็กชายวชิระ ธัญเมธารัตน์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๓๐
เด็กชายวิชา หลวงคำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๓๑

เด็กหญิงวีร์สุดา นาคเส็ง
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๓๒

เด็กชายศรัณยู ถาวรนิติกุล
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๓๓

เด็กชายศรัณย์ ปูสุข
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๓๔

เด็กหญิงศศิกานต์ แก่นแก้ว
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๓๕

เด็กหญิงศิริพร สามทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๓๖

เด็กชายศิริวัฒน์ ชาวข้าวไร่
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๓๗

เด็กชายศุภโชค มีทรัพย์มัน

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๓๘

เด็กชายสงบ ตระกูลความดี
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๓๙

เด็กหญิงสุกันยา สุวรรณโชติ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๔๐
เด็กหญิงเจนจิรา สีโสภา

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๔๑

เด็กชายกิตติพจน์ งามดี
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๔๒

เด็กชายกิตติพันธ์ งามดี
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๔๓

เด็กชายชนะชัย เติมอารมณ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๔๔

เด็กชายชัยวัฒน์ จ้อยอ้าย

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๓ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๔๕

เด็กชายชาคริต อรุณศิริวัฒนา
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๔๖

เด็กชายธีรภัทร สุขสบาย

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๔๗

เด็กหญิงพรเพชร บุญประดิษฐ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๔๘

เด็กชายภูมินทร์ ซาเฮ้า
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๔๙

เด็กชายวัชรพล สายใหม่
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๕๐
เด็กชายวายุ มีทรัพย์มัน

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๕๑

เด็กชายต้น เทียนสุข
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๕๒

เด็กหญิงนันทิพร ทรัพย์มัน

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๕๓

เด็กหญิงนันทิมา พรหมพิทักษ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๕๔

นายวรรณชาติ เสือกลิน

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๕๕

เด็กชายวีรชน มีทรัพย์มัน

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๕๖

เด็กชายเรืองยศ ศิริขันธ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๕๗

เด็กชายพีรพล รัตนวงศ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๕๘

เด็กชายทรงพล ยางนิยม
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๕๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ เผ่าพันธุ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๖๐
เด็กชายปวริศ เกตุสม

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๖๑

เด็กหญิงปาริตา มุ่ยอี

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๖๒

เด็กหญิงพรทิพา ม่วงทับแสด
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๖๓

เด็กหญิงพัชรียา สุวรรณวาท
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๖๔

เด็กหญิงพิระปท เครือวัลย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๖๕

เด็กชายมนตรี จูอิน
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๖๖

เด็กชายมนุญ ตันหอมช่วย
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๖๗

เด็กหญิงวิกานดา กัณหา
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๖๘

เด็กหญิงสุชาดา สุบิน
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๖๙

เด็กหญิงสุนิสา วรรณรัตน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๗๐
เด็กหญิงสุพัตรา อยู่อ่อน

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๗๑

เด็กหญิงสุภัสสรา ตันติสกุลเลิศ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๗๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

รอดวงษ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๗๓

เด็กชายอานนท์ อ้วนวงค์
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๗๔

เด็กชายอิทธิ

์

มัตสรรกฤษณ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๗๕

เด็กหญิงอินทิรา ศรีนวล
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๗๖

เด็กหญิงเจริญศรี สวัสดี
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๗๗

เด็กหญิงเนตรนภา บุตรดามา
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๗๘

เด็กหญิงกันตยา เสริมสินธ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๗๙

เด็กหญิงจิรนันท์ ทิมหอม
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๔ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๘๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ เครือวัลย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๘๑

เด็กหญิงชาลิสา วงษ์สกุล
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๘๒

เด็กหญิงณัฐธิชา กกใบงาม
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๘๓

เด็กชายธนพล ยิมพริง

้ ้

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๘๔

เด็กหญิงนริศรา ประจวบกมล
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๘๕

เด็กชายภูธเนตร เล้าอรุณ
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๘๖

นางวรรณวิมล ครองระวะ
๑๐/๐๑/๒๕๓๑

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๘๗

เด็กหญิงทิฆัมพร อินต๊ะวารี
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๘๘

เด็กหญิงธันย์ชนก คำพินิจ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๘๙

เด็กหญิงประภัสสร มหาพรหม
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๙๐
เด็กหญิงพันธุ์ทิพย์ สันทราย

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๙๑

เด็กหญิงภควดี อินทรศรี
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๙๒

เด็กชายภัทรพล ผิวงาม
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๙๓

เด็กหญิงวไรลักษณ์ วงศ์สกุล
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๙๔

เด็กหญิงศุทธิณี รินทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๙๕

เด็กชายศุภฤกษ์ อยู่เอียม

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๙๖

เด็กชายสรวิชญ์ คงกระพันธ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๙๗

เด็กชายสุทธิพจน์ พรนิคม
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๙๘

เด็กหญิงสุพรรษา สีเหล็กเพ็ชร์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๑๘๙๙

เด็กหญิงสุภัทรา เหล่าจารุวัฒน์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๐๐
เด็กชายอภิชัย เย็นสรง

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๐๑
เด็กหญิงเบญจมาศ แซ่ลิว

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๐๒
เด็กชายเรวัต จารุวัฒนพานิช

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๐๓
เด็กหญิงแก้วมณี บุปผาโรจน์

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๐๔
เด็กหญิงแก้วฤทัย แดงมี

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๐๕
เด็กชายโชคชัย เพิมพูนสุขเกษม

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๐๖
เด็กหญิงสุภาพร ภู่เพชร

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา วัดศรีวิสารวาจา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๐๗
เด็กหญิงณิชมน จงอิว

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา วัดศรีวิสารวาจา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๐๘
เด็กชายประกาศิต คำพร

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา วัดศรีวิสารวาจา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๐๙
เด็กชายวรรณรัฐ แก้วสมบัติ

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา วัดศรีวิสารวาจา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๑๐
เด็กหญิงศศิภา พัดทอง

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา วัดศรีวิสารวาจา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๑๑

เด็กหญิงสุชาดา แดงโต
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา วัดศรีวิสารวาจา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๑๒

เด็กชายสุทธิพงษ์ สุขขี
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา วัดศรีวิสารวาจา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๑๓

เด็กหญิงอารีรัตน์ เอือยอ่อง

้

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา วัดศรีวิสารวาจา  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๑๔
เด็กหญิงพลอยไพลิน พลอยคีรี

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหว้าเอน วัดหว้าเอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๕ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๑๕

เด็กชายมงคล บุญคุ้ม
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว้าเอน วัดหว้าเอน  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๑๖

เด็กหญิงรัชนีกร แนวถาวร
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว้าเอน วัดหว้าเอน  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๑๗

เด็กหญิงวันวิสา เพียรจำ
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว้าเอน วัดหว้าเอน  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๑๘

เด็กหญิงศศิ แย้มสกุล
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหว้าเอน วัดหว้าเอน  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๑๙

เด็กหญิงสุรัตน์ดา กลมมน
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว้าเอน วัดหว้าเอน  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๒๐
เด็กหญิงอรัญญา ผลดก

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหว้าเอน วัดหว้าเอน  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๒๑

เด็กชายเอกรัตน์ รืนรมย์

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหว้าเอน วัดหว้าเอน  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๒๒

เด็กหญิงจริยา ภุมรินทร์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๒๓
เด็กหญิงณัฏฐานิตภร ทองอ่วม

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๒๔

เด็กชายธนกาณต์ มันคง

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๒๕

เด็กชายธีรเทพ ศรีแก้ว
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๒๖

เด็กหญิงนันทริกา มณูเลิศ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๒๗

เด็กชายภควัต ขันเครือ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๒๘

เด็กหญิงวรรษมล กลันแตง

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๒๙

เด็กหญิงศิรภัสร รัมภาสกุล
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๓๐
เด็กหญิงสุรีย์นิภา อินทร์ไพร

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๓๑

เด็กชายอัตพล คำดี
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๓๒

เด็กหญิงกันญารัตน์ ยืนยงค์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๓๓

เด็กชายจิรภัทร ร่มโพธิธารทอง

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๓๔

เด็กหญิงญานิภา ครองระวะ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๓๕

เด็กชายธีรภัทร พลาผล
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๓๖

เด็กหญิงนิภาพร ทิมหอม
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๓๗

เด็กหญิงปทมวรรณ ทังพิมพ์

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๓๘

เด็กชายพรพิพัฒน์ ดอนไพร
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๓๙

เด็กหญิงมาริษา แซ่โก
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๔๐
เด็กชายราชรถ เซียงฉิน

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๔๑

เด็กหญิงวิชญา สิงหรัตน์
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๔๒

เด็กชายศุภวิชญ์ ปอดตัง

้

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๔๓

เด็กชายสุวัฒน์ วงษ์พนัส
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๔๔

เด็กชายอภิรักษ์ มีปน
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๔๕

เด็กชายกบกลา อยู่อินทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๔๖

เด็กหญิงคคนัมพร แสนท้วม
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๔๗

เด็กหญิงจิตอารีย์ สงพรมทิพย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๔๘

เด็กหญิงชลธิชา ขานตา
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๔๙

เด็กหญิงณัฏฐชา แสนท้วม

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๖ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๕๐
เด็กหญิงณัฐชยา ศรีนรคุต

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๕๑

เด็กชายตะวัน ฉิงทองคำ

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๕๒

เด็กชายทิวา ทับสุข

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๕๓

เด็กหญิงธัญวรัตม์ พิลาสุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๕๔

เด็กชายธิติกร ขออิงกลาง
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๕๕

เด็กชายธีรภัทร์ สิทธิโชติ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๕๖

เด็กชายนนทนันท์ วรรณพงศ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๕๗

เด็กหญิงน้องเพชร เนียมจีน
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๕๘

เด็กชายประพันธ์ เนียมจีน
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๕๙

เด็กหญิงปทมา แซ่จ๊ง
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๖๐
เด็กหญิงพัทธนันท์ กิตติโชติชัยวงษ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๖๑

เด็กหญิงรวิพร คงหมวก
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๖๒

เด็กชายวีรจักร จำปา
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๖๓

เด็กชายศุภชัย ฉิงทอง

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๖๔

เด็กหญิงสุทธิดา ทองบ่อ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๖๕

เด็กหญิงสุพัตรา ไม่มี
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๖๖

เด็กหญิงสุภัสสร โสนุช
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๖๗

เด็กหญิงอรปรียา พรมพิราม
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๖๘

เด็กหญิงอัยยา จันทร์ชู
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๖๙

เด็กหญิงอาม ชายแสง
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๗๐
เด็กชายเปบซี

่

ไม่มีนามสกุล
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๗๑

เด็กชายเอก -

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๗๒

เด็กหญิงจริญา กุนากุล
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๗๓

เด็กชายฑิฆัมพร นิลวร
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๗๔

เด็กหญิงธัญเรศ สรงกระสินธุ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๗๕

เด็กชายปลวัชร ภักษา
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๗๖

เด็กชายปุณยวัจน์ เจียมพุก
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๗๗

เด็กชายภานุมาศ ตุ้มคง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๗๘

เด็กชายภูพิพัฒน์ ชูยินดี
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๗๙

เด็กชายราเมศวร์ สวยสด
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๘๐
เด็กชายศุภกิตติ

์

อินทร์ชู
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๘๑

เด็กชายสิทธิชัย ทองอินทร์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๘๒

เด็กหญิงสุวรรณา ผ่องจิตร์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๘๓

เด็กชายเจษฎา นาคราช
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๘๔

เด็กหญิงเมธนิยา อินทร์กุล
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๗ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๘๕

เด็กชายจุลจักร ผลเจริญ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๘๖

เด็กหญิงวนิดา ภาพิรมย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๘๗

เด็กชายอดิเทพ เพชรเทพ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๘๘

เด็กชายณัชพล คนยงค์
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๘๙

เด็กหญิงปภาดา เปลียนลี

่ ้

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๙๐
เด็กหญิงรสสุคนธ์ บัวทองสุข

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๙๑

เด็กหญิงวิมพ์วิภา คำมา
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๙๒

เด็กชายอรรถพล รุ่งโรจน์
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๙๓

เด็กหญิงขวัญยืน มากลัด

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๙๔

เด็กหญิงวิภาดา สุขศรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๙๕

เด็กหญิงนพมาศ บดีรัฐ
๑๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๙๖

เด็กหญิงรุจิรดา ช่วงพานิช
๑๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๙๗

เด็กหญิงสลิลทิพย์ สุนทรียา
๒๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๙๘

เด็กหญิงสุพรรณษา เก้าลิม

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๑๙๙๙

เด็กหญิงอัญชิสา เนตรประชา
๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๐๐
เด็กหญิงกนกวรรณ ยิมละมัย

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๐๑
เด็กหญิงธัญญารัตน์ สุนทรโวหาร

๑๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๐๒
เด็กหญิงปวีณา พลแก้ว

๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๐๓
เด็กหญิงพิมพาภรณ์ หอมแก้ว

๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๐๔
เด็กหญิงพีรพร พรหมประสิทธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๐๕
เด็กชายวรยุทธ สระโยธิน

๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๐๖
เด็กหญิงวันฟาใส ทับน้อย

๑๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๐๗
เด็กหญิงสรณีย์ อุดมศิลป

๑๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๐๘
เด็กชายสรวิทย์ ชันเล็ก

้

๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๐๙
เด็กหญิงสุรัชดา ถินท่ามอญ

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๑๐
เด็กหญิงอรพรรณ ชุมพงศ์พร

๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๑๑
เด็กชายอานัน เล็กซัน

๑๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๑๒
เด็กชายไตรศูรย์ สุนทรี

๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๑๓
เด็กหญิงกนกกร สุขเอียม

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๑๔
เด็กหญิงกมลภรณ์ ขำมณี

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๑๕
เด็กหญิงกัญญาภัค สังข์เงิน

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๑๖
เด็กชายญาณภัทร เกิดทอง

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๑๗
เด็กหญิงธนพร งอกผล

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๑๘
เด็กหญิงปภัสรา เจตพุก

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๑๙
เด็กหญิงภัณฑิลา ขันธ์มัน

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๘ / ๑๗๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๒๐
เด็กชายยุทธนา กลินขจร

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๒๑
เด็กชายวีรวัฒน์ หงษ์เวียงจันทร์

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๒๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ช่วยแสง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๒๓
เด็กชายเฉลิมพล ทรัพย์ล้อม

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๒๔
เด็กชายไกรวิชญ์ ใช้เจริญ

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๒๕
เด็กชายจักรกฤช ถังเงิน

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๒๖
เด็กหญิงนัยเนตร ขำมณี

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๒๗
เด็กชายอิทธิพล ปรากฏมาก

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๒๘
เด็กชายธนกร เครือพลับ

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก วัดลาดหญ้าแพรก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๒๙
เด็กชายบริวัฒน์ กุนมา

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก วัดลาดหญ้าแพรก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๓๐
เด็กชายอธิป ศรีโสภา

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก วัดลาดหญ้าแพรก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๓๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เครือวัลย์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก วัดลาดหญ้าแพรก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๓๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ชุ่มจันทร์

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก วัดลาดหญ้าแพรก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๓๓
เด็กหญิงธัญวรัตม์ กันสอน

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก วัดลาดหญ้าแพรก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๓๔
เด็กหญิงวาริสรา สอนแพง

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก วัดลาดหญ้าแพรก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๓๕
เด็กหญิงวิยาดา พวงเจริญ

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก วัดลาดหญ้าแพรก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๓๖
นางสาวสุพรรษา ทองหลี

๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก วัดลาดหญ้าแพรก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๓๗
เด็กชายเรืองศักดิ

์

ม่วงทิม
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก วัดลาดหญ้าแพรก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๓๘
เด็กหญิงกนกพร เฉยทิม

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองดินแดง วัดหนองดินแดง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๓๙
เด็กหญิงชนากานต์ บุญเต็ม

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองดินแดง วัดหนองดินแดง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๔๐
เด็กหญิงญาณภัทร รามัญ

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองดินแดง วัดหนองดินแดง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๔๑
เด็กหญิงฐิติพร โพธิประชุม

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองดินแดง วัดหนองดินแดง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๔๒
เด็กหญิงณัฐวดี เกียรติรักษ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองดินแดง วัดหนองดินแดง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๔๓
เด็กชายบัลลังก์ เครือวัลย์

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองดินแดง วัดหนองดินแดง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๔๔
เด็กชายรพีภัทร งับประโคน

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองดินแดง วัดหนองดินแดง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๔๕
เด็กชายสุรศักดิ

์

ยางเยียม

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองดินแดง วัดหนองดินแดง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๔๖
เด็กชายธนวัฒน์ โรจนโพธิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย วัดใหม่ดอนทราย  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๔๗
เด็กชายวชิญะ เพ็งทา

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย วัดใหม่ดอนทราย  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๔๘
เด็กชายสุภัค คงเจริญ

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย วัดใหม่ดอนทราย  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๔๙
เด็กชายสุเมธ สิงห์ทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย วัดใหม่ดอนทราย  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๕๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แซ่พู
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย วัดใหม่ดอนทราย  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๕๑
เด็กหญิงจุฑารัตน์ สุขชู

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก วัดใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๕๒
เด็กหญิงชญานี สุพรรณชาติ

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก วัดใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๕๓
เด็กชายณัฐพัชร์ หลวงกาวี

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก วัดใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๕๔
เด็กชายนรินทร์ บางพลับ

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก วัดใหม่ห้วยลึก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๙ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๕๕
เด็กชายนวพล คุณแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก วัดใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๕๖
เด็กชายปกรณ์ พันธ์แจ่ม

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก วัดใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๕๗
เด็กชายพงษ์พัฒน์ เสือแปน

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก วัดใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๕๘
เด็กหญิงพัชธนันท์ เสลาฤทธิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก วัดใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๕๙
เด็กชายภัชพงศ์ สิงห์ทอง

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก วัดใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๖๐
เด็กชายภาณุวัฒน์ โพธิกิง

์ ่

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก วัดใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๖๑
เด็กชายมินธาดา ขุนบำรุง

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก วัดใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๖๒
เด็กชายยอดรัก ชินชู

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก วัดใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๖๓
เด็กหญิงศริญญา โหละยะวงศ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก วัดใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๖๔
เด็กชายสรศักดิ

์

นพวงษ์ศิริ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก วัดใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๖๕
เด็กหญิงอนัญญา สุวรรณชาติ

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก วัดใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๖๖
เด็กชายอมรเทพ แตงร่ม

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก วัดใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๖๗
เด็กหญิงอมลรดา โสวรรณี

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก วัดใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๖๘
เด็กหญิงอรวรรณ สุขมา

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก วัดใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๖๙
เด็กชายอภิวัฒน์ เกียมแสนเมือง

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๗๐
เด็กหญิงปาริตา แซ่เจา

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๗๑
เด็กหญิงภัทรธิดา ทองคำ

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๗๒
เด็กชายนิรุทธ์ มุละสีวะ

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๗๓
เด็กหญิงพรพิมล นิธากร

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๗๔
เด็กชายสุรเชษฐ แสงฉาว

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๗๕
เด็กชายธานี ขอนแก่น

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๗๖
นายอดิศักดิ

์

ท่าผา
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๗๗
เด็กชายคทาวุท คำอยู่

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๗๘
เด็กชายคมสัน สาระวาท

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๗๙
เด็กชายจิรายุทธ โตบุญรอด

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๘๐
เด็กชายชนดล มันคง

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๘๑
เด็กหญิงณัฐฐิชา แดงหาญ

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๘๒
เด็กชายนัฐวุฒิ ยางเยียม

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๘๓
เด็กหญิงนาเดีย อิมน้อย

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๘๔
เด็กหญิงพิมพ์ผกา จงสวัสดิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๘๕
เด็กชายภาณุพงศ์ จีนะ

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๘๖
เด็กชายวิศรุต มันคง

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๘๗
เด็กชายศุภกิจ ไร้อาหลุด

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๘๘
เด็กหญิงศุภิสรา มันคง

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๘๙
เด็กชายสิปปภาส โพธิศรีทอง

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๐ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๙๐
เด็กหญิงสิริริน เทียงลิม

่ ้

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๙๑
เด็กหญิงสุภาวดี สุดเทวี

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๙๒
เด็กหญิงสุริตา นำทรัพย์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๙๓
เด็กชายเกรียงไกร กวางทุม

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๙๔
เด็กชายเฉลิมชัย สงจินดา

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๙๕
เด็กชายธีรพันธุ์ ลิมพิบูลย์

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๙๖
เด็กหญิงนิภา ยางสูง

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๙๗
เด็กชายบดินทร์ มันคง

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๙๘
เด็กหญิงพรยมล สอพุก

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๐๙๙
เด็กหญิงวันวิสา นวมสุข

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๐๐
เด็กหญิงสุธิดา บัวเจก

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๐๑
เด็กชายอรุณกมล ยางสูง

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๐๒
เด็กหญิงอัญชิษฐา มันคง

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๐๓
เด็กชายกฤษดา มีสี

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๐๔
เด็กชายชาติชาย เชียวชาญ

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๐๕
เด็กหญิงธนิษฐา แสงจันทร์

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๐๖
เด็กหญิงนิภาพร ยางสวย

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๐๗
เด็กหญิงปวันรัตน์ เปยมเต็มดี

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๐๘
เด็กหญิงมนัสนันท์ มันคง

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๐๙
เด็กชายศุภณัฐ พ่วงเครือ

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๑๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ วัฒนวงศ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๑๑

เด็กชายสุธี แจ่มแจ้ง
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๑๒

เด็กหญิงเกวลิน ขันทอง
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๑๓

เด็กชายกฤษฎา รอดจีน
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๑๔

เด็กหญิงภัชราณ์ ชวาทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๑๕

เด็กชายภาสกร เพ็งสอน
๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๑๖

เด็กหญิงวรรณวิสา ยางสวย
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๑๗

เด็กชายวายุ โกมาก
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๑๘

เด็กหญิงศศิวิภา แย้มพราย
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๑๙

เด็กชายสุหฤทธิ

์

ยางสวย
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๒๐
เด็กหญิงแพรวา รุ่งสว่าง

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๒๑

นางธัญญธร รุ่งเรืองบริบูรณ์
๒๒/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๒๒

นางสาวรมณียา สุรธรรมจรรยา
๒๗/๐๘/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญประดิษฐ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๒๔

เด็กหญิงนริศรา ชะดารัมย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๑ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๒๕

เด็กชายศณิตศร ใจบุญ
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๒๖

เด็กหญิงอรอนงค์ แย้มสรวล
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๒๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ แซ่ลิม

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๒๘

เด็กหญิงสิรินทิพย์ ยังยืน

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๒๙

เด็กชายกัณชัย สันติภราภพ
๒๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๓๐
เด็กชายชนะชล แก้วนำมิตร

๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๓๑

เด็กชายถิรวุฒิ แซ่จิว
๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๓๒

เด็กหญิงธนัตดา อ่อนรัตน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๓๓

เด็กชายธนิน มากประเสริฐ
๒๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๓๔

เด็กหญิงปภัสรา สันทัด
๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๓๕

เด็กหญิงปาริชาต ริวทองชุ่ม

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๓๖

เด็กชายพีรพัฒน์ โสนุช
๒๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๓๗

เด็กหญิงวริยา ทองพูล
๑๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๓๘

เด็กชายวีรลักษณ์ ทันตา
๑๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๓๙

เด็กหญิงศิริธาร ห้วยหงษ์ทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๔๐
เด็กหญิงสิรีธร ศรีประทุม

๑๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๔๑

เด็กชายอนุกูล ชาวนาเมือง
๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๔๒

เด็กชายอนุสรณ์ สะอาดชูชม
๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๔๓

เด็กชายอมรพันธ์ ปฐมนิติธาดา
๑๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๔๔

เด็กชายอมรเทพ ปฐมนิติธาดา
๑๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๔๕

เด็กหญิงกนกจันทร์ รูปสูง
๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๔๖

เด็กชายคณิศร พุทธรักษา
๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๔๗

เด็กหญิงจุฑามณี บุบโพ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๔๘

เด็กหญิงชลธิชา นุกูลวิทย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๔๙

เด็กหญิงชัตรชา แซ่เฮ้ง
๒๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๕๐
เด็กชายชโยดม แสงทอง

๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๕๑

เด็กชายปฐมพงษ์ แซตัน

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๕๒

เด็กหญิงปานตะวัน พูลทองคำ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๕๓

เด็กชายวงศธร เชือจีน

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๕๔

เด็กชายสมชาย สุขทอง
๑๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๕๕

เด็กชายสิรภพ แหวนมณี
๑๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๕๖

เด็กชายอรรถพงศ์ ยรรยง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๕๗

เด็กชายเดชาวัต แก้วทินกร
๑๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๕๘

เด็กชายเสรี โตปราง
๑๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๕๙

เด็กหญิงพรหมพร ดวงดี
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด

วัดดอนเสาเกียดมิลินทบุณยาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๒ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๖๐
เด็กชายหน่อ ไทยใหญ่

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด

วัดดอนเสาเกียดมิลินทบุณยาราม

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๖๑

เด็กชายณัฐพงศ์ ชมทรัพย์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด

วัดดอนเสาเกียดมิลินทบุณยาราม

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๖๒

เด็กหญิงวิภาวี นิลนิยม
๒๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด

วัดดอนเสาเกียดมิลินทบุณยาราม

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๖๓

เด็กหญิงวิมล มอญ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด

วัดดอนเสาเกียดมิลินทบุณยาราม

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๖๔

เด็กหญิงศรัณยา ดีพรม
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๖๕

เด็กหญิงสุกัญญา สมบูรณ์บัติ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๖๖

เด็กชายชัน ชันวัน
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๖๗

เด็กชายปญญา นาคทัง

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๖๘

เด็กชายอัษฎาวุธ เปยดี
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๖๙

เด็กหญิงชลลดา กัวะห้วยขวาง

๊

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๗๐
เด็กหญิงปฏิมา การนา

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๗๑

เด็กหญิงปน ธำรงธิติทัศ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๗๒

เด็กหญิงพัชราภา พงษ์เทศ
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๗๓

เด็กหญิงพัชรี มังน้อย
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๗๔

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา เสือรัก

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๗๕

เด็กชายรพีภัทร แซ่เฮ้ง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๗๖

เด็กหญิงวนิดา ทองแท้
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๗๗

เด็กชายศิษฎี ฮกยินดี
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๗๘

เด็กชายศุภณัฐ อินทร์เหยียว

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๗๙

เด็กหญิงกังสดาร เผ่าจี

๋

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๘๐
เด็กหญิงกัณติมา ศรีนวล

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๘๑

เด็กชายกิตติพงษ์ นำสุวิมลกุล
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๘๒

เด็กชายกิตติพัทธ์ ทรัพย์สิน
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๘๓

เด็กชายกีรติกร หิรัญวาทิต
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๘๔

เด็กหญิงจิตรลดา ทรัพย์เล็ก
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๘๕

เด็กหญิงชยาภรณ์ นาคแย้ม

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๘๖

เด็กชายชิษณุพงศ์ วิงวรณ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๘๗

เด็กหญิงณัฐกานต์ ยาเครือ
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๘๘

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ตะนุลานนท์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเย็น วัดวังเย็น  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๘๙

เด็กชายกิตติ -
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๙๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

น้อยมนตรี
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๙๑

เด็กหญิงคริสชา วุฒิ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๙๒

เด็กหญิงฉัตรฑริกา มีสุข
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๙๓

เด็กชายณรงค์ชัย ทองสวัสดิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๙๔

เด็กชายดนุชภร ชุติวัตธนากูล
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๓ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๙๕

เด็กชายธนวัฒน์ มันสุขผล

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๙๖

เด็กชายนัฐวุฒิ ก้อนทอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๙๗

เด็กหญิงนิชาภา แซ่แต้
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๙๘

เด็กชายปตทวี นกงาม
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๑๙๙
เด็กหญิงภัณญารัตน์ เหลืองสมานกุล

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๐๐
เด็กชายรพีภัทร ถินมาบแค

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๐๑
เด็กชายรุ่งโรจน์ สุจจิตร์จูล

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๐๒
เด็กชายศุภวัชญ์ บุญประเสริฐ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๐๓
เด็กหญิงสุภัชสรณ์ ธุสาวุฒิต

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๐๔
เด็กหญิงอนิศา ขวัญโต

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๐๕
เด็กหญิงอรพิน ปญญารักษ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๐๖
เด็กชายเจษฎาภรณ์ สนอยู่

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๐๗
เด็กชายไชยวัฒน์ แจประดิษฐ

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๐๘
เด็กหญิงพรรณณิชา รักเอก

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๐๙
เด็กชายภคพล ย่องสุด

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๑๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ผ่องใส

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๑๑

เด็กหญิงฐิญานันท์ สุขเอียม

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๑๒

เด็กหญิงณัฐชา หลวงศักดิดา

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๑๓
เด็กหญิงนิตยาวรรณ พันธ์แจ่ม

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๑๔

เด็กหญิงบุณยานุช เกิดศรีเพ็ง
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๑๕

เด็กชายพรหมรัตน์ เชียวไล่กุล

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๑๖

เด็กหญิงสุธาทิพย์ คงงาม
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๑๗

เด็กหญิงทิราภรณ์ เข้มแข็ง
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๑๘

เด็กหญิงอภิสรา ศรีสุข

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๑๙

นางสาวฐิติกานต์ สมจิตร
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๒๐
เด็กหญิงปรารถนา พาด้วง

๒๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๒๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ทรัพย์ประสม
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๒๒

เด็กหญิงกรรธิดา แก้วพิม
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๒๓

เด็กหญิงกัลยารัตน์ เล่าเปยม
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๒๔

เด็กชายจตุพร สกุลพราหมณ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๒๕

เด็กหญิงจรัญญา จงเลิศปญญา
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๒๖

เด็กหญิงจิดาภา จันทร์ปฐม
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๒๗

เด็กหญิงจินตนา เพชรวิเศษ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๒๘

เด็กหญิงชนิกานต์ โตทัพ
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๒๙

เด็กหญิงชลลดา น่วมปฐม
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๔ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๓๐
เด็กชายชุติพนธ์ วนทามสุธา

๑๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๓๑

เด็กหญิงญาณภัทร เกิดสมบูรณ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๓๒

เด็กหญิงฐานิดา ฉินมานะศิริ
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๓๓

เด็กหญิงณปภัช ลำเลิศ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๓๔

เด็กหญิงณัชชา สระทองหยอม
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๓๕
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ จิระสกุลไทย

๑๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๓๖

เด็กหญิงณัฐชา ถนอมชืน

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๓๗

เด็กชายณัฐภัทร หลักคำ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๓๘

เด็กหญิงณัฐฤดี แซ่ชือ

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๓๙

เด็กชายธนพนธ์ เพ็ชรนิล
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๔๐
เด็กชายธนภัทธ์ สรรพกิจวณิชย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๔๑

เด็กหญิงธนารีย์ เขียวยศ
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๔๒

เด็กชายธรรมราช อรุณแสงศิลป
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๔๓

เด็กหญิงธัญพร พงษ์เภา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๔๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ คำกองแก้ว
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๔๕

เด็กหญิงธิติมา เรืองจินดา
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๔๖

เด็กชายธีรภัทร คำหอมจันทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๔๗

เด็กชายธีรภัทร สุขแสนทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๔๘

เด็กหญิงนภวรรณ วงศ์สุวรรณ
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๔๙

เด็กหญิงนภสร มณีเนตร
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๕๐
เด็กหญิงนรีกานต์ ทองนอก

๒๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๕๑

เด็กชายนวพล พงษ์ศาสตร์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๕๒

เด็กหญิงนันทวรรณ ม้วนทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๕๓

เด็กหญิงนิศารัตน์ ภูมีเขียน
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๕๔

เด็กชายปฏิพล ปรางศร
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๕๕

เด็กหญิงปทุมภรณ์ อ่อนดี
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๕๖

เด็กชายปริตต์ รุ่งเรือง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๕๗

เด็กหญิงปณณพร สระทองโอน
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๕๘

เด็กหญิงปย์วรา วงพิมล
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๕๙

เด็กหญิงผาณิตา เดชพลับ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๖๐
เด็กหญิงภัทรพร มโนมัยเพิมพูน

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๖๑

เด็กหญิงภัทรวดี หงษ์บินมา
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๖๒

เด็กชายภานุพงศ์ ฉันทสาร
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๖๓

เด็กชายภานุวัฒน์ ต่อศรีสกุล
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๖๔

เด็กชายภูมิภัทร เมืองนก
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๕ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๖๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ เมฆดี
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๖๖

เด็กหญิงรสิตา บุญชู

๑๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๖๗

เด็กชายรัชชานนท์ มิตรมาก
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๖๘

เด็กหญิงวรณัน ทับสายทอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๖๙

เด็กหญิงวรัญญา ว่องไว

๒๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๗๐
เด็กหญิงวราภรณ์ นาคคำ

๐๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๗๑

เด็กหญิงวันวิสา ทนุพล
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๗๒

เด็กหญิงวิภาดา เอกอุฬาร
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๗๓

เด็กหญิงวิมลรัตน์ ทองอ่อน
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๗๔

เด็กหญิงวิริยา ชุติพงศ์ไพบูลย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๗๕

เด็กหญิงศรัณย์พร นาคนุ่ม
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๗๖

เด็กชายศรัทธา พิสุทธิสกุลรัตน์

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๗๗

เด็กหญิงศศินา ธัญมาศกวิน
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๗๘

เด็กหญิงศิริรักษ์ บุญเรืองยศศิริ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๗๙

เด็กหญิงศุทธินี คาวาชิม่า
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๘๐
เด็กหญิงศุภัชญา บุญภูมิ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๘๑

เด็กหญิงสพิชชา ศรีธรรมวง
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๘๒

เด็กหญิงสิริกัญญา มากมี
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๘๓

เด็กหญิงสิริกาญจน์ เหล่ารวีโรจน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๘๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ ยศเครือ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๘๕

เด็กหญิงสุทธิดาพร อรุณแสงศิลป

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๘๖

เด็กชายสุภัทรชัย กันทสังข์
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๘๗

เด็กชายอธิปพงศ์ ศรีรุ่งเรือง
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๘๘

เด็กชายอนุชา พันยุโดด
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๘๙

เด็กชายอภิรักษ์ จิตรขาวผ่อง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๙๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ ดาวทอง

๑๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๙๑

เด็กชายเตชินท์ เอียวสุวรรณ

้

๐๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๙๒

เด็กหญิงโสรญา ตาลโกนกุน
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๙๓

เด็กหญิงกนิษฐา พุทธมหา
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๙๔

เด็กหญิงกรณิการ์ รุ่งสว่าง
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๙๕

เด็กหญิงกรรณิกา เย็นสมใจ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๙๖

เด็กชายกฤษฎา ตระกูลโอสถ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๙๗

เด็กชายกฤษดา ช่อสะอึก
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๙๘

เด็กหญิงกัลยากร แสงอรุณ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๒๙๙

เด็กชายคุณัชญ์พงศ์ ชืนชูวงษ์

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๖ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๐๐
เด็กชายจักรพันธ์ ศรีทุ่ง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๐๑
เด็กหญิงจันทิมา ขำหา

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๐๒
เด็กชายจิรภัทร สระทองห้อย

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๐๓
เด็กชายจิรายุ พรหมเพียงช้าง

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๐๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ครองสิงห์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๐๕
เด็กหญิงชญานิษฐ์ ภู่กลีบ

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๐๖
เด็กชายชนะชัย พูสุวรรณ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๐๗
เด็กหญิงชนิกานต์ ศรีสดใส

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๐๘
เด็กชายชยานันต์ ศรีทุ่ง

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๐๙
เด็กหญิงชลธิชา คงทอง

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๑๐
เด็กหญิงชลธิชา สามงาม

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๑๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ กรุงทวี
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๑๒

เด็กหญิงญาโณบล รุ่งเรืองอนันต์
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๑๓

เด็กชายณรงค์ธร ใหญ่นำ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๑๔

เด็กหญิงณัฐชนันท์ ไพฑูรย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๑๕

เด็กชายณัฐปคัลภ์ โชคชัยสิมากร
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๑๖

เด็กชายณัฐพล มาดวง
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๑๗

เด็กชายณัฐพันธ์ วงษ์รัตน์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ พุฒมหา
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๑๙

เด็กหญิงดรุณี สระทองจันทร์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๒๐
เด็กชายตรินันย์ สระทองขาว

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๒๑

เด็กหญิงต้นอ้อ ยังพะยอ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๒๒
เด็กหญิงทัศนียวรรน ทองดอนเหมือน

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๒๓

เด็กชายทิณภัทร สิงห์โตทอง
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๒๔

เด็กชายธนกร วงษ์รัตน์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๒๕

เด็กชายธนกฤต ภัทรานุกูลรัตน์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๒๖

เด็กชายธนพนธ์ อยู่เกตุ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๒๗

เด็กชายธนพล หอมผา
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๒๘

เด็กชายธนภูมิ สระทองเย็น

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๒๙

เด็กชายธนภูมิ อยู่เกตุ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๓๐
เด็กชายธนภูมิ อ่วมสอาด

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๓๑

เด็กชายธนวัฒน์ อินทร์ไทร
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๓๒

เด็กหญิงธนัชญา คำจันทร์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๓๓

เด็กชายธนาทรรศน์ ทองเกิด
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๓๔

เด็กชายธนาธิป พฤกธารา
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๗ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๓๕

เด็กหญิงธนิษฐา บูรณะกิติ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๓๖

เด็กหญิงธมลวรรณ ทองเงิน
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๓๗

เด็กหญิงธัญพร แซ่ลิม

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๓๘

เด็กหญิงธัญพิชชา นิลบดี
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๓๙

เด็กชายธารทอง บุญศิลป
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๔๐
เด็กชายธิติกร โมราสุท

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๔๑

เด็กชายธีรภัทร์ พึงนุสนธิ

่ ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๔๒

เด็กหญิงนภัสวรรณ แซ่อือ

๊

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๔๓

เด็กชายนวพล สรงพรมทิพย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๔๔

เด็กชายนวมินทร์
ทองนพคุณอำไพ

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๔๕

เด็กหญิงนัจจิตา สาดดอนไพร
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๔๖

เด็กชายนันท์ธพัทธ์ เจริญสุขข์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๔๗

เด็กชายนันท์นภัสร์ เจริญสุขข์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๔๘

เด็กชายนาราวินท์ พรมนำทรัพย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๔๙

เด็กหญิงนิชานันท์ ห้วยหงษ์ทอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๕๐
เด็กหญิงนุชวรา วัญญะโต

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๕๑

เด็กหญิงนุชศรา เมฆปน
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๕๒

เด็กหญิงปณิตา แปนแก้วผา
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๕๓

เด็กหญิงปนัดดา เกตพันธุ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๕๔

เด็กหญิงปริยากร เสนโพธิกลาง

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๕๕

เด็กชายพิชุตม์ ใจเย็น
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๕๖

เด็กชายวรปรัชญ์ เสรีวัฒนา
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๕๗

เด็กชายวิชญะ จอมแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๕๘

เด็กหญิงศิราภรณ์ สุขีวงค์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๕๙

เด็กหญิงศิริพรรณ เหลืองนำเพ็ชร
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๖๐
เด็กชายสพล โชควัฒนาพร

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๖๑

เด็กหญิงสายสมร ใจมิภักดิ

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๖๒

เด็กหญิงอริสา นาฬเก
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๖๓

เด็กชายอัศวิน บุญมาก

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๖๔

เด็กหญิงเกศกัญญา แช่มเล็ก
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๖๕

เด็กชายเสกสรร แซ่อึง

้

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๖๖

เด็กหญิงโชติกา ศรีสุข
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๖๗

เด็กชายไอดิน ถินน้อย

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๖๘

เด็กชายคมกฤษณ์ อ่อนแล

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๖๙

เด็กชายถิรวิทย์ เรืองฤทธิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๘ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๗๐
เด็กชายธีรยุทธ พุทธา

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๗๑

เด็กชายธเนศ คำอินทร์
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๗๒

เด็กหญิงพิชญธิดา เสรีรัตนเกียรติ
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๗๓

เด็กหญิงรัตนาวดี เชียวชาญนา

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๗๔

เด็กหญิงวัชราภรณ์ โต้งหนองกบ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๗๕

เด็กชายวิทวัส ชาวนาเมือง
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๗๖

เด็กชายกฤษดา ห่วงเนตร
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๗๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ เอกจีน
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๗๘

เด็กหญิงธวัลกร กิตติวิริยะการ
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๗๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

ลุยประเสริฐ
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๘๐
เด็กชายนราธร จันทร์อ่อน

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๘๑

เด็กชายสุธินันท์ ชีวพานิช
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๘๒

เด็กชายแทนใจ เณรจาที
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๘๓

เด็กชายกฤษดา ประดิษฐ์โยธา
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๘๔

เด็กหญิงฐิติรัตน์ เกิดบัว
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๘๕

เด็กหญิงปวันรัตน์ มากงลาด
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๘๖

เด็กชายพรชัย เซียงฉิน

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๘๗

เด็กชายภัฒน วิญูธรรม
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๘๘

เด็กชายวีรพงษ์ จันจะ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๘๙

เด็กชายวีระพัฒน์ สร้อยจอม
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๙๐
เด็กชายวุฒิพร ยอดเพรช

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๙๑
เด็กหญิงศรีวตาภรณ์ พรมมา

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๙๒
เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ จงมีสุข

๑๒/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๙๓

เด็กหญิงศิริวรรณ จิระสกุลไทย
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๙๔

เด็กชายสุทธิพงศ์ ชาวนา
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๙๕

เด็กชายสุรชิน เชือแถว

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๙๖

เด็กหญิงอรไพลิน รุผักชี
๒๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๙๗

เด็กหญิงแพรวา แก้วมา
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๙๘

เด็กชายกฤษดา ทองดอนเหมือน
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๓๙๙

เด็กชายกัมพล อุดแก้ว
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๐๐
เด็กชายกิตติภพ รุผักชี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๐๑
เด็กชายชนาภา รุผักชี

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๐๒
เด็กชายธีรพงษ์ รุผักชี

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๐๓
เด็กหญิงนิสิตา พันลีลา

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๐๔
เด็กชายปฏิพล สมศรี

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๙ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๐๕
เด็กหญิงปฐมพร โพธินาม

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๐๖
เด็กชายพีรพล ห้วยหงษ์ทอง

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๐๗
เด็กชายศุภชัย เล่ห์บุญ

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๐๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เพียโคดแก้ว
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๐๙
เด็กชายโชคชัย รุผักชี

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๑๐
นางสาวกาญจนา บุญยัง

๑๕/๕/๒๕๒๖
โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๑๑

เด็กชายชาตรี สังทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๑๒

เด็กหญิงณฤดี นุวงษ์ศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๑๓

เด็กชายธนพล อุ่นเรือน
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๑๔

เด็กชายธีรพงษ์ แสนนนท์คำ
๒๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๑๕

เด็กหญิงพรชนก บุญพรม
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๑๖

เด็กชายภานุพงศ์ เหมือนสุวรรณ
๑๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๑๗

เด็กชายวัชรพล อุ่นเรือน
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๑๘

เด็กหญิงวิภารัตน์ แซ่ลิม

้

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๑๙

เด็กหญิงศศิลักษณ์ ไพรวัลย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๒๐
เด็กหญิงอารียา เหมืนสะท้าน

่

๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๒๑

เด็กหญิงจีรานันท์ กิจวราทร
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๒๒

เด็กหญิงชไมพร ด่านปาน
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๒๓

เด็กหญิงนัณฑมล แก้วขาบ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๒๔

เด็กหญิงภาศิณี นุเจิน

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๒๕

เด็กหญิงมุกดา ผิวเหลือง
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๒๖

เด็กหญิงวรัชยา โฮกอ่อน
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๒๗

เด็กหญิงสุภัตรา เจเถือน

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๒๘

เด็กชายสุวัฒชัย พรมเดช
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๒๙

เด็กชายอานุพันธ์ ไพรวัลย์
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๓๐
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ท่านำตืน

้

๓๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๓๑

เด็กชายธนบูรณ์ วิรัตน์ไพศาลกุล
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๓๒

เด็กหญิงพจมาน สามคุ้มพิม
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๓๓

เด็กหญิงชุติมณฑน์ ท่านำตืน

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๓๔

เด็กชายวิถี ใต้ราชโพธิ
๒๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๓๕

เด็กชายไกรศร เหลืองวรวัฒนา
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๓๖

เด็กหญิงจิดาภา ทองแก้ว
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๓๗

เด็กหญิงณยฎา โสดา
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๓๘

เด็กหญิงธนัชชา แจ่มจำรัส
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๓๙
เด็กหญิงประภาภัทร มันคง

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๐ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๔๐
เด็กหญิงปริยากร รอดเทศ

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๔๑

เด็กหญิงปวีณา แร่เขียว
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๔๒

เด็กหญิงปาลิดา อินตะนนท์
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๔๓

เด็กชายอัษฎาวุธ บุญวงษ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๔๔

เด็กหญิงอารยา สามศรีทอง
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๔๕

เด็กหญิงณัฐรดา เพ็งมา
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๔๖

เด็กชายหล้า ลายอย
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๔๗

เด็กหญิงทักษิณา โพธิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๔๘

เด็กชายธีรพล รูปสอาด
๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๔๙

เด็กชายศิริชัย แย้มนิยม
๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๕๐
เด็กชายสิทธิชัย ทองดี

๑๘/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๕๑

เด็กหญิงอณิสรา วรรณพงษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๕๒

เด็กชายพรเทพ ขุนเดช

๑๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๕๓

เด็กหญิงวราภรณ์ ทองอ่อน
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๕๔

เด็กหญิงศจิกานต์ พูนกอก
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๕๕

เด็กชายธีรภัทร เสือพยัค
๒๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๕๖

เด็กชายเกียรติภูมิ ทองมูล
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๕๗

นายเรวัตร ดวงประทีป
๑๒/๓/๒๕๓๗ โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๕๘

นายขจรศักดิ

์

วันเย็น
๓/๐๙/๒๕๒๒ โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๕๙

นางสาวอุมาลัย ทรัพย์จรัสแสง ๕/๐๒/๒๕๒๐ โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๖๐
นางสาวเขมิกา จันทรประชุม

๑๕/๑๐/๒๕๒๔
โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๖๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก คำกองแก้ว
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม วัดทุ่งกระพังโหม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๖๒

เด็กชายรชตะ ชาวชวนมอญ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม วัดทุ่งกระพังโหม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๖๓

เด็กชายอนุชา อ้องาม
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม วัดทุ่งกระพังโหม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๖๔

เด็กหญิงอารยา จันทร์เปรม
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม วัดทุ่งกระพังโหม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๖๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เอกอรุณ

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๖๖

เด็กหญิงตวงทิพย์ ทองดอนเหมือน
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๖๗

เด็กหญิงพรธิตา ไชยบาง
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๖๘

เด็กชายสัมฤทธิ

์

วงษ์โคคุ้ม
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๖๙

เด็กชายอณิรุจ จันวิลัย

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๗๐
เด็กหญิงอติภา เษมศรี

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๗๑

เด็กหญิงจุติมาพร สุขแก้ว
๑๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๗๒

เด็กหญิงชนิกานต์ ทองดอนแอ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๗๓

เด็กชายธีรชัย ชืนชม

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๗๔

เด็กหญิงนิชาภัทร ธูปเทียน
๒๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๑ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๗๕

เด็กชายศักดิศิริ

์

ท้องพิมาย ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๗๖

เด็กชายธนชัย ชวดมา
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๗๗

เด็กหญิงธันย์ชนก จิรวิวัฒน์เสรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๗๘

เด็กหญิงปฐมาวดี ศรีสุข
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๗๙

เด็กหญิงปญามาศ อุนะเสน
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๘๐
เด็กหญิงพิยดา สระทองเขิน

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๘๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ จันโท
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๘๒

เด็กหญิงรมนลิน ทองดอนน้อย

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๘๓
เด็กหญิงวรางค์ภรณ์ ทองพ่วง

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๘๔

เด็กหญิงศรสวรรค์ สุวรรณหงษ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๘๕

เด็กชายศิวะพัฒน์ บัวสุวรรณ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๘๖

เด็กชายเตมีย์พงศ์ โพธิใบ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๘๗

เด็กหญิงกมลวรรณ ทองดอนอำ
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๘๘

เด็กชายชฎา วิมูลชาติ
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๘๙

เด็กหญิงดวงแข บุญทิน
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๙๐
เด็กหญิงนันทนัช ชัยเดช

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๙๑

เด็กหญิงประภัสสร มณูเลิศ
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๙๒

เด็กชายปรินทร์ ทองแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๙๓

เด็กหญิงรมณียา อินเลียง

้

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๙๔

เด็กหญิงลาวัณย์ เผือนประไพ

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๙๕

เด็กชายวัชระ สิงห์กลิน

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๙๖

เด็กชายวิมล หยดหย่อน
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๙๗

เด็กหญิงอนัญญา จงชัยชนธัญ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๙๘

เด็กหญิงอาทิตยา กาสี
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๕๙/๒๔๙๙

เด็กหญิงอาทิติยา สุทธิบุญ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๐๐
เด็กหญิงเสาวภา พันยุโดด

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๐๑
เด็กชายธนา ตรียะพันธ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๐๒
เด็กชายนพพร ลำเลิศ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๐๓
เด็กหญิงนาราวดี ทองดอนตัน

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๐๔
เด็กชายประสิทธิ

์

เข็มทอง
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๐๕
เด็กหญิงวชิรญาณ์ คำปลิว

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๐๖
เด็กชายอดิพล พวงมาลา

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๐๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

อสุนี ณ ยุธยา
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๐๘
เด็กชายกฤษดา เหมือนตัด

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๐๙
เด็กชายจตุโชค แต่แดงเพชร

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๒ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๑๐
เด็กหญิงนำทิพย์ ทองดอนน้อย

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๑๑

เด็กชายศศิลป คำปลิว
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๑๒

นายจิรายุ รัศมีส่องสว่าง
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๑๓

เด็กชายธนพล สบายจิต
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๑๔

เด็กหญิงทิพย์วรรณ โอ้โลม
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ วัดดอนเตาอิฐ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๑๕

เด็กหญิงชนิกานต์ สระทองด้วง
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ วัดดอนเตาอิฐ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๑๖

เด็กหญิงชมพูนุท อ่อนสอาด
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ วัดดอนเตาอิฐ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๑๗

เด็กชายตรีเนตร์ ราศรี
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ วัดดอนเตาอิฐ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๑๘

เด็กหญิงนฤมล ท้าวแผนบุญ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ วัดดอนเตาอิฐ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๑๙

เด็กหญิงพิมพา เดชจิตร
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ วัดดอนเตาอิฐ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๒๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ แซ่ตัน

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ วัดดอนเตาอิฐ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๒๑

เด็กหญิงอริสรา ประกอบการ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ วัดดอนเตาอิฐ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๒๒

เด็กหญิงแพรพลอย ชังสุข

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ วัดดอนเตาอิฐ  

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๒๓

เด็กหญิงจันทร์จิรา เส็งเจริญ
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระพัง วัดสระพัง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๒๔

เด็กหญิงณัชชา ทองดอนน้อย

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระพัง วัดสระพัง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๒๕
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ ทองดอนเหมือน

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระพัง วัดสระพัง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๒๖

เด็กชายลิขสิทธิ

์

ดอนทองแดง
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระพัง วัดสระพัง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๒๗

เด็กหญิงศราวดี เทพแสน
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระพัง วัดสระพัง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๒๘

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ลามเพ็ญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระพัง วัดสระพัง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๒๙

เด็กหญิงสาวลักษณ์ สินทรัพย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระพัง วัดสระพัง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๓๐
เด็กหญิงสุจารี ใจเทียงแท้

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระพัง วัดสระพัง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๓๑

เด็กหญิงอรชพร อุดมอำนวย

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระพัง วัดสระพัง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๓๒

เด็กหญิงอาลิสา วิงวอน
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระพัง วัดสระพัง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๓๓

เด็กหญิงกำไร ท้าวแผนบุญ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระพัง วัดสระพัง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๓๔

เด็กชายจักรษ์พงศ์ ศิริสวัสดิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระพัง วัดสระพัง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๓๕

เด็กหญิงจุฑามาศ ฟกประไพ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระพัง วัดสระพัง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๓๖

เด็กชายภัทรพงษ์ วิลัย

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระพัง วัดสระพัง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๓๗

เด็กหญิงสุพัตรา แก้วบุญขุน
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระพัง วัดสระพัง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๓๘

เด็กชายศักดิดา

์

ใสแย้ม
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๓๙

เด็กหญิงกนกวรรณ สระทองรอด
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๔๐
เด็กชายจักรี

ธีระกิจมานันทชัย ๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๔๑

เด็กหญิงจิราพร กระจ่างยุทธ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๔๒

เด็กชายชุติพงศ์ ทวีเดชอำนาจ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๔๓

เด็กชายธนภัทร สระทองแหม็น
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๔๔

เด็กหญิงรัตติการ์ แย้มอาษา
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๓ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๔๕

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ สระทองย่อ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๔๖

เด็กชายวงศกร มีวรรณ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๔๗

เด็กหญิงศิรินภา อุ้ยโหมด
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๔๘

เด็กหญิงสุกัญญา สกุณะสิงห์
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๔๙

เด็กหญิงสุนิษา สกุณะสิงห์
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๕๐
เด็กหญิงสุพิชญา สระทองแยง

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๕๑

เด็กชายเอกรินทร์ โพธิอินทร์
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๕๒

เด็กหญิงไอยดา ประภาพันธ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๕๓

เด็กหญิงกมลวรรณ ม่วงทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๕๔

เด็กหญิงจีราพร สระทองแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๕๕

เด็กหญิงฐิติมา เล้าอรุณ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๕๖

เด็กหญิงณัฐนรี วงศ์หนองแวง
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ เพชรพัฒนาสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๕๘

เด็กชายทศพล สระทองที
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๕๙

เด็กชายธนภัทร จันทร์ทองคำ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๖๐
เด็กหญิงบุณยานุช จิตรรักมัน

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๖๑

เด็กชายปกรณ์ชัย สระทองอินทร์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๖๒

เด็กหญิงพรพรรณ สุวรรณประเสริฐ
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๖๓

เด็กหญิงวิลาวัณย์ คงปน
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๖๔

เด็กหญิงศศินา สระทองแปน
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๖๕

เด็กหญิงศุภพิชา มโนรุ่งเรืองกิจ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๖๖

เด็กหญิงอสมา ศรีทองสุข
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๖๗

เด็กหญิงกวินณา เพ็งชันรอด

้

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๖๘

เด็กหญิงคริษฐา มากวิจิตร์
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๖๙

เด็กหญิงจีรภัทร เมฆคุ้ม

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๗๐
เด็กชายณัฐนนท์ บูชา

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๗๑

เด็กหญิงดลนภา ภุมมา
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๗๒

เด็กชายพีรพัฒน์ มังน้อย

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๗๓

เด็กชายภราดร สระทองแอ
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๗๔

เด็กชายวันชัย แย้มพิกุล
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๗๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ โถแก้ว
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๗๖

เด็กชายศิลา คำแก้วไทร
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๗๗

เด็กหญิงสุขสไหม เพง
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๗๘

เด็กชายสุรชัย สระทองแหม็น
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๗๙

เด็กหญิงเกตุ แสนแก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๔ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๘๐
เด็กชายชินพัฒน์ สระทองย่อ

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๘๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีหาราช
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๘๒

เด็กชายนวพล สระทองล้วน
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๘๓

เด็กชายรชต สระทองหยอย
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๘๔

เด็กชายวัชรพงษ์ บุตรกำเหนิด
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๘๕

นายอภิสิทธิ

์

หนูบ้านเกาะ
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๘๖

เด็กชายไตรภพ แปนทอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๘๗

นางสาวศิริกาญจน์ หลากสุขถม
๐๓/๑๐/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๘๘

นางสาวขวัญใจ สุขยงค์
๐๔/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๘๙

นางสาวปารณีย์ ดอนอินทรัพย์
๑๓/๐๔/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๙๐
นางสาวพีรยา อ้นหลำ

๐๗/๑๐/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๙๑

นายภัคกฤษ สุจิตชวาลากุล
๘/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๙๒

เด็กหญิงกาญจนา โหงฉิม
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๙๓

เด็กชายการุณย์ ชุ่มดอนไพร
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๙๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เตียทอง

้

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๙๕

เด็กหญิงกุสุมา ทองเกิดหลวง
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๙๖

เด็กชายขัตติพงษ์ ชุ่มดอนไพร
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๙๗

เด็กหญิงจรัญญา นิติสุข
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๙๘

เด็กชายจักรพงศ์ จูมัจฉะ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๕๙๙

เด็กชายจิรกร สามงามเหล็ก
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๐๐
เด็กหญิงจีรทัศนีย์ จินดาอินทร์

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๐๑
เด็กหญิงจุฑารัตน์ คนขยัน

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๐๒
เด็กหญิงชลธิชา แก้วลายคำ

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๐๓
เด็กหญิงชุติมา ใจตรง

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๐๔
เด็กชายณัฐพล กลินนิมนวล

่ ่

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๐๕
เด็กชายณัฐวัฒน์ แวมประชา

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๐๖
เด็กหญิงณิชากร นิติสุข

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๐๗
เด็กหญิงณิชารีย์ จันทร์หอมหวล

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๐๘
เด็กชายดุลยเดช แสงหิรัญ

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๐๙
เด็กชายธวัชชัย ลีสุขสาม

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๑๐
เด็กชายธวัชชัย สร้อยมาลี

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๑๑

เด็กชายธีรพัฒน์ พัดโต
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๑๒

เด็กชายธเนศ บุญมี
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๑๓

เด็กชายนิคม รืนนุสาร

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๑๔

เด็กชายบัณฑิตพงษ์ กลินนิมนวล

่ ่

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๕ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๑๕

เด็กหญิงบุณยอร อ่วมนุ้ย
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๑๖

เด็กชายปฏิพล วิมูลชาติ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๑๗

เด็กชายปฐมพร ชุ่มดอนไพร
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๑๘

เด็กหญิงปริยาภัทร พวงสร้อย
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๑๙

เด็กหญิงปาณิสรา ปาดอนไพร

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๒๐
เด็กหญิงพรทิพา นกสามเมือง

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๒๑

เด็กหญิงพิมพ์มาดา สุขใจ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๒๒

เด็กหญิงพิไลวรรณ ใจตรง
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๒๓

เด็กชายพีรภัทร หมืนไธสง

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๒๔

เด็กชายพีรภัทร แก้วดอนไพร

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๒๕

เด็กชายภัทรภูมิ แก้วโทอินทร์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๒๖

เด็กชายภูวดล ใจตรง
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๒๗

เด็กหญิงลักษมี เจ้วจินดา
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๒๘

เด็กชายลิขิต ดวงศรี
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๒๙

เด็กหญิงวนัชพร ถาวรนิติกุล
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๓๐
เด็กหญิงวนิดา เลิศศาสตร์

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๓๑

เด็กหญิงวราภรณ์ กลินนิมนวล

่ ่

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๓๒

เด็กหญิงวารินทร์ กองเมือง
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๓๓

เด็กหญิงศิริวรรณ สิงห์โต
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๓๔

เด็กชายศิวกร โพธิพิจิตร

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๓๕

เด็กชายสกล สุขสมกิจ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๓๖

เด็กหญิงสิริวัลย์ เส็งดอนไพร
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๓๗

เด็กหญิงสุกุลยา อุบลดี
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๓๘

เด็กชายอนุพันธ์ ปราบภัย
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๓๙

เด็กหญิงอภิสรา แก้วดอนไพร
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๔๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ แซ่อัง

้

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๔๑

เด็กหญิงธัญญานุช แก้วดอนไพร
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๔๒

เด็กหญิงธันยพร จิตนิยม

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๔๓

เด็กชายอนิวรรต ใจเทียงแท้

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๔๔

เด็กชายธิษณ เส็งดอนไพร
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม
วัดปทุมทองสุทธาราม

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๔๕

เด็กหญิงวนิดา จิตนิยม
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม
วัดปทุมทองสุทธาราม

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๔๖

เด็กชายอัครวินท์ วงค์ศิลป
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม
วัดปทุมทองสุทธาราม

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๔๗

เด็กชายณัฐพล ชังเย็น

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม
วัดปทุมทองสุทธาราม

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๔๘

เด็กชายณัฐภูมิ ปรีทอง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม
วัดปทุมทองสุทธาราม

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๔๙

เด็กหญิงธัญมาศ เหล่งดอนไพร
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม
วัดปทุมทองสุทธาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๖ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๕๐
เด็กชายวรกาญจน์ ศรีสมุทร

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม
วัดปทุมทองสุทธาราม

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๕๑

เด็กชายเดชาวัต พระโพธิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม
วัดปทุมทองสุทธาราม

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๕๒

เด็กหญิงจิดาภา พินิจการ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยม่วง วัดห้วยม่วง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๕๓

เด็กชายกอบชัย ระม้ายศรี
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๕๔

เด็กหญิงชลธิชา ทานะจิตต์
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๕๕

เด็กหญิงปใหม่ แซ่ตัน

๊

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๕๖

เด็กชายพสิษฐ์ แร่ลี

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๕๗
เด็กหญิงลักษณ์ขณา จันทร์ไชย

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๕๘

เด็กชายณัฐพล ทองบุญโฑ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๕๙

เด็กชายสรวิชญ์ สุ่ยหล้า
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๖๐
เด็กหญิงฐิติมา แก้วชะอุ่ม

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนซาก วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๖๑

เด็กหญิงทิฑัมพร พวงสุวรรณ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนซาก วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๖๒

เด็กชายเจษฎา คำผุย
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนซาก วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๖๓

เด็กชายเจ๋ง เสมอสิน
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนซาก วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๖๔

เด็กชายเศรษฐศิริ อรุณมาส
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนซาก วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๖๕

เด็กชายคณิศร สมบัติวงศ์ขจร
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๖๖

เด็กชายคุณากร อุยเกตุ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๖๗

เด็กหญิงจริยา บริสุทธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๖๘

เด็กชายจิรพัฒน์ โพธิพัน

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๖๙

เด็กหญิงชวณัฏฐ์ สีสด
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๗๐
เด็กชายณภัทร ฝดสามแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๗๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองมณโฑ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๗๒

เด็กหญิงทัตศิญา พันธ์น้อย
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๗๓

เด็กชายธรรมบท หนุ่ยศิลา
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๗๔

เด็กชายนที ห้วยหงษ์ทอง
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๗๕

เด็กชายนพคล อินสำราญ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๗๖

เด็กหญิงนิชา สันประโคน
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๗๗

เด็กหญิงนำหนึง

่

ฝดสามแก้ว
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๗๘
เด็กหญิงประวีณ์ณุช มีพจน์เพราะ

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๗๙

เด็กหญิงพิญาดา อิมเมือง

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๘๐
เด็กหญิงมนัสวี ทิพย์ธน

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๘๑

เด็กหญิงรุจิดา สุกแตง
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๘๒

เด็กหญิงวรรณรดา สีสด
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๘๓

เด็กหญิงวรฤทัย เนียมหมวด

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๘๔

เด็กหญิงศศิธร พรมสิงห์
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๗ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๘๕

เด็กหญิงสิริภัค สระทองอ้อย
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๘๖

เด็กหญิงสุชาดา สามน้อยงาม

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๘๗

เด็กหญิงโสรยา ปลังกลาง

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๘๘

เด็กหญิงพรเพ็ญ เจริญศิลป
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๘๙

เด็กหญิงขนิษสา พืนไธสงค์

้

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๙๐
เด็กชายพร้อมพงษ์ เทียนหอม

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๙๑

เด็กชายพิรภพ เสาใบ
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๙๒

นายสาธิต จุ้ยโหมด
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๙๓

เด็กชายสุธา เณรตาก้อง
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๙๔

เด็กหญิงสุพรรษา ศรีบุญเรือง

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๙๕

เด็กชายอนุชา หนูบางโก
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๙๖

เด็กชายอัครพล นำเพชร
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๙๗

เด็กชายอัษฎาวุฒิ หอมดอกพุด
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๙๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บุญเรือง

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระนำส้ม วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๒๖๙๙

เด็กหญิงปภาดา เหมือนลม้าย
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๐๐
เด็กชายชนะชัย เม่นแย้ม

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองห้อง วัดสองห้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๐๑
เด็กหญิงกีระติกร คงเม่น

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองห้อง วัดสองห้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๐๒
เด็กหญิงสิริรัตน์ จ้อยร่อย

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสองห้อง วัดสองห้อง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๐๓
เด็กหญิงอภัสราภรณ์ หัสโต

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขามพัฒนา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๐๔
เด็กหญิงพรนิภา ผาสุข

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขามพัฒนา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๐๕
เด็กชายพิสิษฐ์ ศรีบุญทิพย์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขามพัฒนา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๐๖
เด็กหญิงกมลชนก จันทร์หา

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๐๗
เด็กหญิงกฤษณา หนูนันท์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๐๘
เด็กหญิงชนาภา สวัสดิเอือ

์ ้

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๐๙
เด็กชายชาญวิทย์ สาวแสง

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๑๐
เด็กหญิงณัชชา วงค์สวัสดิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๑๑

เด็กชายณัฐภูมิ สีโนนสูง
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๑๒

เด็กหญิงณิชาภัทร กุลพรม
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๑๓

เด็กหญิงทิวา ศิริเมือง
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๑๔
เด็กหญิงนราศรีนิสา วงศ์โสภา

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๑๕

เด็กหญิงพัชราภา ทองคำ
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๑๖

เด็กหญิงรักษิณา ฉิมกล่อม
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๑๗

เด็กหญิงรุ่งทิวา ลำเลิศ
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๑๘

เด็กชายเจษรินทร์ สายทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๑๙

เด็กชายเฉลิมพงษ์ หนูนันท์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๘ / ๑๗๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๒๐
เด็กหญิงเฉลิมศรี แซ่กาง

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๒๑

เด็กหญิงเอือมพร

้

ผิวขาว
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๒๒
เด็กชายกฤษณ์ชาฤทธิ

์

สมบูรณ์โชคดี
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเขมร วัดหนองเจริญธรรม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๒๓

เด็กชายธนวัฒน์ ยังมีผล
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเขมร วัดหนองเจริญธรรม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๒๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

ธูปโพธิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเขมร วัดหนองเจริญธรรม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๒๕

เด็กหญิงนารีรัตน์ ทองดอนเกือง
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเขมร วัดหนองเจริญธรรม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๒๖

เด็กหญิงพัศราพร ธัญญเจริญ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเขมร วัดหนองเจริญธรรม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๒๗

เด็กหญิงมินตรา โชตินิติวัฒน
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเขมร วัดหนองเจริญธรรม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๒๘

เด็กชายรัฐภูมิ พวงวัดโพธิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเขมร วัดหนองเจริญธรรม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๒๙

เด็กชายศิริชัย เรืองฤทธิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเขมร วัดหนองเจริญธรรม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๓๐
เด็กชายจานทอง ก่อวงษ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๓๑

เด็กชายจิตติพัฒน์ วงษ์เพ็ง

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๓๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สิงห์บุตร

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๓๓

เด็กชายทัตพงศ์ ทองดอนเหมือน
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๓๔

เด็กหญิงธิติยา ยะยง
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๓๕

เด็กชายธีรพงษ์ ก้อนนวล
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๓๖

เด็กชายนัฐพล ดอนเนตรงาม
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๓๗

เด็กหญิงนันท์ทิกร สิทธิโพชร์
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๓๘

เด็กชายพัชระ ลิสอน
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๓๙

เด็กหญิงภัคจิรา ปูยวน
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๔๐
เด็กหญิงลลนา วิญญาคุณ

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๔๑

เด็กชายวีรภัทร อาทิตย์รุ้ง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๔๒

เด็กหญิงศิริฤดี สุรโคตร
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๔๓

เด็กหญิงษษิภา ยะยง
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๔๔

เด็กหญิงสิมา รัชวงศ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๔๕

เด็กหญิงสิรารมย์ ประสพเย็น

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๔๖

เด็กหญิงสุชาดา สมเหมาะ
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๔๗

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ มีล้อม
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๔๘

เด็กหญิงสุพิชญา มีเนตรทิพย์
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๔๙

เด็กชายอาทิตย์ชัย กันทะวงค์
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๕๐
เด็กชายอานนท์ จำปาเทศ

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๕๑

เด็กหญิงแสงงาม น้อยสงค์
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๕๒

เด็กหญิงฐิติมาศ งาช้าง
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๕๓

เด็กหญิงฑิฆัมพร มากบุญ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๕๔

เด็กชายณัฐพล เรืองทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๙ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๕๕

เด็กชายธรรมนูญ แซ่เอียว

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๕๖

เด็กชายธรรมสรณ์ เพ็ญอัมพรกุล
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๕๗

เด็กชายธีรภัทร ยศเครือ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๕๘

เด็กหญิงนพรัตน์ พิเภก
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๕๙

เด็กชายนวพล ใจสำรวม
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๖๐
เด็กชายพีรพัฒน์ มีเนตรทิพย์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๖๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีสงสาร
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๖๒

เด็กชายพีรพัฒน์ สืบบุก
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๖๓

เด็กชายสุปวัตร อ้นพรหม

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๖๔
เด็กหญิงสุวรรณรัตน์ นาคสีทอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๖๕

เด็กชายเมษา สิทธิโสม
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๖๖

เด็กชายกิตติชัย ไปเขียว
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๖๗

เด็กหญิงชมพูนุช กลินถือศิล

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๖๘

เด็กหญิงชลธิชา รุ่งเรือง
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๖๙

เด็กชายสุรสิทธิ

์

อิมเสมอ

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๗๐
เด็กหญิงพรไพลิน ดลประเสริฐ

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๗๑

เด็กชายรัตนชัย มีเนตรทิพย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๗๒

เด็กหญิงเมษณี สุวะรัตน์
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๗๓

เด็กชายมัณฑนากร ภูมิภักดิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๗๔

นางสาวมินตรา เสียงเสนาะ
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๗๕

เด็กชายจักรพงษ์ อุ่นเรือน
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๗๖

เด็กหญิงจุฬากาญน์ จูจันทร์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๗๗

เด็กหญิงเปรมกมล หม่อมแดง
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๗๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แย้มพวง
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๗๙

เด็กหญิงกมลวรรณ เซียงหลิว

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๘๐
เด็กหญิงกอญาวี สุขแสงศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๘๑

เด็กหญิงจิตรลดา อ่อนสด
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๘๒

เด็กหญิงชนิสร ระย้าย้อย
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๘๓

เด็กชายชัชชัย ห่วงเอียม

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๘๔

เด็กหญิงปรียานุช ผิวเกลียง

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๘๕
เด็กหญิงปลามาภรณ์ คำมา

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๘๖

เด็กหญิงพนิดา มหาโชติ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๘๗

เด็กหญิงพิไลพร คนสัตย์
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๘๘

เด็กหญิงวรินทิรา สุดสนอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๘๙

เด็กชายสรวิศ รืนนุสาร

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๐ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๙๐
เด็กหญิงสิริยากร สระหงษ์ทอง

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๙๑

เด็กหญิงสุรางคนา สระทองขาว

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๙๒

เด็กชายอธิป บุญปก
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๙๓

เด็กหญิงอริศรา ศรีสวัสดิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๙๔

เด็กหญิงอริษา สระทองเขียว
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๙๕

เด็กชายอุดม พรมยาน
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๙๖

เด็กหญิงเบญจพร สระทองจันทร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๙๗

เด็กชายธัชพล แย้มอาษา
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๙๘

เด็กชายธีรภัทร นันทรุ่งเรืองศรี
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๗๙๙

เด็กชายธีรเดช ขุนแก้ว
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๐๐
เด็กหญิงนภาพร มณีแก้ว

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๐๑
เด็กชายอาทิตย์ โตกรุด

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๐๒
เด็กชายอุทัย บู้ชวน

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๐๓
เด็กชายจักรินทร์ แก้วหนองโพธิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๐๔
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ชยานันท์กุล

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๐๕
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ใจหวัง
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๐๖
เด็กชายณัฐพงษ์ คล้ายนุ่ม

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๐๗
เด็กชายณัฐวุฒิ รอดแตง

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๐๘
เด็กชายธง ห้วยหงษ์ทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๐๙
เด็กชายธนภัทร คำเอก

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๑๐
เด็กชายธราธร ดอกสร้อย

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๑๑

เด็กชายนครา สีตือ

้

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๑๒

เด็กหญิงนิสา ไกรวิจิตร
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๑๓

เด็กหญิงประภัสสร อุ่นเรือน

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๑๔

เด็กชายพนมพร จาหรี
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๑๕

เด็กหญิงภัคจิรา อุไกร
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๑๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ซิวเกษร

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๑๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ ทรัพย์ประเสริฐ
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๑๘

เด็กหญิงสุจิตตรา พรมประสิทธิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๑๙

เด็กหญิงสุนิสา สุขใส
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๒๐
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ รอไกรเพชร

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๒๑

เด็กหญิงสุพิชา มหาดเล็ก
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๒๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

ศรีลำใย
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๒๓

เด็กชายอรัญ จิตจำนงค์
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๒๔

เด็กหญิงอริสา กิงทัพหลวง

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๑ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๒๕

เด็กหญิงเข็มอักสร บุญชะโด
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๒๖

เด็กชายจีรวัฒน์ ทองร้อยยศ
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๒๗

เด็กหญิงณัฐฐริกา เว็ง
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๒๘

เด็กชายณัฐดนัย ดอกไม้
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๒๙

เด็กชายณัฐภัทร ฟองโหย

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๓๐
เด็กหญิงณัฐมน พิมัยรัมย์

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๓๑

เด็กหญิงณิชกมล นาคขะโหนง
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๓๒

เด็กชายทนงศักดิ

์

สมลา
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๓๓

เด็กหญิงนันทวรรณ จันทร์เทวี
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๓๔

เด็กหญิงบัณฑิตา หม่อมแดง
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๓๕

เด็กหญิงบุษบง แก้วมา
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๓๖

เด็กหญิงปณิตา เรือนทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๓๗

เด็กชายปรัชญา เปรืองกระบิน

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๓๘

เด็กหญิงปวันรัตน์ ประกอบบุญ
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๓๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ ยศเครือ
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๔๐
เด็กหญิงรัตติกาล มากบุญ

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๔๑

นางสาวกรรณิกา พรหมประสิทธิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๔๒

นางสาวนภัสสร บุญนิม

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๔๓

นางสาวศิริภัทร ด้วงแพง
๐๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๔๔

นางสาววรรณวิษา จีนไฝ
๒๖/๐๑/๒๕๓๒

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๔๕

เด็กหญิงเบญจมาศ บุตรพา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๔๖

เด็กชายธีรเมธ พิลึก
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๔๗

เด็กหญิงพรรณิพา เจเถือน

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๔๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ รอดจำปา

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๔๙

เด็กชายธันวา ซังบุษบา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๕๐
เด็กหญิงนภาพร เจเถือน

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๕๑

เด็กหญิงประภาศิริ พันยุโดด
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๕๒

เด็กหญิงสายชล นนทศิลป
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๕๓

เด็กชายอานนท์ หงษ์จุ้ย

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๕๔

เด็กชายเอกพจน์ ห้วยหงษ์ทอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๕๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ตรีอำนรรค
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๕๖

เด็กหญิงบุญฑริกา จันทร์ดำ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๕๗

เด็กชายณัฐพล ก้องภักดีสุข
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๕๘

เด็กชายกฤษดา เทียมศิริ
๑๖/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๕๙

เด็กชายณัฐกร กราบทอง
๑๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๒ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๖๐
เด็กหญิงธนพร พินิจการ

๒๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๖๑

เด็กหญิงธัญทิพ อ่อนดี
๒๖/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๖๒

เด็กชายธีรนัย ณรงค์อินทร์ ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๖๓

เด็กหญิงนิตยา โพธิสุวรรณ

์

๑๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๖๔

เด็กชายบรรณวิชย์ พินิจการ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๖๕

เด็กหญิงภาวินี ดอนวัดไพร ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๖๖

เด็กชายภูรีวัฒร บุญดอนไพร
๒๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๖๗

เด็กชายศุภวิชญ์ สุขสะกิจ ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๖๘

เด็กหญิงสุวิมล แจ่มจำรัส
๑๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๖๙

เด็กหญิงณิชาภา บูชา
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๗๐
เด็กชายธนกฤต พิทักษ์เงินดี

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๗๑

เด็กชายธันย์ธนัตค์ หัสดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๗๒

เด็กหญิงปุณยาพร ทองเชือ

้

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๗๓

เด็กชายยศภัทร สงใย
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๗๔

เด็กชายอัษฎายุธ กุลสุวรรณ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๗๕

เด็กหญิงณัฐณิชา สุขกากิจ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๗๖

เด็กชายจารุกิตต์ สระทองโดย
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๗๗

เด็กชายจิรายุ สระทองแฝง
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๗๘

เด็กหญิงปุณิกา พรอารักษ์สกุล
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๗๙

เด็กหญิงภัทร์ฐิตา จิรพัฒน์ดำรงกุล
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๘๐
เด็กหญิงสุชาดา สระทองหน

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๘๑

เด็กหญิงแสงอุมา สระทองหน
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๘๒

เด็กหญิงจิดาภา ดอนแก้วภู่

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๘๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ โตเฉย
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๘๔

เด็กชายธนวัฒน์ สระทองมอญ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๘๕

เด็กหญิงนันทวัน แสนคำ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๘๖

เด็กหญิงพิชญ์สินี สระทองอุ่น
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๘๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ การเก็บ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๘๘ เด็กหญิงศิริญากาญจน์
สระทองเตียว

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๘๙

เด็กชายสมยศ สระทองทม
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๙๐
เด็กหญิงสุจิตา สร้อยทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๙๑

เด็กชายทิชานนท์ แก้วหนองโพธิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๙๒

เด็กหญิงนรกมล เปลียนอ้อ

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๙๓

เด็กหญิงพิชญธิดา สารนพคุณ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๙๔

เด็กหญิงภัคจิรา ศรีศักดา
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๓ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๙๕

เด็กชายราเชนทร์ แก้วบัวดี
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๙๖

เด็กหญิงอนันตยา เวียงชัย

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๙๗

เด็กหญิงอนุตตรี ผลไพร

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๙๘

เด็กหญิงอภัสรา โอสถ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๘๙๙

เด็กหญิงแพรวนภา ศรีสุภักดิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๐๐
เด็กหญิงขนิษฐา พงษ์สวัสดิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่แตงทอง วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๐๑
เด็กหญิงธิติมา วันทอง

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่แตงทอง วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๐๒
เด็กหญิงสุภัสสร สะสีแสง

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๐๓
เด็กชายอัษฎาวุธ หาญมะโน

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๐๔
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ภิรมย์โต

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๐๕
เด็กหญิงอรุณรัตน์ นวนมี

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๐๖
นายสุทธิชัย สมุดเวช

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๐๗
นางสาวกมลวรรณ สุภาภัทรานนท์

๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๐๘
เด็กหญิงกัญญาพัชร กองเข็ม

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๐๙
เด็กหญิงจิราวรรณ สารแดง

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๑๐
เด็กหญิงชลลดา เนียมหอม

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๑๑

เด็กหญิงณฐนนท เสาธงชัย
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๑๒

เด็กหญิงปาริชาติ นาคสิงห์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๑๓

เด็กหญิงพัณณิตา ล่าบ้านหลวง
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๑๔

เด็กหญิงวัลภา ลิวเวหา

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๑๕

เด็กหญิงหฤทัย สุริจันทรา
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๑๖

เด็กหญิงแพรวา ลีกิมฮุย

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๑๗

เด็กหญิงกัณฐิกา พูนทรัพย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๑๘

เด็กหญิงชนันพร พรหมมา
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๑๙

เด็กหญิงชิชา กำมา
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๒๐
เด็กชายถิรวัฒน์ รอดพ่วง

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๒๑

เด็กชายทินภัทร เขม้นดี
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๒๒

เด็กชายธีรวุฒิ สุทธการ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๒๓

เด็กหญิงนริสรา สีแพร

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๒๔

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ฉำเกตุ
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๒๕

เด็กชายพีระภัทร์ ปรีชาแสงจันทร์
๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๒๖

เด็กหญิงภคณี สระทองเดช
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๒๗

เด็กหญิงภัทรธิดา โสภิณ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๒๘

เด็กชายรภีพัฒน์ แร่เขียว
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๒๙

เด็กชายวรวิทย์ เลียวยังยืน

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๔ / ๑๗๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๓๐
เด็กชายวรายุส น่วมคง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๓๑

เด็กหญิงศศิกานต์ ทรัพย์ประเทือง
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๓๒

เด็กหญิงสุกัญญา คำแก้ว
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๓๓

เด็กหญิงสุนิสา จันทวงศ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๓๔

เด็กหญิงอรปรียา ณ.มูลมอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๓๕

เด็กชายอรรถชัย เอียงหลง

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๓๖

เด็กหญิงอาริยา คงคระกูลชัยเดช
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๓๗

เด็กชายเชิด สายใจ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๓๘

เด็กหญิงแก้วตา จันทร์โท
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๓๙

เด็กหญิงวัชรี สิมา
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๔๐
เด็กชายคณิน ปานรักษา

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดลำเหย  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๔๑

เด็กหญิงพนิดา ภักดี
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดลำเหย  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๔๒

เด็กหญิงพัณณิตา ทาแก้ว
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดลำเหย  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๔๓

เด็กชายวีระชัย กลินขจร

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดลำเหย  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๔๔

เด็กชายสายธาร สามงามเสือ
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดลำเหย  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๔๕

เด็กชายสุรชัย แซ่ไล้
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดลำเหย  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๔๖

เด็กหญิงณัฐธิดา แร่มี
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๔๗

เด็กชายอนุยุต พันธ์เพิมพูล

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๔๘

เด็กหญิงจารุพรรณ สนจุ้ย
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๔๙

เด็กหญิงชุติมา มูลทองแสง
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๕๐
เด็กหญิงณัฐชา เอกาบูรณ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๕๑

เด็กหญิงนิสา เตชะสาย
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๕๒

เด็กหญิงพรศิริ เภาวงษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๕๓

เด็กชายวีระพล ผลทวี
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๕๔

เด็กหญิงฉัตรพร เชียงวันนา
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๕๕

เด็กหญิงวิมลมณี พราหมเกษม

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๕๖

เด็กชายเรณุวัฒน์ ธีรธารานนท์

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๕๗

เด็กหญิงจินจิรา ขำวิลัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๕๘

เด็กหญิงญาณสิรี รอยพยอม
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๕๙

เด็กชายนพธดล บุญชุ่ม
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๖๐
เด็กหญิงบุษกร พิศรูป

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๖๑ เด็กหญิงพลอยไพรินทร์
ช้างทอง

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๖๒

เด็กหญิงพิจิตรา โตรอด
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๖๓

เด็กชายรัฐพงศ์ ขำเจริญ
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๖๔

เด็กชายวรายุส ทวีวรรณกิจ
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๕ / ๑๗๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๖๕

เด็กหญิงสิรินยา บุ้งกุ่ย
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๖๖

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ทับทิม
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๖๗

เด็กหญิงสุพรรษา น้อยแสง
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๖๘

เด็กหญิงกนกวรรณ มาลาหอม
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๖๙ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
กุลเกตุ

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๗๐
เด็กหญิงขวัญแก้ว ดาวลอย

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๗๑

เด็กหญิงจิราภา ศรีทิพย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๗๒

เด็กชายณัฐดนัย สุขสามแก้ว
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๗๓

เด็กหญิงณัฐธิดา เนียมจีน

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๗๔
เด็กหญิงตรีทิตยนิภา สีหนู

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๗๕

เด็กหญิงนาฏญา สุขวิจิตร
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๗๖ เด็กหญิงพรรณกาญจน์
เรียนเมือง

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๗๗

เด็กหญิงพรรณวดี ถิระการ
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๗๘

เด็กหญิงฟองจันทร์ สามชูสินธุ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๗๙

เด็กชายภาณุพงศ์ ทองประเสริฐ
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๘๐
เด็กหญิงระพีพรรณ เพ็ชรหงษ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๘๑

เด็กหญิงลูกหยี
สมบูรณ์เหมาะสม ๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๘๒

เด็กชายวงศกร อ้นศิริ
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๘๓

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ทิพย์วัน
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๘๔

เด็กหญิงวนิดา ปราบพินาศ
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๘๕

เด็กหญิงวรัญญา ศักดิวิโรจน์

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๘๖

เด็กชายวุฒิพงศ์ สุพรรณแช่ม
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๘๗

เด็กชายศักดิธัช ตันสุวรรณ
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๘๘

เด็กหญิงสิรินทิพย์ เพ็งกลัด
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๘๙

เด็กหญิงสุภาพร คำคอน
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๙๐
เด็กหญิงสุรีรัตน์ มณีวงษ์

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๙๑

เด็กหญิงอภิสรา อัมพันดร
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๙๒

เด็กหญิงอริศา ม่วงทวี
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๙๓

เด็กหญิงอาณุรัตน์ คำกงลาด
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๙๔

เด็กหญิงอารีรัตน์ ช้างเขียว
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๙๕
เด็กหญิงอินทร์จิราไล ขำวิลัย

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๙๖

เด็กหญิงเจนจิรา ล้อมวงษ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๙๗

เด็กหญิงเพชรลดา ศรีบุญมา
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๙๘
เด็กหญิงกมลลักษณ์ มงคลลักษมี

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๒๙๙๙

เด็กหญิงกรองทอง ชาญประเสริฐ
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๖ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๐๐
เด็กหญิงฐิติมา ชิณวงษ์รอด

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๐๑ เด็กหญิงพรรณภัทร์ษา
สุขสมกิจ

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๐๒
เด็กหญิงภัคจิรา สามงามยา

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๐๓
เด็กหญิงภัทรวดี เพชรแต่ง

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๐๔
เด็กหญิงศิรินุช พัดขุนทด

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๐๕
เด็กหญิงสุภาพร ทองสุข

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๐๖
เด็กหญิงอรพรรณ ยิมใจดี

้

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๐๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ขุ่ยฟอง

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๐๘
เด็กหญิงจิรภิญญา สามพ่วงบุญ

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๐๙
เด็กหญิงทิชาพร พรหมศร

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๑๐
นางสาวบุปผารัตน์ บ่อคุ้ม

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๑๑
เด็กหญิงมาลินี สุวรรณวิสุทธิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๑๒
เด็กหญิงวราภรณ์ แย้มสำราญ

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๑๓
นายวรินทร จีนประชา

๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๑๔
นางสาวสิริภรณ์ เนียมจีน

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๑๕
นายสุภัทร์ นิลยาน

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๑๖
เด็กหญิงสุวภัทร สามงามนุ

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๑๗
เด็กหญิงหัทยา หมืนจง

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๑๘
นายอภิสิทธิ

์

แปนปลืม

้

๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๑๙
เด็กหญิงอารียา วงษ์จำปา

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๒๐
นางสาวเจนจิรา เปสกุล

๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๒๑
เด็กหญิงเบญจมาศ ชัยสุข

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๒๒ เด็กหญิงเหมือนตะวัน
ฉิมนุตพาน

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๒๓
นางสาวกรกมล บุญประเสริฐ

๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๒๔
นางสาวจิรัชญา บุญสืบสาย

๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๒๕
นายบุญฤทธิ

์

ตันติเวท
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๒๖
นางสาวปาลิตา เอียงประยูร

๑๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๒๗
นายระพีพัฒน์ สุวรรณพจน์

๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๒๘
นางสาวรัตนา ลับจันทร์

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๒๙
นายสุรสีห์ อำไพจิตร

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๓๐
นายชัญญา ปดสี

๑๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๓๑
นางสาวชาริณี กิจสมัคร

๒๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๓๒
นางสาวณัฐณิชา ศรีภูธร

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๓๓
นายดนัยณัฐ พึงพุ่ม

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๓๔
นายธวัชชัย ห้วยหงษ์ทอง

๐๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๗ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๓๕
นางสาวพรพรรษา เผือนพิทักษ์

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๓๖
นางสาวมาเดียร์ ไข่นาค

๐๔/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๓๗
นางสาวรัตนากร สุวิชา

๑๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๓๘
นางสาวสิริญญา ศรีใส

๒๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๓๙
นางสาวสุทธิดา เกรียงไกรกุล

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๔๐
นางสาวสโรชา ฉำเกตุ

๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๔๑
นางสาวเมธาวรรณ แสงทอง

๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๔๒
นางสาวโสรญา ทรพับ

๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๔๓
เด็กหญิงน้อยหน่า อยู่ดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะโกสูง วัดตะโกสูง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๔๔
เด็กหญิงรฎา ผิวอ่อน

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะโกสูง วัดตะโกสูง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๔๕
เด็กหญิงจุรี ละดา

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะโกสูง วัดตะโกสูง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๔๖
เด็กชายภูรินทร์ มหากาล

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะโกสูง วัดตะโกสูง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๔๗
เด็กหญิงศิริวิมล ศรีปานเงิน

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะโกสูง วัดตะโกสูง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๔๘
เด็กชายสรวิศ เส็งเจริญ

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะโกสูง วัดตะโกสูง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๔๙
เด็กหญิงพิมพาพรรณ พูลสมบัติ

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว วัดลำลูกบัว  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๕๐
เด็กหญิงอรปรียา มูลสาร

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว วัดลำลูกบัว  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๕๑
เด็กหญิงพัชรา ภาวรรณ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว วัดลำลูกบัว  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๕๒
เด็กชายจักรินทร์ ตรีเดชา

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ วัดแหลมมะเกลือ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๕๓
เด็กหญิงภัทรวดี ศรีวงค์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ วัดแหลมมะเกลือ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๕๔
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เอมสมบูรณ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ วัดแหลมมะเกลือ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๕๕
เด็กชายสุรดิษ สามงามเขียว

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ วัดแหลมมะเกลือ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๕๖
เด็กชายอิทธิพล ช้างน้อย

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ วัดแหลมมะเกลือ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๕๗
เด็กหญิงเจนจิรา จุมวรรณา

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ วัดแหลมมะเกลือ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๕๘
เด็กชายธีรเดช ทองมาดี

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ วัดแหลมมะเกลือ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๕๙
เด็กหญิงมาริสา สามงามนุ

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ วัดแหลมมะเกลือ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๖๐
เด็กหญิงสริตา ชุมพล

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ วัดแหลมมะเกลือ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๖๑
เด็กหญิงกานติมา เทียบคำ

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๖๒
เด็กหญิงชาลิสา พันธุ์โชติ

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๖๓
เด็กชายนิทัช สำเนียงสูง

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๖๔
เด็กหญิงปรียาลักษณ์ ติงดา

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๖๕
เด็กหญิงพรรณษฏา ผันตะโก

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๖๖
เด็กหญิงพิมพ์กมล คงประยูร

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๖๗
เด็กหญิงมณีญา ภู่แก้ว

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๖๘
เด็กหญิงวิพาดา สมศรี

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๖๙
เด็กหญิงสิรินยา ร่มโพธิดี

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๘ / ๑๗๓

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๗๐
เด็กชายอกนิษฐ์ จงสอน

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๗๑
เด็กหญิงอรพรรณ เอียมจ้อย

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๗๒
เด็กหญิงการต์ชนก บุตรพันธ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๗๓
เด็กชายกิติพงษ์ ทรวงดอน

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๗๔
เด็กชายจิรศักดิ

์

ม่วงบ้านกวย
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๗๕
เด็กชายฐิติวัฒน์ คำภาพล

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๗๖
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ศิรินคร
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๗๗
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ศิรินคร
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๗๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ใจเยือกเย็น

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๗๙
เด็กชายธนพัฒน์ ทองหล้า

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๘๐
เด็กหญิงธัญญาณี จันตะมะ

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๘๑
เด็กหญิงนัฐมล มีครองธรรม

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๘๒
เด็กชายนัทธพล การะเวก

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๘๓
เด็กชายบุษกล บัววิลัย

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๘๔
เด็กหญิงปาณิสรา สร้อยประทุม

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๘๕
เด็กชายพีรพัฒน์ มีถุงทอง

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๘๖
เด็กหญิงวรรณษา ฮวดเชียวชาญ

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๘๗
เด็กหญิงวิภาวณี ปนประดับ

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๘๘
เด็กชายวิศรุต จันทร์ชุ่ม

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๘๙
เด็กชายวีรภัทร ลิมสกุล

้

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๙๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ อินแสน

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๙๑
เด็กชายสรธัญ ทุมาภา

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๙๒
เด็กชายอิทธิพล ขุนนา

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๙๓
เด็กชายเจษฎา แปนกลัด

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๙๔
เด็กหญิงเบญญาภา อิสสระกุล

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๙๕
เด็กชายเอกพจน์ หาสีงาม

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๙๖
เด็กชายกีรติ สังข์กร

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๙๗
เด็กชายคทาวุธ พรมโต

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๙๘
เด็กหญิงพรทิพย์ สอดสี

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๐๙๙
เด็กชายพสุธา ใจดี

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๐๐
เด็กหญิงวรรณพร รุ่งรัตน์

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๐๑
เด็กหญิงวิภาวดี โคตรนาม

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๐๒
เด็กชายศรชัย อยู่ญาติมาก

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๐๓
เด็กชายสวัสดิชัย พองพรหม

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๐๔
เด็กชายอดิศร วงษ์บุตรดา

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๙ / ๑๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๐๕
เด็กชายอนุสรณ์ สีสุมัง

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๐๖
เด็กชายอภิรัฐ ศรียอดโต

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๐๗
เด็กหญิงเนตรนภา ทาโบราณ

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๐๘
เด็กชายธีรภัทร เขียวมัจฉะ

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๐๙
เด็กชายนันญพฤกษ์ งากิง

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๑๐
เด็กหญิงพฤกษา มีเพ็งจันทร์

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๑๑

นายพสิษฐ์ ใจภักดี
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๑๒

เด็กหญิงลลิตา นาคโสมกุล
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๑๓

เด็กชายสารินทร์ ทองอ่อน
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๑๔

นางสาวสุภาภรณ์ โต๊ะน้อย
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๑๕

เด็กชายอนุชา สิงห์กลิน

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๑๖

เด็กชายเสฎฐวุฒิ เปยแก้ว
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๑๗

เด็กชายภานุพงศ์ ตู้สำราญ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด วัดทุ่งผักกูด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๑๘

เด็กหญิงรุ่งอรุณ นุอู๊ด
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด วัดทุ่งผักกูด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๑๙

เด็กชายอภิวิชญ์ ใจดี
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด วัดทุ่งผักกูด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๒๐
เด็กหญิงกานติมา เต่ารถ

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๒๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ คงดี

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๒๒

เด็กชายชัยชนะ จอกลอย
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๒๓

เด็กชายฌาณชิตน์ น้อยหาญ
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๒๔

เด็กหญิงดวงหทัย แซ่ลิม

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๒๕

เด็กชายธนธัช จันธิมา
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๒๖

เด็กชายธีรภัทร เกียรติภัทรชัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๒๗

เด็กชายธเนศ มีคลองแบ่ง
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๒๘

เด็กชายประกาศิต ขุนศิริ
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๒๙

เด็กหญิงปยะธิดา เกษรบัว

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๓๐
เด็กหญิงพิมพ์กมล -

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๓๑

เด็กหญิงศิริพร อินทนะ
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๓๒

เด็กชายสรวิชญ์ แสงดาว
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๓๓

เด็กหญิงสาวิตรี เล็กมาบแค
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๓๔

เด็กหญิงอัจฉรา สุริวงษ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๓๕

เด็กหญิงไพริน ทองพิจิตร
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๓๖

เด็กชายธิเบต ศรีอยู่เปยม
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยพระ วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๓๗

เด็กหญิงนันทิชา ศิริพิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยพระ วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๓๘

เด็กหญิงนิติกานต์ สาระ
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยพระ วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๓๙

เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีพูลพันธ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยพระ วัดห้วยพระ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๐ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๔๐
เด็กชายภานุวัฒน์ อิสสระกุล

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยพระ วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๔๑

เด็กหญิงวัจฉราวดี หนูบ้านเกาะ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยพระ วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๔๒

เด็กชายวีรภาพ มลัยหมืน

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยพระ วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๔๓

เด็กหญิงศศิกานต์ วิราทวีภัสร์
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยพระ วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๔๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ สิบโคกกรวด
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยพระ วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๔๕

เด็กชายศิริวัฒนา จงจิตรกลาง
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยพระ วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๔๖

เด็กหญิงสุนันตา จาดพิมาย
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยพระ วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๔๗

เด็กหญิงอภิษฎา แก่นสินธุ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยพระ วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๔๘

เด็กหญิงอริสา ติงดา

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยพระ วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๔๙

เด็กหญิงเกตน์สิรี เพิมทองคำ

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยพระ วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๕๐
เด็กชายณัฐวุฒิ เรียนเมือง

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๕๑

เด็กชายตะวัน ชืนชมยิง

่ ่

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๕๒

เด็กหญิงนิชานันท์ อุตสาหมงคลชัย
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๕๓

เด็กหญิงนิศากร สุวิชา
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๕๔

เด็กชายพชรพล พันแจ่ม
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๕๕

เด็กหญิงอโรชา อำเงิน

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๕๖

เด็กชายชัยภัค ชัยเดช
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเลาเต่า วัดเลาเต่า  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๕๗

เด็กชายชาญณรงค์ แก้วมาตร
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเลาเต่า วัดเลาเต่า  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๕๘

เด็กชายธีรภัทร คงสบาย
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเลาเต่า วัดเลาเต่า  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๕๙

เด็กชายปรเมศร์ ปภัสโรบล
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเลาเต่า วัดเลาเต่า  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๖๐
เด็กหญิงพิมตะวัน ผ่องศรี

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเลาเต่า วัดเลาเต่า  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๖๑

เด็กชายมิงมงคล

่

รุ่งหลุ่ม
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเลาเต่า วัดเลาเต่า  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๖๒

เด็กหญิงวริศรา ชัยหา
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเลาเต่า วัดเลาเต่า  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๖๓

เด็กชายสรัล ลือมอญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเลาเต่า วัดเลาเต่า  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๖๔

เด็กชายเมธา คำกองแก้ว
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเลาเต่า วัดเลาเต่า  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๖๕
เด็กหญิงจันจิราภรณ์ จันทคาต

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๖๖

เด็กหญิงชญานินทร์ ลิมบริบูรณ์

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๖๗

เด็กชายดนัย แสนตุ้ม
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๖๘

เด็กชายปญญากร ยศม้าว
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๖๙

เด็กหญิงผกามาศ เจริญสุข
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๗๐
เด็กชายวรสัณฑ์ กันหา

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๗๑

เด็กหญิงสุพิชญา อ่อนระหงษ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๗๒

เด็กชายอณุวัฒน์ โตแก้ว
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๗๓

เด็กชายอาทิตย์ ปมณี
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๗๔ เด็กหญิงเพชรไพรินทร์
มหันขวา

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๑ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๗๕

เด็กชายโชติหิรัญ ภู่ระหงษ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๗๖

เด็กชายนัฐพงษ์ ดีบุบผา
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๗๗

เด็กชายพีระพล จงสอน
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๗๘

เด็กชายวิโรจน์ แซ่อึง

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๗๙

เด็กหญิงอังคณาง ใจเยือกเย็น
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๘๐
เด็กหญิงกมลรัตน์ คำจ่า

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๘๑

เด็กชายคณิสร แสนคำ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๘๒

เด็กหญิงชนณิชา อินกงลาด
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ใจเยือกเย็น
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๘๔

เด็กชายภานุเทพ อนันต์สุขสันติ
๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๘๕

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ สียา
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๘๖

เด็กชายวิจักขณา พินทอง
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๘๗

เด็กชายวีรภัทร ท้าวกัลยา
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๘๘

เด็กหญิงอนุสรา หมันทรัพย์

้

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๘๙

เด็กหญิงอาภัสรา มณีสอดแสง
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๙๐
เด็กหญิงอุมาพร ชัยหา

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๙๑

เด็กหญิงเวณิกา อินกงลาด
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๙๒

เด็กชายณัฐพล ใจเยือกเย็น
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๙๓

เด็กหญิงพิมลรัตน์ อ่วมจันทร์
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๙๔
เด็กชายเกียรติณรงค์ มอญสวัสดิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๙๕

เด็กหญิงคีตภัทร ประทุมแก้ว
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดงิวราย

้

วัดงิวราย

้

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๙๖

เด็กหญิงจริยา เกษมสุข
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดงิวราย

้

วัดงิวราย

้

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๙๗

เด็กหญิงปณาลี จินดารัตน์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดงิวราย

้

วัดงิวราย

้

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๙๘

เด็กหญิงโสรญา วลัยรัตน์
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดงิวราย

้

วัดงิวราย

้

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๑๙๙ เด็กหญิงกนกวรรณศิริ
ดีรอด

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๐๐
เด็กหญิงฐิติพร โอสถประสาท

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๐๑
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ทองนรินทร์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๐๒
เด็กชายทักษ์ดนัย ไพรยการ

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๐๓
เด็กหญิงพัชชา พลายบุญ

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๐๔
เด็กหญิงวรรณวิษา รักษาสัตย์

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๐๕
เด็กหญิงสุกัญญา บุญชูวงค์

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๐๖
เด็กหญิงอนุศรา เสาวภายนต์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๐๗
เด็กหญิงอรัญญา ขอนทอง

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๐๘
เด็กหญิงธนภรณ์ หวังนิยม

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๐๙
เด็กหญิงประภัสรา ศรีอันยู้

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๒ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๑๐
เด็กหญิงรพีพรรณ สนจิตร

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรง วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๑๑

เด็กชายกฤชพล วงศ์สุวรรณ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๑๒

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ตรีภพศรีสกุล

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๑๓

เด็กชายพีรณัฐ เถือนถำแก้ว

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๑๔

เด็กหญิงกุลธิดา คุ้มสืบสาย
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๑๕

เด็กหญิงชนม์นิภา ภู่พวง
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๑๖

เด็กหญิงฑิฆัมภรณ์ เขียวคำ
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๑๗

เด็กหญิงณัฐวิภา สุวรรณเกิด
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๑๘

เด็กหญิงรดา ทรายทอง
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๑๙

เด็กหญิงวราภรณ์ เถือนถำแก้ว

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๒๐
เด็กชายศิวกร ปานกลินพุฒ

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๒๑

เด็กหญิงฮิหนะ ศิริผ่องแผ้ว
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๒๒

เด็กชายชวกร พ่วงพงษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๒๓

เด็กชายพรรษธร เกตุแก้ว
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๒๔

เด็กหญิงรัตติกาล เหล่าชัยศรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๒๕

เด็กหญิงสุธาวดี ทองสายบัว
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๒๖

นางสาวมะลิวัลย์ กาศเกษม

๑๕/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๒๗

เด็กหญิงกานต์ธิดา ดำขำ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๒๘

เด็กหญิงณัฐณิชา ศรศาสตร์
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๒๙

เด็กหญิงธนภรณ์ ภิรมย์พูล
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๓๐
เด็กชายธัชธพล บุญคำ

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๓๑

เด็กชายภัทรพล จิตติอาษา
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๓๒

เด็กชายสิทธิชัย บุญชารี
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๓๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ สมกุล
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๓๔

เด็กหญิงเมธาพร แก้วอ่อน
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๓๕

เด็กหญิงโสภิตา หมันการ

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๓๖

เด็กหญิงกัลยารัตน์ กรจันทร์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๓๗

เด็กหญิงณัฐกฤตา หงษา
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๓๘

เด็กชายธีรภัทร์ สุขพันธ์อำ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๓๙

เด็กชายปรมิทธิกร นัทธีศรี
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๔๐
เด็กหญิงสุพพัตรา ม่วงศรี

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๔๑

เด็กหญิงจีรนันท์ คงเขียว
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๔๒

เด็กชายธนบดี สุธีวงศ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๔๓

เด็กชายธนาวุฒิ
จีนสมบูรณ์พานิช

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๔๔

เด็กหญิงธินิดา คำติบ

๊

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๓ / ๑๗๓

้
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่
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๔๕

เด็กชายพรพนาไพร คุ้มค่าย

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๔๖

เด็กหญิงวราภรณ์ อารมฤทธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๔๗

เด็กชายวัชรากร รอดเจริญ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๔๘

เด็กหญิงศศิธร อัศวพรศักดิไกร

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๔๙

เด็กหญิงศิริวิภา จันใด
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๕๐
เด็กหญิงกนกอร บุญรอด

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๕๑

เด็กชายกฤษณพงษ์ แสนกล้า
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๕๒

เด็กหญิงกัลยกร ไกรสวัสดิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๕๓

เด็กหญิงกานต์สินี พรภัทร์วัชรสิน

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๕๔

เด็กหญิงกุลทรัพย์ เจริญยศ
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๕๕

เด็กหญิงจิรนันท์ บุญขุนช่วย

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๕๖

เด็กหญิงจิราภา อินทราเวียง
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๕๗

เด็กชายจิรายุ พุทธรัตนา
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๕๘

เด็กหญิงชลธิชา พลมาศ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๕๙

เด็กหญิงณัชชา เหราบัตร
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๖๐
เด็กหญิงณัฐชา สร้อยสำโรง

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๖๑

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ สายภา
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๖๒

เด็กหญิงณัฐนันท์ จังหวัดสุข
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๖๓

เด็กชายทักษ์ดนัย แก้วคำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๖๔

เด็กชายธีรกานต์ บุญมาก

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๖๕

เด็กชายธีรภัฒน์ นิยมนา

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๖๖

เด็กชายธีรภัทร สืบสิงห์
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๖๗

เด็กหญิงนภัสกร ปลาบู่ทอง
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๖๘

เด็กหญิงนิชานันท์ นนท์วัฒนกุล
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๖๙

เด็กหญิงปานวาด พัทรนาถ
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๗๐
เด็กหญิงพัณณิตา แปนประหยัด

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๗๑

เด็กหญิงภคภร เขียวสูงเนิน
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๗๒

เด็กหญิงภณิดา ชูราษฎร์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๗๓
เด็กหญิงยุริณประภา วรรณปกษิณ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๗๔

เด็กชายรังสรรค์ บุญปญ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๗๕

เด็กหญิงวรพรรณ เปรมเจริญ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๗๖

เด็กหญิงวรภร กฤตวงษ์สกุล
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๗๗

เด็กหญิงวรัญญา วรรณโสภณ
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๗๘

เด็กหญิงวริศรา อู๋สูงเนิน
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๗๙

เด็กหญิงศิริวรรณ ภู่พูลเพียร

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๔ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๘๐
เด็กหญิงสริตาพร มาเจริญ

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๘๑

เด็กหญิงสุพรรษา ขุนเทียงธรรม

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๘๒

เด็กชายเสฏฐพัชร ญาณพัฒน์สร
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๘๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วสุริย์วงศ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๘๔

เด็กชายชัยวัฒน์ นราแก้ว
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๘๕

เด็กหญิงณัฐณิชา เชือมหรีด

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๘๖

เด็กหญิงธนัศมี สุดสวาท
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๘๗

เด็กชายธนากร เนียมสว่าง
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๘๘

เด็กชายปวริศ ล่องจ๋า
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๘๙

เด็กชายพิเชษฐ์ ศรีเจริญ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๙๐
เด็กหญิงรุ่งทิวา เพียรเกตวิทย์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๙๑

เด็กหญิงศิริวรรณ บุญวัฒน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๙๒

เด็กชายอมรเทพ หวังไมตรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๙๓

เด็กหญิงแก้วตา กลินถือศีล

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๙๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีพนมวัลย์
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชานาถ วัดประชานาถ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๙๕

เด็กหญิงสุภาวิณีย์ มีโส
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชานาถ วัดประชานาถ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๙๖

เด็กหญิงอภิญญา พงษ์โสภา
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตวิทยา
วัดใหม่สุปดิษฐาราม

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๙๗

เด็กชายฐิติรัตน์ พิมพ์สุวรรณ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตวิทยา
วัดใหม่สุปดิษฐาราม

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๙๘

เด็กชายภูคริษฐ์ อบอาย
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตวิทยา
วัดใหม่สุปดิษฐาราม

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๒๙๙

เด็กชายสรธร โพธิระหง

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตวิทยา
วัดใหม่สุปดิษฐาราม

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๐๐
เด็กชายสิทธิชยา กุลจันทร์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตวิทยา
วัดใหม่สุปดิษฐาราม

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๐๑
เด็กหญิงชมพู่ ยมไธสง

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๐๒
เด็กหญิงชยาภรณ์ ชูวงศ์วาน

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๐๓
เด็กชายพีรวัฒน์ เสือดอนกลอย

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๐๔
เด็กชายภาณุ หิมะรัตน์

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๐๕
เด็กหญิงมีสุข ยังบ้านห้วย

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๐๖
เด็กหญิงวริศรา นาคประพันธ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๐๗
เด็กหญิงสุภัสสร นิรันดร

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๐๘
เด็กหญิงสุรีมาส มีสาวงษ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๐๙
เด็กหญิงอนันดา รุ่งเรือง

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๑๐
เด็กหญิงอัจฉรานันท์ ใจเย็น

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๑๑

เด็กหญิงอารีย์ หอยสังข์ทอง
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๑๒

เด็กชายกฤติพงษ์ แก้วชืนชัย

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๑๓

เด็กชายจิรยุ กระสังข์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๑๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ นุชนารถ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๕ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๑๕

เด็กชายฐิติพงศ์ แสงกระจ่าง
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๑๖

เด็กชายธชา ปานยังยืน

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๑๗

เด็กชายธนกร เครือทอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๑๘

เด็กหญิงนภาพร หลิมสัมพันธ์

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๑๙

เด็กหญิงพรนภัส พิมพ์สุวรรณ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๒๐
เด็กหญิงพรพิมล สายแสง

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๒๑

เด็กหญิงพิมพ์พิศา สุดโต
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๒๒

เด็กหญิงศศิประภา โทขุนทด
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๒๓

เด็กชายศักรินทร์ ศรีคำ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๒๔

เด็กหญิงอลิชา ประเสริฐธนกิจ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๒๕

เด็กหญิงอารียา ตะเพียนทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๒๖

เด็กชายอิทธิสุทธิ

์

กองเกตุ
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๒๗

เด็กหญิงจิรดา บุตรชุน
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดน้อย วัดน้อยเจริญสุข  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๒๘

เด็กหญิงญาณภัทร ชัยขันธ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดน้อย วัดน้อยเจริญสุข  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๒๙

เด็กหญิงทิพย์ทิวา พูนกอก

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดน้อย วัดน้อยเจริญสุข  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๓๐
เด็กชายณัฐวุฒิ โยงรัมย์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดน้อย วัดน้อยเจริญสุข  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๓๑

เด็กหญิงรัชนีวรรณ คงเกตุ
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดน้อย วัดน้อยเจริญสุข  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๓๒

เด็กหญิงวรรณา บุญญาธิ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดน้อย วัดน้อยเจริญสุข  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๓๓

เด็กหญิงวรวรรณ ยิมน้อย

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดน้อย วัดน้อยเจริญสุข  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๓๔

เด็กหญิงวาสนา เกตุมณี
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดน้อย วัดน้อยเจริญสุข  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๓๕

เด็กชายอิทธิพล กรวิเชียร
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดน้อย วัดน้อยเจริญสุข  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๓๖

เด็กชายธีรพัฒน์ ไชยดีกาศ
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๓๗

เด็กหญิงดุลลยา พาสอน

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๓๘

นางสาวปราณี อยู่ประพันธ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๓๙

เด็กชายวิศรุต สร้อยสังวาลย์
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๔๐
เด็กชายสิปปกร หนุนภักดี

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๔๑

เด็กหญิงสุภาพร มณีโชติ
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๔๒

เด็กชายภูวไนย กมลรัตน์
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๔๓

นางสาวธวัลยา หัตถกิจ
๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๔๔

นางสาวสุนิสา โตนาค
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๔๕

นางสาวสโรชา บุญคง
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๔๖

เด็กหญิงจิราพร แสงบุญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๔๗

เด็กหญิงพรทิพย์ ตระกูลศรีมงคล
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๔๘

เด็กชายสุทธิพงษ์ แนวทอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๔๙

เด็กชายคฑาวุธ ปูนปาน
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๖ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๕๐
เด็กหญิงนารีรัตน์ ชำนาญศิลป

๑๔/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๕๑

เด็กหญิงปทุมวดี เปล่งวิทยา
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๕๒

เด็กหญิงปาลิตา เดชจินดา
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๕๓

เด็กหญิงวิมลวรรณ เกียวสันเทียะ

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๕๔

เด็กชายเมธิต จันทร์ท่า
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๕๕

เด็กหญิงเมษา ฐานิสสรณ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๕๖

เด็กหญิงนพมาศ โคตบุตร
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๕๗

เด็กชายนันทภพ แสงจันทร์
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๕๘

นางสาวการะเกตุ นาคหล่อ
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๕๙

นางสาวศิริอำพร ปูนปาน
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๖๐
เด็กหญิงจิรนันท์ นันตาเขียน

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๖๑

เด็กชายทิวัตถ์ หิมารัตน์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๖๒

เด็กชายนาคา พัฒเพ็ง
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๖๓

เด็กชายมิงกมล

่

โม
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๖๔

เด็กหญิงวรรณวิภา สุภาษร
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๖๕

เด็กหญิงวริษา เมฆทอง
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๖๖

เด็กชายศรัณวิทย์ แดงประพันธ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๖๗

เด็กหญิงอรุณี แปนคุ้มญาติ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๖๘

เด็กชายเดชรัตน์ สุลิยวงศ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๖๙

เด็กหญิงพัชมณ นัทธีศรี
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๗๐
เด็กหญิงภัทราภรณ์ พาลี

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๗๑

เด็กชายรุ่งกิตติ บุตรนำเพ็ชร
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๗๒

เด็กชายสันติ ผาคุณ
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๗๓

เด็กชายหัตถเบศ แซ่อ้วง
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๗๔

เด็กหญิงอทิตยา โพธิด้วง

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๗๕

เด็กหญิงอภิชญา วงศ์ใหญ่
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๗๖

เด็กชายเกริกชัย พิกุลทอง
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๗๗

เด็กชายชัยพิสิฐ ใจซือตรง

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๗๘

เด็กชายณิชกุล ล้อมวงศ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๗๙

เด็กหญิงดุสิตา กิจเจตนี
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๘๐
เด็กชายพงษ์พัฒน์ สุขนาดี

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๘๑

เด็กชายวิชัยชาญ โตใหญ่
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๘๒

เด็กหญิงชาลิสา พระอภัย
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๘๓

เด็กชายนิวัฒน์ อารีย์
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๘๔

เด็กหญิงจิราพัชร กิมเกถนอม
๒๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๗ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๘๕

เด็กหญิงชลดา เทียนทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๘๖

เด็กชายธนพัฒน์ แก้วสุริย์วงค์
๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๘๗

เด็กหญิงวาสนา แก้วสุริวงษ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๘๘

เด็กหญิงฐิตินันท์ บรรเทิงสุข
๓๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๘๙

เด็กชายธีรพล อุ่นเรือน
๒๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๙๐
เด็กชายธนภัทร ขำบ้านกวย

๐๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๙๑

เด็กชายนพดล บุญยิง

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๙๒

เด็กหญิงนริศา คงนิมนวล

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๙๓

เด็กชายภัทรพล ลือรุ่งฤทธิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๙๔

เด็กหญิงลักขณา ประทุมถม
๒๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๙๕

เด็กชายเจริญศักดิ

์

เหต้าน
๑๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๙๖

เด็กชายเทียนชัย พูนวศินมงคล
๑๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๙๗

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญโต
๑๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๙๘

เด็กชายธีระศักดิ

์

เทพจัง

้

๑๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๓๓๙๙

เด็กหญิงลัทธวรรณ ดาวใส
๒๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๐๐
เด็กชายธีรภัทร เผือนกระโทก

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๐๑
เด็กชายพิทักษ์ ขออิงกลาง

๒๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๐๒
เด็กชายภานุกร สวัสดิแพทย์

๑๔/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๐๓
เด็กหญิงอัมรินทร์ ทราพงษ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๐๔
เด็กชายเขมนันท์ บุนนาค

๑๖/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๐๕
เด็กหญิงเบญญทิพย์ เดชผ่อง

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี วัดพุทธธรรมรังษี  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๐๖
เด็กชายธนกฤต สวัสดี

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๐๗
เด็กหญิงทิพธัญญา โลหะศิริกุล

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยพลู วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๐๘
เด็กหญิงสตรีรัตน์ กาละศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพลู วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๐๙
เด็กหญิงสมใจ สุขงาม

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยพลู วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๑๐
เด็กหญิงสุขมัยพร เอกพงษ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพลู วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๑๑

เด็กหญิงกรพินธุ์ เทียนเทียง

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๑๒

เด็กหญิงกัลยา ทิมพิทักษ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๑๓

เด็กหญิงจินตพร เถรกุล
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๑๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ หวานชะเอม
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๑๕

เด็กหญิงชัญญาภัค แจะจันทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๑๖

เด็กชายชัยธวัฒน์ อัศววิทยานนท์
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๑๗

เด็กหญิงชุติมา สาธุการ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๑๘

เด็กหญิงฐิตา เอียมแสงศรี

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๑๙

เด็กหญิงฐิตินันท์ หาญสมัย
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๘ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๒๐
เด็กหญิงฐีติรัตน์ วงศ์แก้วเกตุ

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๒๑

เด็กชายณภัทร รุ่งเรือง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๒๒

เด็กหญิงณัชชา ผันศิริ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๒๓

เด็กชายณัฐนนท์ เหลืองยังยืน

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๒๔

เด็กชายณัฐพงษ์ สูญสินภัย

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๒๕

เด็กชายณัฐิวุฒิ แสงสุขดี
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๒๖

เด็กชายธนโชติ อรุณพรรณ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๒๗

เด็กหญิงธัญธร นิลพลอย
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๒๘

เด็กหญิงนิรดา เมืองจอน
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๒๙

เด็กหญิงนำตาล ปลังกลาง

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๓๐
เด็กหญิงบุษกร หรูลักษณานนท์

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๓๑

เด็กหญิงปณณพร การดำริห์
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๓๒

เด็กหญิงภัททิยา ทองเนาวรัตน์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๓๓

เด็กชายภาณุพงศ์ พรมสูงวงศ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๓๔

เด็กชายภูวิศ อินทร์รักษา
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๓๕

เด็กชายมงคล เสมเสวก
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๓๖

เด็กหญิงมัลลิกา แก้วพวง
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๓๗

เด็กหญิงลัชณี สวัสดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๓๘

เด็กหญิงวรญา โพธิอำพร

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๓๙

เด็กหญิงวรรณสา รอดกำพล
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๔๐
เด็กหญิงวรัญญา พวงนิลน้อย

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๔๑

เด็กหญิงศวิตา บุญทัศนา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๔๒

เด็กชายศุภวิชญ์ สุริยะจันทร์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๔๓

เด็กชายสุทธิเดช รอดกำพล

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๔๔

เด็กหญิงอภิญญา ชินนะ
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๔๕

เด็กหญิงอภิญา ม่วงโพธิเงิน

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๔๖

เด็กหญิงอรกุล หงอนทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๔๗

เด็กหญิงอริสรา แสงพิชัย
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๔๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ เลียบทวี
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๔๙

เด็กหญิงอินทุอร รักมัน

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๕๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ลอยสูงวงศ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๕๑

เด็กหญิงเมทินี ปนเวหา
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๕๒

เด็กหญิงปยรัตน์ เนตรประจักษ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยพลู วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๕๓

เด็กหญิงนารีรัตน์ ศรีเพ็ง
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยพลู วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๕๔

เด็กหญิงรุ่งนภา เล้งคำ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๙ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๕๕

เด็กหญิงพัชรา แพงมาพรหม
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๕๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ กัณหา
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๕๗

เด็กหญิงสุภัสสรา ดีสว่าง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๕๘

เด็กหญิงอรยา อยู่ศรีสุข

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๕๙

เด็กหญิงณัฐฌิชา คงประจักษ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๖๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ เกตุแก้ว

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๖๑

เด็กชายบรรเจิด ชูราศรี
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๖๒

เด็กหญิงปณฑิตา อบอุ่น
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๖๓

เด็กหญิงระพีพัฒน์ อยู่นันต์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๖๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ขวัญยายสพ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๖๕

เด็กชายครรชิตพล แสงจันทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๖๖

เด็กหญิงจันทร์แสง แสงงาม
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๖๗

เด็กชายชัยนรินท์ อรุณรัศมี
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๖๘

เด็กชายธนพัฒน์ นิจกาล
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๖๙

เด็กหญิงธวัลยา ชูไทย
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๗๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ชมภูพงษ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๗๑

เด็กชายนพดล แก้วมหา
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๗๒

เด็กชายนภัสกร ชูราศรี
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๗๓

เด็กหญิงนิศาชล แสงจันทร์
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๗๔

เด็กชายปรเมศร์ โพธิสาร
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๗๕

เด็กชายภัคคพงศ์ ปองสุข
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๗๖

เด็กชายภัคพงศ์ น้อยประทุม
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๗๗

เด็กหญิงมนต์ชิตา ปองสุข
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๗๘

เด็กชายสุทธิพร สุขสวัสดิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๗๙

เด็กชายสุวัส สีวิลัย
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๘๐
เด็กชายโชติณัฐ ศรีเพ็ง

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๘๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เอียมโอด

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๘๒

เด็กหญิงพรชิตา นินนิยม
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๘๓

เด็กหญิงพรธิดา กาวิชัย
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๘๔

เด็กหญิงวราภรณ์ เขาวงษ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๘๕

เด็กหญิงสุชานาถ สมศรี
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๘๖

เด็กหญิงอัญชลี พานแก้ว
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๘๗

เด็กหญิงกุลธิดา สุขแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๘๘

เด็กชายชาติ พีใหญ่

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๘๙

เด็กชายณัฐวัตร ศักดิขจรชัย

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๐ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๙๐
เด็กชายธนัช โพธิทองนาค

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๙๑

เด็กชายธีรภัทร หมืนสายญาติ

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๙๒

เด็กชายบุญนำ ขุนวิเศษ
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๙๓

เด็กชายวิเชียร ถีระแก้ว
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๙๔

เด็กหญิงหฤทัย ไพเราะห์
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๙๕

เด็กหญิงเหมือนฝน แซ่ลี

้

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๙๖

เด็กชายโสภณ นาคละมัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๙๗

เด็กชายไตรภพ อยู่ศิริ
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๙๘

เด็กชายกฤษดา คำขาว
๒๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๔๙๙

เด็กหญิงจิราพร จันทร์ทรัพย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๐๐
เด็กชายชยานันต์ โชคประดับ

๐๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๐๑
เด็กชายณัฐชนน ยิมลมัย

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๐๒
เด็กหญิงทิพย์กัญญา วงค์คำจันทร์

๐๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๐๓
เด็กชายธราดล มลิทอง

๓๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๐๔
เด็กหญิงธัญญมน บารมี

๒๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๐๕
เด็กชายธัญธนา ตะโกนา

๐๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๐๖
เด็กหญิงธันยพร นาคละมัย

๒๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๐๗
เด็กหญิงธาวินี ศิริผ่องแผ้ว

๒๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๐๘
เด็กชายธิติภูมิ อยู่ศรีสุข

๑๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๐๙
เด็กหญิงนริญญา ศรีพรมมา

๑๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๑๐
เด็กหญิงนันทิดา พรหมวิจิตร

๒๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๑๑

เด็กหญิงนุศรา พันเมือง
๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๑๒

เด็กชายปกรณ์ อ่วมพยัพ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๑๓

เด็กหญิงปฐมาวดี โพธิสีดา

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๑๔

เด็กชายพงศ์ภัค น้อยประทุม
๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๑๕

เด็กชายพลวัต หุราหะนนท์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๑๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก มนต์จันตรา
๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๑๗

เด็กหญิงยศวรรณ โพธิอำพร

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๑๘

เด็กชายวราวุฒิ อนันต์สิริลาภ
๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๑๙

เด็กหญิงสิริกร ตาปุด
๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๒๐
เด็กหญิงสิรินภัทร สวัสดิฟา

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๒๑

เด็กหญิงสุนิสา กฤษดี
๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๒๒

เด็กชายสุพจน์ หาญลือ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๒๓

เด็กหญิงอทิตยา ศรีเฟอง
๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๒๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ สังข์ทอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๑ / ๑๗๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๒๕

เด็กชายอมรเทพ นุชสุดสวาท
๒๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๒๖
เด็กชายอรรถชานนท์ คงสุข

๑๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๒๗

เด็กหญิงกนกวรรณ ธัญธวัช
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลางบางพระ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๒๘

เด็กหญิงขวัญฤทัย เอียมประชา

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลางบางพระ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๒๙

เด็กชายชนะชัย สืบราช
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลางบางพระ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๓๐
เด็กหญิงชนิดา มหาสังข์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลางบางพระ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๓๑

เด็กหญิงสิริกร เนือทองงาม

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลางบางพระ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๓๒

เด็กชายกิตติชัย ดีทวี
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๓๓

เด็กหญิงจิราภา เงินยอดรัก
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๓๔

เด็กหญิงฐิติพร นัดสูงวงศ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๓๕

เด็กชายต้น บุญมา
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๓๖

เด็กหญิงทิพยสุคนธ์ เขาแก้ว
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๓๗

เด็กหญิงวริศรา เทียนบุญ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๓๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ประทุมพา
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๓๙

เด็กหญิงณัฐฐาพร ทรัพย์สิน
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๔๐
เด็กชายธนากร พูลเสม

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๔๑

เด็กชายวราวุฒิ ถินวงษ์อินทร์

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๔๒

เด็กชายสราวุธ เดชฤทธิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๔๓

เด็กชายเจษฎา วรอาจ
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๔๔

เด็กชายกิตติพงษ์ เล็กยินดี
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๔๕

เด็กหญิงชมพูนุช โลห์ปอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๔๖

เด็กหญิงวาสิตา เผ่าพันธ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๔๗

นางสาวสมฤดี จันหลิน
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๔๘
นางสาวอัจฉราพรรณ

จันเพชร

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๔๙

นางสาวนฤมล แก่นลออ
๐๖/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๕๐
นางสาวสุนิดา ต่วนกลินคง

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๕๑

นางสาวสุนิษา พันธุเวช
๒๐/๐๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๕๒

นางสาวสุนิสา อยู่ยืนยง
๒๘/๐๔/๒๕๔๐

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๕๓

เด็กหญิงขนิษฐา จันย่อยศ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๕๔

เด็กชายธนพล เอมอ่อน
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๕๕

เด็กหญิงนภจรส สุวรรณโชติ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๕๖

เด็กชายวรานนท์ เจริญพร
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๕๗

เด็กชายกิติศักดิ

์

ศรศรี
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๕๘

นายสมชาย คำศรี
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๕๙

เด็กหญิงสินี ศรีสุข

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๒ / ๑๗๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๖๐
เด็กชายเบญจพล สุขสำราญ

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๖๑

เด็กชายไชยวัฒน์ เปาวะสันต์
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๖๒

เด็กหญิงมะลิวรรณ แก้วหล่อ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดละมุด วัดละมุด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๖๓

เด็กหญิงสรัญกร เพ็งสุพรรณ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดละมุด วัดละมุด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๖๔

เด็กหญิงธนัชพร สุรพล
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๖๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ เมนะสินธุ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๖๖

เด็กหญิงบุณยานุช ศรีปญญา
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๖๗

เด็กชายปฏิภาณ เนียมแสวง
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๖๘

เด็กชายรัชษา ปานเงิน
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๖๙

เด็กหญิงวสุธาภรณ์ พรมลิ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๗๐
เด็กหญิงสุภัสสร ขันทอง

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๗๑

เด็กชายอธิปตย์ หาญโยธา
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๗๒

เด็กชายจิระเดช พูลสวัสดิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๗๓

เด็กชายนันทชา ทองหล่อ
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๗๔

เด็กหญิงนิรันดา ทองคำสุข
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๗๕

เด็กชายภาคิน ศรีมีธรรม
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๗๖

เด็กชายวีรพงษ์ หงษ์ศรีจันทร์
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๗๗

เด็กชายภาคภูมิวงค์ คำสร้อย
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๗๘

เด็กหญิงอรัญตา แย้มสรวล
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๗๙

เด็กหญิงเกวลิน เนียมแสวง
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๘๐
นายนุชิต สุปนานนท์

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๘๑

นางสาวพลอยชมภู ทองคำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๘๒

นางสาวราตรี ลุนสลิต
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๘๓

นางสาววนัสธิดา หวังกุล
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๘๔

นางสาวกาญจนา ไทรทองมี
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๘๕

นายณัฐพัชร อบเชย
๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๘๖

นายตรัยรัตน์ ดวงประทุม
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๘๗

นายรชานนท์ เข็มทอง
๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๘๘
นางสาวเบญจวรรณ วังคีรี

๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๘๙

นางสาวโยษิตา ศรีเมือง

๒๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๙๐
นายสุวัชชัย เดชประสาท

๑๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๙๑

นายอภิวัฒน์ สังขาว
๑๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๙๒

เด็กชายกฤษณัย สุยะ
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๙๓

เด็กชายกิตติภัทร คำหอม
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๙๔

เด็กชายจักรกฤษต์ โพธิสมบูรณ์

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๓ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๙๕

เด็กหญิงจิรัชติกาล ขนุนทอง
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๙๖

เด็กชายธีรภัทร ทยาพัชร

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๙๗

เด็กหญิงพรศิริ อุบลรัตน์
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๙๘

เด็กชายภัทรดนัย เชือมหรีด

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๕๙/๓๕๙๙

เด็กหญิงลดาพร ผุยคำชา
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๐๐
เด็กชายวรพล งามสง่า

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๐๑
เด็กชายศรเทพ ภพสูงเนิน

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๐๒
เด็กชายสิทธิกร ปุริสังข์

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๐๓
เด็กชายสิทธิเดช ชีวัน

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๐๔
เด็กชายธีรพงษ์ ศรีคำยง

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๐๕
เด็กชายนิติภูมิ ไข่แก้ว

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๐๖
เด็กชายนำพอง สุนทรอำพล

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๐๗
เด็กชายปฐมชัย อินนอก

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๐๘
เด็กชายพลกฤต ชินวงษ์พรม

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๐๙
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ แสงณรงค์

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๑๐
เด็กชายรัชนะ พฤกษ์เกษม

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๑๑

เด็กหญิงวราภรณ์ ทองภู
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๑๒

เด็กหญิงสุกัญญา เรืองประชา
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๑๓

เด็กหญิงสุรดา จันทร์หอม
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๑๔

เด็กชายกฤษณะ คงดี
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๑๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ภิรมย์เอียม

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๑๖

เด็กหญิงนัฐราภรณ์ พุทธแก่น
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๑๗

เด็กหญิงพีรดา วรสุวรรณ
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๑๘

เด็กหญิงรัตน์ธิชา สีกาลัง
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๑๙

เด็กหญิงวนิดา บุญขุนช่วย
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๒๐
เด็กชายศีลวัต บุญนิม

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๒๑

นายอิสรา ข่ายสุวรรณ
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๒๒

เด็กหญิงอิสรีย์ อุดมพืช
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๒๓

นางสาวณัฐริกา สีสาโหล่น
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๒๔

นางสาวณัฏฐพร หอมเกตุ
๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๒๕

นางสาวดวงพร ฉำมาก
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๒๖

นางสาวทินารมภ์ แก้วโกมุท
๐๘/๐๒/๒๕๔๐

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๒๗

นายนคร ขันวิเศษ
๑๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๒๘

นายอดิศักดิ

์

เวียงสันเทียะ
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๒๙

เด็กหญิงกัลยกร ตรีแดงน้อย
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๔ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๓๐
เด็กหญิงขนิษฐา อายุยืน

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๓๑

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เมฆพัฒน์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๓๒

เด็กหญิงชณิกานต์ ดำเนินโฉม
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๓๓

เด็กหญิงฐิตาพร อุ่นศิริ
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๓๔

เด็กชายฐิติกร ชืนชม

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๓๕

เด็กชายนนทพัทธิ

์

อุ่นใจวิวัฒน์
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๓๖

เด็กหญิงนภที คุ้มแพร
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๓๗

เด็กหญิงปยะรัตน์ ปนแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๓๘

เด็กชายภาณุพงศ์ มากพึงพร

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๓๙

เด็กชายรพีวิช กัณหา
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๔๐
เด็กชายวงศธร เพิมทองเผือก

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๔๑

เด็กหญิงวราลักษณ์ แย้มสำรวญ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๔๒

เด็กหญิงวันวิสา กมลมิตรตระกูล
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๔๓

เด็กหญิงวันวิสา นรคิม
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๔๔

เด็กหญิงวิชญาดา ฮวดปากนำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๔๕

เด็กชายวีรยุทธ มันเสม

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๔๖

เด็กหญิงสิริกัลยา ดอนขำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๔๗

เด็กหญิงสิรินดา โคจรานนท์
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๔๘

เด็กหญิงอติกานต์ คล่องเลียงชีพ

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๔๙

เด็กหญิงอนันตญา ไหลวัฒนชัย

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๕๐
เด็กหญิงอนุธิดา ศรศาสตร์

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๕๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ภู่แก้ว
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๕๒

เด็กชายอรรถพร สุโกฐิ
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๕๓

เด็กชายอัคคเดช กลินอุบล

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๕๔

เด็กชายอานนท์ จังหวัดกลาง
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๕๕

เด็กหญิงเนือทอง

้

โพธิหลงเกร็ด

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๕๖

เด็กหญิงเบญญาภา สัจจทิพวรรณ
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๕๗

เด็กชายเมธี บุญล้อม
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๕๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จีนเปย

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๕๙

เด็กหญิงเอือมพร

้

ยันตรา
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๖๐
เด็กชายโชติวิทย์ ชัยสนิท

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๖๑

นายก้องภพ ขวัญเริงใจ
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๖๒

เด็กชายจตุพล สิงห์แจ่ม
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๖๓

นายจิตตพัฒน์ ลิวเวหา

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๖๔

นายจิรวัฒน์ รอดแผ้วพาล
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๕ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๖๕

เด็กหญิงชยาภรณ์ มินาบูรณ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๖๖

นายชัยวัฒน์ พันธ์ฤทธิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๖๗

นางสาวชารินี แปนประหยัด

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๖๘

นางสาวช่อทิพย์ ทองยอดพันธุ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๖๙

นางสาวณัฐชา สาวิลักษณ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๗๐
นางสาวณัฐณิชา จิวคุ่ย

๋

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๗๑

นางสาวณัฐธิดา เริงขำกลัน

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๗๒

นายธนพัฒน์ ศรีวัลลภ
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๗๓

นายปราโมทย์ สมคะเน
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๗๔

นางสาวปาริชาติ ชัยชะนะ
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๗๕

นายพัฒนพงศ์ พิทักษ์ไทรทอง
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๗๖

นายวรรณวิโรจน์ จารุพิชิตปรัชญา
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๗๗

เด็กหญิงวาศิณี กวยเกิดผล
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๗๘

นางสาวศศิวิมล เมฆอรุณ
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๗๙

นางสาวสมิตา จันทร์ฉาย
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๘๐
เด็กชายพีรพล บุญทองเนียม

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่หลวง วัดดอนสามสิบ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๘๑

เด็กหญิงอรณิชา ทองสา
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่หลวง วัดดอนสามสิบ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๘๒

เด็กหญิงณิชานาฎ เจริญชนม์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๘๓

เด็กหญิงวรรณศิริ เงินอร่าม
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๘๔

เด็กหญิงหนึง

่

ใหญ่จี ๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๘๕

เด็กชายธีรภัทร อรุณพันธ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๘๖

เด็กหญิงสิริวิมล ทองดอนเหมือน
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๘๗

เด็กหญิงสุพรรษา ขำยินดี
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๘๘

เด็กชายพชรพล ไทรหาญ
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๘๙

เด็กชายชาญวิทย์ รุ่งเรือง
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๙๐
เด็กชายปรเมศว์ เรืองเชือเหมือน

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางน้อยใน วัดบางน้อยใน  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๙๑

เด็กหญิงวรรณพร ใจเครือ
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๙๒

เด็กชายศุภกร เอกเผ่าพันธ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๙๓

เด็กชายสรศักดิ

์

ทองโรงใหญ่
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๙๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

แซ่ลิม

้

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๙๕

เด็กหญิงอภิญญา ครุฑธา
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๙๖

เด็กหญิงกรรณนิกา รูปสวย
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๙๗

เด็กชายยศธพร ธำรงพาณิชยกุล
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๙๘

เด็กชายเศรษฐ์พล เอียมสอาด

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๖๙๙

นางวรรณี ภิรมย์คำ
๓๑/๐๑/๒๕๐๓

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๖ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๐๐
นางสาวบุศรินทร์ การสมอรรถ ๙/๙/๒๕๑๗ โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๐๑
นางสาววัลภา พูลลาภวิวัฒน์

๐๑/๐๘/๒๕๐๕
โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๐๒
นางสาวสุพัตรา จึงมีผลบุญ ๙/๘/๒๕๒๘ โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๐๓
นางสุมาลี ทิพย์เทพ

๒๙/๑๑/๒๕๑๖

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๐๔
นางสาวอทิตยา สมตัว

๒๔/๒/๒๕๒๙
โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๐๕
เด็กชายชัยพัทธ์ พ่วงจันทร์

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๐๖
เด็กหญิงประภัสสร ชิวปรีชา

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๐๗
เด็กชายกิตติธัช วิมูลชาติ

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๐๘
เด็กชายคิมหัน รืนนุสาร

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๐๙
เด็กชายธนณินทร์ คงเปย

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๑๐
เด็กชายธนากร คงพันศรี

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๑๑

เด็กหญิงนพมาศ พิทักษ์วงษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๑๒

เด็กหญิงภูวพร จิระวโรภาส
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๑๓

เด็กหญิงวิไลรัตน์ ทัดกลาง
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๑๔

เด็กหญิงกมลชนก แท่งทองหลาง
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๑๕
เด็กหญิงกฤตยลักษณ์

สายศิลป
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๑๖
เด็กหญิงกัญญาพัชร ศรีทองอำ

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๑๗

เด็กหญิงชลธิชา สังเสวก
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๑๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา อ่วมอยู่
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๑๙

เด็กหญิงนภาวรรณ บัวคลี

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๒๐
เด็กหญิงนาตยา จันทร์ละมูล

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๒๑

เด็กหญิงปภัสสร บุญทองเนียม
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๒๒

เด็กหญิงมนัสวี เส็งดอนไพร
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๒๓

เด็กหญิงสุริวิภา รัตนะ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๒๔

เด็กหญิงคชาภรณ์ ผลเจริญสกุลชัย
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๒๕

เด็กหญิงชนินาถ ห่วงเอียม

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๒๖

เด็กหญิงดากานดา ยิมพวง

้

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๒๗

เด็กหญิงธมลวรรณ ธนชัยกานต์กุล
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๒๘
เด็กหญิงวิบูลย์ลักษณ นาคถนอมทรัพย์

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๒๙
เด็กหญิงสุธางศุ์รัตนน์

กิจก้องขจรชัย
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๓๐
เด็กหญิงโศรยา นาคสมกุล

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๓๑

เด็กชายฐากูร แพงหนู
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๓๒

เด็กหญิงวิภาดา ห้วยหงษ์ทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๓๓

เด็กหญิงศริญญา คลองสี
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๓๔

เด็กชายวัฒนชัย กองเหม็ง
๒๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๗ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๓๕

เด็กหญิงปาณิสรา มีกุล
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๓๖

เด็กหญิงมิน

้

พรยี
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๓๗

เด็กชายเอก อังกูร
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๓๘

เด็กชายนครินทร์ เพชรนิตย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๓๙

เด็กหญิงนิรมล บุญพุ่ม
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๔๐
เด็กหญิงนำฝน ชืนใจ

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๔๑

เด็กหญิงมัชฌิมา อินปาน
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๔๒

เด็กหญิงศศิกาญจน์ ขิงสันเทียะ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๔๓

เด็กหญิงสุพรรณษา จะริรัมย์
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๔๔

เด็กหญิงอรพรรณ ไทรชมภู ๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๔๕

เด็กหญิงพรนภา ศรีอ่อนรอด
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๔๖

เด็กหญิงสุพรรษา มณีวงษ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๔๗

เด็กหญิงปรางทิพย์ มีจันทร์มาก
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๔๘

เด็กชายสิทธิโชค ศรีแจ่มดี
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๔๙

นายขวัญชัย กลันบุศย์

่

๑๓/๒/๒๕๒๘
โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๕๐
นางสาวพัชรา บุญแสงสี

๓๑/๕/๒๕๒๘
โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๕๑
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ หิรัญญสมบัติ

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรง วัดพุทธาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๕๒

เด็กชายปริชาพล วัฒนเมธี
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรง วัดพุทธาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๕๓

เด็กหญิงภควดี แตงแก้วฟา
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรง วัดพุทธาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๕๔

เด็กหญิงสุภาวดี ลิวเวหา

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรง วัดพุทธาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๕๕

เด็กชายอนุพันธ์ เกษร
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรง วัดพุทธาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๕๖

เด็กหญิงศุภากร นาคเกษม
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๕๗

เด็กหญิงอสพาภรณ์ ลาภเพิมพูลยิง

่ ่

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๕๘

เด็กหญิงจินตนา ศรีนกทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๕๙

เด็กชายบรรพรต ซุ่นฮวด
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๖๐
เด็กชายบุญญาฤทธิ

์

ไทรชมภู
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๖๑

เด็กหญิงWENXIN SU

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๖๒

เด็กชายกตัญู อิศรศักดิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๖๓

เด็กหญิงกนกวรรณ ดอนไพรที
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๖๔

เด็กหญิงกนกวรรณ วงษ์วาลย์
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๖๕

เด็กหญิงกนิศฐา วัชรสุรชัย
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๖๖

เด็กหญิงกนิษฐา อาชวพิสิฐ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๖๗

เด็กชายกนิษฐ์พงษ์ แก้วนิลทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๖๘

เด็กหญิงกมลวรรณ บางคงหลวง
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๖๙

เด็กหญิงกรนันท์ รัตน์นุ่มน้อย
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๘ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๗๐
เด็กชายกรวิชญ์ รัดรอดกิจ

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๗๑

เด็กหญิงกฤตธียา ชมขวัญ
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๗๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ตังทวีพัฒน์

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๗๓

เด็กหญิงกัญญ์พัสวี สงวนชือ

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๗๔

เด็กชายกิตติ หนูมาน้อย
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๗๕

เด็กชายกิตติคุณ เกียรติแสงทอง
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๗๖

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

หวดสันเทียะ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๗๗

เด็กชายกุลธร รักเรียนกิจ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๗๘

เด็กหญิงกุลปรียา หวันลา
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๗๙

เด็กหญิงกุสาวดี จงราช
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๘๐
เด็กหญิงคีตภัทร ทองดอนแช่ม

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๘๑

เด็กหญิงจิราธิป ศรีโพธิอ่อน

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๘๒

เด็กหญิงจีราพัชร จันทวาท
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๘๓
เด็กหญิงชญาน์นันท์ ดอนงาม

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๘๔

เด็กหญิงชลลดา พัฒนสุพงษ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๘๕

เด็กชายชัชพงษ์ ศิริวิทยรัตน์
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๘๖

เด็กหญิงชุติมา เอียมสอาด

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๘๗

เด็กชายณฤเทพ ตรีศาสตร์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๘๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ญาโนภาส
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๘๙

เด็กหญิงณัฐฐา จงอักษร
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๙๐
เด็กชายณัฐปคัลภ์ วัฒนวิจารณ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๙๑

เด็กหญิงณัฐพร บุญเสถียรวงศ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๙๒

เด็กหญิงดลญา กลินประทุม

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๙๓

เด็กชายต้นตระกูล ศรีตองอ่อน
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๙๔

เด็กชายธนกฤต ธนาศรีวิไล
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๙๕

เด็กชายธนพล พรมสูงวงศ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๙๖

เด็กชายธนภัทร์ สระทองเอก
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๙๗

เด็กหญิงธนัชพร โสดาวัง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๙๘

เด็กหญิงธนัญญา สีนิล

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๗๙๙

เด็กชายธนเศรษฐ์ พฤกษะวัน
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๐๐
เด็กชายธรรมนูญ โง้วสกุล

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๐๑
เด็กหญิงธวัลรัตน์ บูชา

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๐๒
เด็กหญิงธัญชนก โรจน์ยินดี

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๐๓
เด็กหญิงธีมาพร รัดรอดกิจ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๐๔
เด็กชายธีรพงษ์ รุ่งเรือง

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๙ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๐๕
เด็กชายนนทวัชร์ คณาเฉลิมวัฒน์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๐๖
เด็กหญิงนฤชล สวนสามแก้ว

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๐๗
เด็กชายนันทเศรษฐ พรหมชัย

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๐๘
เด็กหญิงนิชาภา รัตนจำนงค์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๐๙
เด็กชายบุรธัช เอียมเทศ

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๑๐
เด็กชายบูรณัฐฎ์กรณ์ นิยมพันธ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๑๑

เด็กชายปกปอง มะลิทอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๑๒

เด็กชายปฐมกาล พุทธนะ
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๑๓

เด็กหญิงปฐมาวดี กำจัดภัย
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๑๔

เด็กชายปณชัย ก้วยไข่มุข
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๑๕

เด็กหญิงปณวรรณ ซิบังเกิด
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๑๖

เด็กชายปรมินทร์ นุชชาดี
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๑๗

เด็กชายปรัตถกร ตังเวทย์ถาวร

้

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๑๘

เด็กชายปญจะ สระทองเอก
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๑๙

เด็กชายปญญพัฒน์ เหลืองรุ่งทรัพย์
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๒๐
เด็กหญิงปยานุช แซ่อึง

้

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๒๑

เด็กหญิงปุณยวีร์ ธนาศรีวิไล
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๒๒

เด็กหญิงพิมลนาฎ มีฤทธิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๒๓

เด็กหญิงภัทรธิกา สกุลมา
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๒๔

เด็กหญิงภารดี คล้อยอรุณ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๒๕

เด็กชายภูริพัฒน์ เข็มทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๒๖

เด็กชายยุทธนา ปนศรีนวล
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๒๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ทรัพย์อำนวย
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๒๘

เด็กหญิงวนิดา เวทการ
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๒๙

เด็กชายวรชิต เจริญกิจสมบูรณ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๓๐
เด็กหญิงวรัญญา คงคาหลวง

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๓๑

เด็กหญิงวรัทยา วิมูลชาติ
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๓๒

เด็กชายวรินทร วิมูลชาติ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๓๓

เด็กชายวัชรากร จำปาศรี
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๓๔

เด็กชายวิทยา สุขอยู่
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๓๕

เด็กหญิงวิภาวดี คชศิลา
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๓๖

เด็กชายวุฒิชัย ศรีสวัสดิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๓๗

เด็กชายศิวภัทร์ อระวีพร
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๓๘

เด็กชายศิวัช สินวัฒนาเจริญ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๓๙

เด็กชายสงกรานต์ เทียมเวหา
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑๐ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๔๐
เด็กชายสรยุทธ กิจแสงทอง

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๔๑

เด็กหญิงสาธิตา จิวเจริญกาล

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๔๒

เด็กชายสิรภพ อบรมทรัพย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๔๓

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ทองดอนน้อย
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๔๔

เด็กชายสุรจักขณ์ ใจหาญ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๔๕

เด็กชายสุรนาท ศรีโพธิอ่อน

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๔๖

เด็กชายสุวิจักขณ์ ประเสริฐสิทธิพร
๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๔๗

เด็กหญิงอภิชญา แซ่ตัง

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๔๘

เด็กหญิงอรยา ซังฮี

้

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๔๙

เด็กหญิงอุดมภรณ์ ยิมโสด

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๕๐
เด็กหญิงเกศกนก ทองเอก

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๕๑

เด็กชายเกษม บุญศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๕๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

กุศลรอด
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๕๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ หุ่นรูปหล่อ

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๕๔

เด็กชายเพิมพูล

่

เอียมพลับใหญ่

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๕๕

เด็กหญิงเอนจีน่า สหัสสะรังษี
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๕๖

เด็กหญิงกาญจนา คงเพ็ชร
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๕๗

เด็กหญิงณัชชา รัตนมาลัยรักษ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๕๘

เด็กชายธนกร ก้อนทอง
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๕๙

เด็กชายธนเกียรติ บุญสวัสดิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๖๐
เด็กหญิงธีรดา สีดา

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๖๑

เด็กชายธีระพงษ์ สระทองย่อ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๖๒

เด็กชายปวริศร์ อารีกิจ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๖๓

เด็กชายศุภฤกษ์ สนองค์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๖๔

เด็กหญิงสุชาวดี ชนะผล
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๖๕

เด็กชายอาทิตย์ นวมพราหม

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๖๖

เด็กหญิงแพรวา ภักดี
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๖๗

เด็กหญิงชุติมา แก้วไทรท้วม
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๖๘

เด็กหญิงณัฏฐพัชร์ อภิญญาณัฐกุล
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๖๙

เด็กชายณัฐพล หนูมาน้อย
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๗๐
เด็กชายธนญชัย บุญเรือง

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๗๑

เด็กหญิงธีมาพร ดอนงาม
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๗๒

เด็กหญิงนภสร ตรีอินทอง
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๗๓

เด็กชายนวภูมิ แก้วไพจิตต์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๗๔

เด็กหญิงภควดี ศรีวัฒนานนท์
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑๑ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๗๕
เด็กหญิงมุกชญานิษฐ์ คำไทรแก้ว

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๗๖

เด็กหญิงรภีพร หุ่นดี
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๗๗

เด็กหญิงวันวิสาข์ ศรีสุรา

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๗๘

เด็กหญิงวิมล ส่งศรี
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๗๙

เด็กชายอาชัญ ชมยินดี
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๘๐
เด็กหญิงเบญญาภา ทำดี

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๘๑

เด็กชายไกรสิทธิ ชูราศรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๘๒

เด็กชายสิทธิพล อ่อนน้อม
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๘๓

เด็กชายชลธาร รอดโพธิทอง

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๘๔

เด็กหญิงบุษรินทร์ แซ่ก๊ก
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๘๕

เด็กหญิงอัญชิสา ท่าทราย
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๘๖

นายจิรศักดิ

์

คงเจริญ
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๘๗

นางสาวชลิตา ชมวิชา
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๘๘

นายวิธิกร ธรรมวิถี
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๘๙

นายอภิชัย เจริญผล
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๙๐
นายธนรัตน์ วิมูลชาติ

๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๙๑

เด็กหญิงชลลดา ชูสุวรรณ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๙๒

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ไทรทองมี

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๙๓

เด็กชายธนภัทร เดชพลับ
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๙๔

เด็กหญิงนภาลัย เกษจันทร์
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๙๕

เด็กหญิงนิยตา มูลทองตน
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๙๖

เด็กชายปฏิพัทธ์ พิมพ์ศรวงศ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๙๗

เด็กหญิงปนิตา รุ่งรัตนกิจ
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๙๘

เด็กชายปรเมศร์ ตรุวรรณ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๘๙๙
เด็กหญิงปทมาภรณ์ ตรีเดชา

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๐๐
เด็กชายรวิศุทธ์ จันทมูล

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๐๑
เด็กหญิงวรนุช ศรีแพรศรี

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๐๒
เด็กชายวีรวัฒน์ เส็งเจริญ

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๐๓
เด็กหญิงศรัญญา สมมุ่ง

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๐๔
เด็กหญิงศศิกาญจน์ ทับมะลิผล

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๐๕
เด็กชายสุธัช วงศ์อารีย์

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๐๖
เด็กชายอภิลักษณ์ วารินินทร์

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๐๗
เด็กชายอำพล แก้วบุบผา

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๐๘
เด็กชายกฤษณพงษ์ ธรรมวิจารณ์

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๐๙
เด็กชายธนภัทร ไทรสง่า

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑๒ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๑๐
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ก้อนทอง

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๑๑

เด็กชายรุ่งสุริยา อ่อนส้มกิจ
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๑๒
เด็กหญิงศุภาลักษณ์ แก้วไทรหาญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๑๓

เด็กหญิงสุนันทา จินดาวงษ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๑๔

เด็กชายทองแท้ ไทรชืนนาน

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๑๕

เด็กชายธีรสิทธิ เหมหงษา
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๑๖

เด็กชายเฉลิมพล ทองศรีเมือง
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๑๗

เด็กหญิงเมริษา แก้วไทรอินทร์
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๑๘

เด็กชายเอกลักษณ์ ศิริพิทยาอมร
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๑๙

เด็กชายรณชัย ชืนบาน

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๒๐
เด็กชายอรรคเดช เต็มงาม

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๒๑

เด็กชายอัครชัย มณีกิจ

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๒๒

เด็กชายธนกร ตราชืนต้อง

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๒๓

เด็กชายธนาวุฒิ ราชสีวงค์
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๒๔

เด็กหญิงกัลยา ศรีกำปน
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๒๕

เด็กชายฉัตรชัย ศรีชืนชม

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๒๖

เด็กชายชนะพล วจนรจนา
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๒๗

เด็กหญิงณัฐภัสสร สว่างวงษ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๒๘

เด็กหญิงณัฐมล ศรีจันทร์โฉม
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๒๙

เด็กชายธรรณกร ศิริวรรณ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๓๐
เด็กชายธีรพัฒน์ โจซิม

้

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๓๑

เด็กชายนันทภพ ศรีพารัตน์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๓๒

เด็กชายบุญไทย ศรีแดง
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๓๓

เด็กหญิงประภัสสร เพียรทอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๓๔

เด็กชายปติกร อุบลภาพ
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๓๕

เด็กชายพีรพัฒน์ อ่อนเอียม

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๓๖

เด็กชายภูริ อรุณพงษ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๓๗

เด็กชายศรายุทธ ศรีอยู่ยงค์
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๓๘

เด็กชายศิริศักดิ

์

ศรีสาเอียม

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๓๙
เด็กหญิงสร้อยสุวรรณ

สุวรรณทอง
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๔๐
นายสหภาพ เข็มทอง

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๔๑

เด็กหญิงสุกันยา บางปอง
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๔๒

เด็กชายสุวชัย ทาทอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๔๓

เด็กชายอานนท์ กามิณี
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๔๔

เด็กหญิงอารีรัตน์ จินดานิล
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑๓ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๔๕

เด็กหญิงอุษา มะกรูดอินทร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๔๖

เด็กชายเจษฎา ศรีบุญรอด
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๔๗

เด็กชายยี วงสา
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง วัดคลองเสมียนตรา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๔๘

เด็กหญิงจุฑามาศ จุ้ยสมบุญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางภาษี วัดบางภาษี  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๔๙

เด็กหญิงปยะฉัตร วงษ์กวน
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางภาษี วัดบางภาษี  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๕๐
เด็กชายพงศ์ศิริ นราทอง

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางภาษี วัดบางภาษี  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๕๑

เด็กชายวรเมธ ศรีชัยนาท
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางภาษี วัดบางภาษี  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๕๒

เด็กชายหิรัณย์ ศรีอ่อนรอด
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางภาษี วัดบางภาษี  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๕๓

เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีนกทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางภาษี วัดบางภาษี  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๕๔

เด็กชายศุภกานต์ ศรีสารัตน์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางภาษี วัดบางภาษี  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๕๕

เด็กหญิงสกุณา เหมือนมาโนช
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางภาษี วัดบางภาษี  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๕๖

เด็กหญิงคีตภัทร มณีจันทร์สุข
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๕๗

เด็กหญิงชนากานต์ ศรีสำโรง
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๕๘

เด็กหญิงชนิตา สงัดภู่
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๕๙

เด็กหญิงณัฐธิดา สุพันธไพ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๖๐
เด็กหญิงปรารถนา ศรีหวงศ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๖๑

เด็กหญิงปยมาศ ปนระโรจน์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๖๒

เด็กหญิงภูริชญา สันดี
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๖๓

เด็กชายรัชพล ฤกษธนากฤต
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๖๔

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ห้วยหงษ์ทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๖๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีนงนุช
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๖๖

เด็กหญิงสิริกัญยา เศษสมบูรณ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๖๗

เด็กหญิงแพรวา ศรีวงษ์พุก

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๖๘

เด็กหญิงขวัญวิภา เดิมประโคน
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรางกำหยาด วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๖๙

เด็กชายจักริน มีจันเพชร

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรางกำหยาด วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๗๐
เด็กหญิงวรนุช วรรณประเสริฐ

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรางกำหยาด วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๗๑

เด็กหญิงวรฤทัย มัณฑนานุชาติ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรางกำหยาด วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๗๒

เด็กหญิงสุมาลี ศรีพิพัฒน์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรางกำหยาด วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๗๓

เด็กหญิงชนาพร ศรีบุญรอด
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๗๔

เด็กหญิงศิริพร สินสืบผล
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๗๕

เด็กหญิงศุภสรณ์ กำภูพงษ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๗๖

เด็กหญิงแสนสุข เอียวรัตนวดี

้

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๗๗

เด็กหญิงโชติกา สุขสำราญ
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๗๘

เด็กชายณัฐพล ปานพิมพ์ใหญ่
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๗๙

เด็กหญิงนพรัตน์ ยันสำโรง
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑๔ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๘๐
เด็กชายประสบโชค เอียวรัตนวดี

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๘๑

เด็กหญิงวันวิสา เต็มสุริวงค์
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๘๒

เด็กหญิงสุทธิดา เมืองแก้วฟา
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๘๓

เด็กชายอานนท์ เถือนจำปา

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๘๔

เด็กชายกฤษกร เนียมนาค
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๘๕

เด็กชายจิรพัฒน์ ขวัญเนตร
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๘๖

เด็กหญิงรุ่งรัชนี ศรีนกทอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๘๗

เด็กหญิงอัมพร ปนเกล้า
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๘๘

เด็กหญิงกันตา เถือนม่วง

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๘๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ สามโพธิศรี

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๙๐
นายธีรภัทร ยศไกร

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๙๑

เด็กหญิงสิริรัตน์ โมกขพันธุ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๙๒

เด็กชายอิน สามสุข
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๙๓

เด็กหญิงเพ็ญนภา สมบุญลาภ
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๙๔

เด็กหญิงวาน บุญทอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๙๕

เด็กหญิงศนี จันแปง
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๙๖

เด็กหญิงสุกัญญา ภิรมย์สด
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๙๗

เด็กหญิงชนฐิตา ศรีบุญช่วย
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๙๘

เด็กชายปรัชญา ปานมีทรัพย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๕๕๙/๓๙๙๙

เด็กหญิงอารยา นิลพลอย
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๐๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองเจริญแท้

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๐๑
เด็กชายศักรินทร์ ศรีโพธิอ่อน

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระมอพิสัย วัดพระอมรพิสัย  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๐๒
เด็กหญิงเกตศรินทร์ แซ่อึง

้

๒๒/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพระมอพิสัย วัดพระอมรพิสัย  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๐๓
เด็กชายเจตนิพัทธ์ ภิรมย์เบียว

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระมอพิสัย วัดพระอมรพิสัย  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๐๔
เด็กหญิงกนกวรรณ เจริญยุทธ

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๐๕
เด็กชายธีรภัทร ภิรมย์คูณ

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๐๖
เด็กหญิงปณิชา เอียมพญา

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๐๗
เด็กหญิงพิมพ์สุภา แสดงคุณ

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๐๘
เด็กหญิงรพีพรรณ ทวีศักดิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๐๙
เด็กหญิงสุชาดา ปราณีนิจ

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๑๐
เด็กหญิงรุจิรา ปานซอย

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ วัดสุขวัฒนาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๑๑
เด็กชายนนทพัทธ์ กันพร้อม

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๑๒
เด็กชายพลพรรธน์ จันละมูล

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๑๓
เด็กชายวันณจิตต์ จิตต์ใส

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๑๔
เด็กชายศิรพงศ์ คชศิลา

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑๕ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๑๕
เด็กหญิงกิตติมา กิจรักษา

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๑๖
เด็กหญิงจารุวรรณ ยิมพยัคฆ์

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๑๗
เด็กหญิงจุฑามณี สถาพรรุ่งเรือง

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๑๘
เด็กหญิงชลธิชา บุญทวี

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๑๙
เด็กชายฌานวัฒน์ ปนศรี

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๒๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ประทุมเดช

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๒๑
เด็กชายณัฐวุฒิ พิบูลย์พันธุ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๒๒
เด็กชายธนกร ขำชม

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๒๓
เด็กหญิงประสิตา แสงสิงห์

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๒๔
เด็กชายพชรพล ประทุมแสง

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๒๕
เด็กหญิงพรลิตา จำเริญ

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๒๖
เด็กชายพีระพล สนใจ

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๒๗
เด็กหญิงมณฑกานต์ ประทุมรัตน์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๒๘
เด็กหญิงวราภรณ์ ฮวดศรี

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๒๙
เด็กหญิงศรสวรรค์ สรรพช่าง

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๓๐
เด็กชายสรยุทธ ประทุมรัตน์

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๓๑
เด็กชายสิริฏศักดิ

์

พวงทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๓๒
เด็กชายอนุรักษ์ อานา

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๓๓
เด็กหญิงเมขลา แสงทอง

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๓๔
เด็กชายธีรพัฒน์ อินอยู่

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๓๕
เด็กชายวีรพงษ์ แก้วแสง

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๓๖
เด็กหญิงกชพรรณ ปนอิน

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๓๗
เด็กหญิงกฤตชญา พวงวรินทร์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๓๘
เด็กหญิงณัฏฐพร ปรีชา

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๓๙
เด็กชายพัชรพจน์ ศรีจิว

๋

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๔๐
เด็กหญิงพัชราภา แซ่โง้ว

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๔๑
เด็กชายพิสุทธิ

์

คชศิลา
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๔๒
เด็กหญิงเพ็ชรลดา เกิดนุสนธ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๔๓
เด็กชายเมธา ไทรชมภู

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๔๔
เด็กหญิงใบเตย บำรุงวงษ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๔๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เสือวรสิงห์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๔๖
เด็กหญิงกาญจนา ศรีสุทธาวิทย์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๔๗
เด็กชายจรูญชัย พวงสุมาลี

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๔๘
เด็กหญิงชมพูนิกข์ ไทรละมัย

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๔๙
เด็กหญิงชลิตา ผาสุข

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑๖ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๕๐
เด็กชายทศพร พรหมสุรินทร์

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๕๑
เด็กชายธนวัฒน์ พรมมา

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๕๒
เด็กหญิงนภสร ชินนาผา

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๕๓
เด็กหญิงนันฑิชา เกิดนุสนธิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๕๔
เด็กชายนิธิ พรมจรูญ

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๕๕
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

เลิศศาสตร์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๕๖
เด็กหญิงปาวีนา ร่างดี

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๕๗
เด็กหญิงปยธิดา บุญเกิด

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๕๘
เด็กหญิงภัทรสุดา เอมะรัตต์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๕๙
เด็กชายภูวนัย ทิมทับ

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๖๐
เด็กหญิงมัชฌิมา นิลไทร

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๖๑
เด็กชายวรากร จันทรัง

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๖๒
เด็กหญิงวรากร สีหนู

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๖๓
เด็กชายอนุชา สร้อยขุนทด

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๖๔
เด็กหญิงอภิชญา อาจวงษ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๖๕
เด็กชายอรุโน อินทร์หลวงดี

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๖๖
เด็กชายอัฐตการณ์ ไทรโพธิภู่

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๖๗
เด็กหญิงเบญจมาศ จุลฬา

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๖๘
เด็กชายวันชัย ศรีแสงจันทร์

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ วัดไผ่สามตำลึง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๖๙
เด็กชายธนโชติ ทรัพย์ฤทธา

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ วัดไผ่สามตำลึง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๗๐
เด็กหญิงสุพรรษา หลงสมบูรณ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง วัดไผ่สามตำลึง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๗๑
เด็กชายลิขิต เอียมขจร

่

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง วัดไผ่สามตำลึง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๗๒
เด็กหญิงสุภาพร วงค์ภักดี

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง วัดไผ่สามตำลึง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๗๓
เด็กหญิงจิราพร เอียมประเสริฐ

่

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง วัดไผ่สามตำลึง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๗๔
เด็กหญิงสุพัตรา จิวบางปา

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง วัดไผ่สามตำลึง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๗๕
เด็กหญิงกัญญรัตน์ แก้วเสริมทรัพย์

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๗๖
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ บุญมี

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๗๗
เด็กหญิงธัญพร คำเดช

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๗๘
เด็กหญิงนิชานันท์ สุพันธไพ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๗๙
เด็กหญิงพิมพ์สุภัค อินทร์สากล

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๘๐
เด็กหญิงวรรณภา ภู่ทวี

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๘๑
เด็กหญิงกรกนก นาจาน

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๘๒
เด็กหญิงกรรณิการ์ จันทะคัด

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๘๓
เด็กหญิงนิชดา ผลอุดม

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๘๔
เด็กหญิงปรียานุช อินทรีย์

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑๗ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๘๕
เด็กหญิงปยธิดา เกิดจรัส

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๘๖
เด็กหญิงวรรณิสา บุญประเสริฐ

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๘๗
เด็กหญิงวรัญญา บุญอยู่

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๘๘
เด็กหญิงสิรินันท์ ใชยสุวรรณ

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๘๙
เด็กหญิงรินลดา ศรภูงาม

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๙๐
เด็กชายวรพล ลิมศิริสัมพันธ์

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๙๑
เด็กหญิงอรยา อนวัชตระกูล

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๙๒
เด็กหญิงเกษศิณี ดอกพิกุล

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๙๓
เด็กหญิงเพชรลดา เพชรสหาย

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๙๔
นางสาวจิราภรณ์ จำปาทอง

๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๙๕
นายจีรวัฒน์ ดวงสง่าศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๙๖
นายพิพัฒน์ ศรีสารัตน์

๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๙๗
นางบุหงา พัฒนศิริ

๑๓/๐๒/๒๕๐๑

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๙๘
เด็กหญิงธนัญชนก ศิริบุญญะสุข

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ วัดเกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๕๕๙/๔๐๙๙
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา ทองเวียงจันทร์

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ วัดเกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๐๐
เด็กหญิงวิภาวรรณ อ้นศิริ

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ วัดเกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๐๑
เด็กหญิงชลดา เขียววิชัย

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ วัดเกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๐๒
เด็กหญิงชุติมา แก้วบุญเรือง

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ วัดเกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๐๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บัวทอง

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๐๔
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ เฉยนาค

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๐๕
เด็กหญิงปวันรัต เจียระพันธ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๐๖
เด็กหญิงพรทิพา คำไทรแก้ว

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๐๗
เด็กชายชนกานต์ สังข์ภิรมย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๐๘
เด็กหญิงศุภสุตา หลงสมบูรณ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๐๙
เด็กหญิงกมลชนก มาดี

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๑๐
เด็กหญิงณัฐชยา ชมขวัญ

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๑๑

เด็กชายธนวัฒน์ แสงขำ
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๑๒

เด็กหญิงธัญชนก ศรีสด
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๑๓

เด็กหญิงขนิษฐา เอียมไทรงาม

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๑๔

เด็กชายธีรพล ประดิษฐศรี
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๑๕

เด็กชายธีรภัทร แก้วสมนึก
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๑๖

เด็กหญิงนันทัชพร นวมพราหม
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๑๗

เด็กหญิงวรรณนิสา ทองดอนเก็บ
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๑๘

เด็กชายศุภวิทย์ ทองวงษ์เพ็ชร
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๑๙

เด็กหญิงกานต์จณา จันทร์กระจ่าง
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกษตราราม วัดเกษตราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑๘ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๒๐
เด็กชายกิตติชัย มีนิล

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกษตราราม วัดเกษตราราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๒๑

เด็กชายขรรค์ชัย ฤทธิคำรพ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกษตราราม วัดเกษตราราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๒๒

เด็กหญิงฐิติพร ไทรเขือนขันธ์

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกษตราราม วัดเกษตราราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๒๓

เด็กหญิงณัฐธีรา ไทรเขือนขันธ์

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกษตราราม วัดเกษตราราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๒๔

เด็กหญิงอมรพันธ์ จำปาทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกษตราราม วัดเกษตราราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๒๕

เด็กชายกฤษณะ ไกรสาลี
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกษตราราม วัดเกษตราราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๒๖

เด็กชายกิตติธัช กุ้ยอ่อน
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกษตราราม วัดเกษตราราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๒๗

เด็กชายจิรายุ ดอนงาม

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกษตราราม วัดเกษตราราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๒๘

เด็กหญิงจิราวรรณ ไชยผง
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกษตราราม วัดเกษตราราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๒๙

เด็กหญิงชนกสุดา อุบลสมุทร
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกษตราราม วัดเกษตราราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๓๐
เด็กชายถนิต แสงนิล

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกษตราราม วัดเกษตราราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๓๑

เด็กชายธนะชัย ศรีดาวเดือน
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกษตราราม วัดเกษตราราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๓๒

เด็กชายธีรภัทร์ ปนมงเล
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกษตราราม วัดเกษตราราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๓๓

เด็กหญิงนารีรัตน์ จันทร์เถือน

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกษตราราม วัดเกษตราราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๓๔

เด็กหญิงรุ่งอรุณ มีกำปง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกษตราราม วัดเกษตราราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๓๕

เด็กชายไผทเทพ ไกรสาลี
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกษตราราม วัดเกษตราราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๓๖

เด็กหญิงณปภา นาคเรืองศรี
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวปากท่า วัดบัวปากท่า  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๓๗

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

โชคดี
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวปากท่า วัดบัวปากท่า  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๓๘

เด็กชายนที ครองสมบัติ
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวปากท่า วัดบัวปากท่า  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๓๙

เด็กหญิงนภัสวรรณ ไทรฟก
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวปากท่า วัดบัวปากท่า  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๔๐
เด็กชายปญญา คำโสดา

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวปากท่า วัดบัวปากท่า  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๔๑

เด็กหญิงวลีรัตน์ ประทุมพวง
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวปากท่า วัดบัวปากท่า  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๔๒

เด็กหญิงเจตพินิฐ บุญแย้ม

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวปากท่า วัดบัวปากท่า  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๔๓

เด็กหญิงจิรภา จันทร์มนตรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวปากท่า วัดบัวปากท่า  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองงาม
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวปากท่า วัดบัวปากท่า  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๔๕

เด็กหญิงนฤมล นมนาน
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวปากท่า วัดบัวปากท่า  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๔๖

เด็กชายศุภชัย ตันเหลียง

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวปากท่า วัดบัวปากท่า  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๔๗

เด็กชายสุรเชษฐ์ ตันหยง
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวปากท่า วัดบัวปากท่า  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๔๘

เด็กหญิงอรจิรา หอมอุดม

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวปากท่า วัดบัวปากท่า  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๔๙

เด็กชายอำนาจ เมฆอรุณ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวปากท่า วัดบัวปากท่า  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๕๐
เด็กชายเสกสรร เกิดเสวี

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวปากท่า วัดบัวปากท่า  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๕๑

เด็กชายเอกพงษ์ แก้วบุบผา
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวปากท่า วัดบัวปากท่า  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๕๒

เด็กหญิงจิณณ์จุฑา แซ่จู

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดเจริญสุข วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๕๓

เด็กหญิงธนิฏฐา เถือนมนเทียน

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดเจริญสุข วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๕๔
เด็กหญิงชนัญณภัทร เขียวคดี

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดเจริญสุข วัดบัวหวัน

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑๙ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๕๕

เด็กหญิงณัชชา ล่วงลือ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดเจริญสุข วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๕๖

เด็กหญิงทิพวรรณ เปยไพบูลย์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดเจริญสุข วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๕๗

เด็กชายธนพัฒน์ เถือนมนเทียน

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดเจริญสุข วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๕๘
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ศูนย์กลาง

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดเจริญสุข วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๕๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ กุศลเอียม

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดเจริญสุข วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๖๐
เด็กชายนพรัตน์ ดิษฐทรัพย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดเจริญสุข วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๖๑

เด็กหญิงพรศิริ ใบประเสริฐ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดเจริญสุข วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๖๒

เด็กหญิงพัชรพร แก้วเกิดเถือน

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดเจริญสุข วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๖๓

เด็กชายพีระ พานทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดเจริญสุข วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๖๔

เด็กชายมีคำ ตาสัง
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดเจริญสุข วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๖๕

เด็กหญิงศิริวรรณ แก้วมีศรี
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดเจริญสุข วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๖๖

เด็กหญิงสุภาพร ปานเพ็ง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดเจริญสุข วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๖๗

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ศรีทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดเจริญสุข วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๖๘

เด็กหญิงสุลัดดา นาคเรืองศรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดเจริญสุข วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๖๙

เด็กหญิงอรดี แก้วเกิดเถือน

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดเจริญสุข วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๗๐
เด็กชายกรวิชญ์ หุ่นศิลป

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวหวัน

่

วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๗๑

เด็กหญิงจิรัฐติกาล ใหญ่โต
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวหวัน

่

วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๗๒

เด็กหญิงชวิศา ชมยินดี
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวหวัน

่

วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๗๓

เด็กหญิงธนภรณ์ เพิมพูล

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวหวัน

่

วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๗๔
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ชาญธัญกรรม

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวหวัน

่

วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๗๕

เด็กหญิงนาตาลี ฟุงเฟอง
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวหวัน

่

วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๗๖

เด็กหญิงปนิตา ดาวเรือง
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวหวัน

่

วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๗๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ บุญครอง
๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวหวัน

่

วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๗๘

เด็กหญิงลภัสรดา โพธิชัย
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวหวัน

่

วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๗๙

เด็กหญิงอุบลวรรณ แซ่เซียว
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวหวัน

่

วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๘๐
เด็กหญิงกอบทอง แจ่มจำรัส

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวหวัน

่

วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๘๑

เด็กชายกีรติ บุญครอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวหวัน

่

วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๘๒

เด็กหญิงจารุเนตร วะระสิน
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวหวัน

่

วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๘๓

เด็กชายชนาธิป ดีพุ่ม
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวหวัน

่

วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๘๔

เด็กหญิงชลธิชา ชมยินดี
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวหวัน

่

วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๘๕

เด็กชายธนัญชัย ดีพุ่ม
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวหวัน

่

วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๘๖

เด็กหญิงพัชรา ขันทะมาลา
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวหวัน

่

วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๘๗

เด็กหญิงวลัยกัญญา ทิวาภรณ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวหวัน

่

วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๘๘

เด็กชายวสันต์ แก้วมณี
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวหวัน

่

วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๘๙

เด็กชายศุภชัย บัวจันทร์บุญ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวหวัน

่

วัดบัวหวัน

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๒๐ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๙๐
เด็กหญิงสมพิศ อำพันธ์พึง

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวหวัน

่

วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๙๑

เด็กชายอนุวัฒน์ ไทรน้อย
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวหวัน

่

วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๙๒

เด็กหญิงอรจิรา แจ่มจำรัส

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวหวัน

่

วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๙๓

เด็กหญิงอรอุมา ลำพันธุ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวหวัน

่

วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๙๔

เด็กหญิงอุดมรัตน์ เปลียนศรีเมือง

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวหวัน

่

วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๙๕

เด็กชายไกรลาศ กรรเจียก
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวหวัน

่

วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๙๖

เด็กหญิงไปรยา กลัดอยู่

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวหวัน

่

วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๙๗

เด็กหญิงพัชริญา ฤทธิคำรพ

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๙๘

เด็กหญิงภูริตา หงษาวดี
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๑๙๙

เด็กชายภูวดล เครือมิงมงคล

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๐๐
เด็กหญิงสมาภรณ์ แก่นละออ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๐๑
เด็กหญิงสรัล นุชทรัพย์

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๐๒
เด็กหญิงสิรินทิพย์ เดชประสาท

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๐๓
เด็กหญิงสิริสิงหา ทานอุทิศ

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๐๔
เด็กหญิงสุจิตรา เหมือนวงธรรม

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๐๕
เด็กหญิงธิติมา มุงคุณ

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ

์

วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๐๖
เด็กหญิงณัฏฐธิดา สุยะมัง

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๐๗
เด็กหญิงธนพร นัดสูงวงษ์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๐๘
เด็กหญิงธนวรรณ -

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๐๙
เด็กหญิงธนัญญา ชนะนา

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๑๐
เด็กหญิงธนาภรณ์ ปองสุข

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๑๑

เด็กหญิงธันย์ชนก มีแก้วงาม
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๑๒

เด็กชายธีรนันท์ พ่วงจีน
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๑๓

เด็กหญิงบัวสวรรค์ หมืนพะเนียง

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๑๔

เด็กชายพงศธร ชุ่มบัว

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๑๕

เด็กหญิงภาวินี บุตรเทศ
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๑๖

เด็กหญิงรวิสรา รำมะนู
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๑๗

เด็กหญิงวนิตา เขียวคำรพ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๑๘

เด็กหญิงวรดา หมวกผัน
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๑๙

เด็กหญิงศรีนวล คำเปา
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๒๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ ดีชืน

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๒๑

เด็กหญิงสุภาวดี กลำศรี
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๒๒

เด็กหญิงหนึงธิดา

่

เกิดผล
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๒๓

เด็กชายหนูแดง แสงแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๒๔

เด็กชายอนุชิต คุ้มจิตร์
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๒๑ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๒๕

เด็กหญิงอรวรรณ ฝากา
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๒๖

เด็กหญิงจิฬารัตน์ อินสุข
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๒๗

เด็กชายนนทกร รักยิม

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๒๘

เด็กหญิงพลับ คล้ายถม
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๒๙

เด็กชายภัทรนันท์ นันมา
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๓๐
เด็กหญิงเสาวรส วงษ์ดวงแก้ว

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๓๑

เด็กชายนันทศักดิ

์

เขียวมา
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๓๒

เด็กหญิงสาวิตรี โฉมศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๓๓

เด็กหญิงเพ็ญวดี พลอยพันธ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๓๔

เด็กหญิงพิมพร ตรีสงค์
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๓๕

เด็กหญิงอนักดา ยิมจัตุรัส

้

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๓๖

เด็กหญิงอริยา วินิจกัลยา
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๓๗

เด็กหญิงกนกกรณ์ เสือแก้ว
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๓๘

เด็กหญิงกมลพร พันสุรินทร์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๓๙

เด็กหญิงกรกนก วัฒโน
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๔๐
เด็กชายกันตพงศ์ ริมวิเชียร

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๔๑

เด็กหญิงกันติชา สังข์ทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๔๒

เด็กชายกิตติพงษ์ จันทร์วิวัฒน์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๔๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุญศรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๔๔

เด็กชายคุณานนต์ จรประดิษฐ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๔๕

เด็กชายจันทกร เต็มตาวงษ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๔๖

เด็กหญิงจารุวรรณ ทองคำ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๔๗

เด็กชายชนัญชัย ดีสวัสดิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๔๘

เด็กชายชัยกมล นามคาน
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๔๙

เด็กชายณฐกร เซียงยี

่ ่

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๕๐
เด็กหญิงณัฐวดี เหราบัตร

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๕๑

เด็กชายณัฐวุฒิ คำสมท้าว

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๕๒

เด็กชายทองเกิด เลิศเรืองฤทธิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๕๓

เด็กชายธนกร พรมสูงวงศ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๕๔

เด็กชายธนภัทร ไกรสวัสดิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๕๕

เด็กชายธนวัฒน์ เลียงรักษา

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๕๖

เด็กชายนนธวัช พิลาจันทร์
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๕๗

เด็กชายนนธวัช ฤทธิคำรพ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๕๘

เด็กชายนรากร จันทูล

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๕๙

เด็กหญิงนัทพร ศรีสุวัฒโนทัย
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๒๒ / ๑๗๓

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๖๐
เด็กหญิงนิติณัฐดา วงศ์ไชย

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๖๑

เด็กหญิงนิภาพร คำอยู่
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๖๒

เด็กชายบุญศิริ สวัสดิแดง

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๖๓

เด็กชายปฏิพัทธ์ ตาหอม
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๖๔

เด็กหญิงปยะวรรณ ยิมสุข

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๖๕

เด็กชายพงศกร ศรียางนอก
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๖๖

เด็กหญิงพรชนก เครือทัพ
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๖๗

เด็กหญิงพรวดี สมคำ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๖๘

เด็กชายพัชระ นาคมานนท์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๖๙

เด็กชายพีรณัฐ ไข่มุกข์
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๗๐
เด็กชายพีรธัช พรมศรี

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๗๑

เด็กหญิงฟาใส มุระธาตุ
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๗๒

เด็กชายภัทรพล สุดรำพึง
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๗๓

เด็กชายภานุวัฒิ สุขใส
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๗๔

เด็กชายภูวดล คำปาเครือ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๗๕

เด็กชายมนตรี ทยาเลิศบวร
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๗๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ มานะสิทธิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๗๗

เด็กหญิงรุ่งไพลิน สมศักดิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๗๘

เด็กหญิงลลิตา คำล้าน
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๗๙

เด็กหญิงวรวรรณ คำนนท์
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๘๐
เด็กชายวรัญชิต สินสุข

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๘๑

เด็กชายวรัญญา อยู่สูงเนิน
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๘๒

เด็กชายวราวุธ บรรยง
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๘๓

เด็กชายวสุพล ผิวผ่อง
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๘๔

เด็กหญิงวิชญาดา นครเกษม
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๘๕

เด็กหญิงวิชญาพร ภิรมย์ลา
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๘๖

เด็กหญิงวินิตา เนียมสวัสดิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๘๗

เด็กหญิงวิภาดา เลิศศักดิศรีสกุล

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๘๘

เด็กหญิงศรัณยา ม่วงเจริญ
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๘๙

เด็กหญิงศรัณย์พร โชคนัติ
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๙๐
เด็กชายศักดิดา

์

โยธาโคตร
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๙๑

เด็กชายศิริศักดิ

์

ยืนยงค์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๙๒

เด็กชายศุภณัฐ จันทราภาสน์
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๙๓

เด็กชายสมรักษ์ ชำนาญนก
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๙๔

เด็กหญิงสุนิสา แจ่มศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๒๓ / ๑๗๓

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๙๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

เดชประสาท
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๙๖

เด็กชายอนุยุต เอียมตระกูล

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๙๗

เด็กชายอนุสรณ์ รืนเริงกลิน

่ ่

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๙๘

เด็กหญิงอภัสรา เกตุขุนทด
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๒๙๙

เด็กชายอัมรินทร์ จันทร์สอน
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๐๐
เด็กหญิงอุษา โพธิศรี

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๐๑
เด็กชายเจษฎา โตพวง

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๐๒
เด็กหญิงเนตรดาว ไปไหน

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๐๓
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ เขียวลายเลิศ

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๐๔
เด็กชายกวินภพ เนียมสวัสดิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๐๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ นงคราญ

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๐๖
เด็กหญิงกัญญาเรศ นงคราญ

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๐๗
เด็กหญิงกุลนันท์ บุญทน

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๐๘
เด็กชายจิรกิตติ

์

สอนคุ้ม
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๐๙
เด็กชายจีระภัฏ อิจิฮาร่า

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๑๐ เด็กหญิงฉัตรตะวรรณ
วัฒนรัตน์

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๑๑

เด็กหญิงชมภูนุช อาจโต
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๑๒

เด็กชายชลสิทธิ

์

เชนนิคุต
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๑๓

เด็กหญิงฐนิชา ช้างสอน
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๑๔

เด็กหญิงฐิติยา สุดลาภา
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๑๕

เด็กหญิงณภัทร ไชยพงศ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๑๖

เด็กหญิงณัฐธิดา โคจรานนท์
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๑๗

เด็กหญิงณิชกานต์ บัวเนียม
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๑๘

เด็กหญิงณิชานันท์ ชุมชอบ
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๑๙

เด็กหญิงทิพรดา ผลวิเศษ
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๒๐
เด็กชายธนกฤต เจริญมี

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๒๑

เด็กชายนนทกร ประวัติวิถีสุข
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๒๒

เด็กหญิงนราธิป พ่อศรีชา
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๒๓

เด็กหญิงนฤดี ประดิษฐแสง
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๒๔

เด็กหญิงนันทิชา เฉลิมศักดิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๒๕

เด็กหญิงนันทิชา แซ่ตัง

้

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๒๖

เด็กชายนิธิ รชตะศิรกุล
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๒๗

เด็กชายนิธิพัฒน์ แตงเจริญ
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๒๘

เด็กหญิงบัณฑิตา คงโนนกอก

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๒๙

เด็กหญิงบุณยาพร สีบำรุงสาสน์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๒๔ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๓๐
เด็กหญิงพรทิพย์ สมภักดี

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๓๑

เด็กชายพลอธิป ขุนทรง
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๓๒

เด็กหญิงพลอยชมพู อัมรนันท์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๓๓

เด็กชายพิสิษฐ์ แก้วฝาย
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๓๔

เด็กชายภัทรภณ เทียนแก้ว
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๓๕

เด็กชายภัทราวุฒิ ประเสริฐศรี
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๓๖

เด็กชายภาสุร์ มงคลดี
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๓๗

เด็กชายภูวิศ วัฒนะ
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๓๘

เด็กชายมงคล คอมนัน

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๓๙

เด็กหญิงมีนาพร สังศิลลา
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๔๐
เด็กหญิงรัชนี ภิรมย์สด

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๔๑

เด็กชายวศิน คณะหมืนไวย

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๔๒

เด็กหญิงสุรนุช จันทร์วิเชียร
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๔๓

เด็กหญิงอริสา เรืองพันธ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๔๔

เด็กชายกล้าณรงค์ แสงละออ
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๔๕

เด็กหญิงกานต์รวี ไสยาศรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๔๖

เด็กชายกิติศักดิ

์

เขียวคำรพ
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๔๗

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

คุ้มคลองโยง
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๔๘

เด็กชายณัฐนันท์ พลไทสงค์
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๔๙

เด็กหญิงณัฐมล ทองปาน
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๕๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ทิพย์เจริญศรี

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๕๑

เด็กชายตรีวิทย์ สถิตโกศล
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๕๒

เด็กชายถิรวัฒน์ มากบาง
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๕๓

เด็กชายธนพล คงอุดมทรัพย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๕๔

เด็กหญิงธนัชพร รุ่งมณีธรรมคุณ
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๕๕

เด็กหญิงธิดาวรรณ เอียมลือนาม

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๕๖

เด็กหญิงธิติมา แซ่อึง

้

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๕๗

เด็กชายนัฐวุฒิ ชืนแสงจันทร์

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๕๘

เด็กหญิงนัทธมน อินทร์สว่าง
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๕๙

เด็กชายนันทกร บุญอินทร์ส่ง
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๖๐
เด็กชายปฏิภาณ กิจโสภา

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๖๑

เด็กชายปฏิภาณ ชินฟก

้

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๖๒

เด็กหญิงปณิตา แตงสาขา
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๖๓

เด็กหญิงปาหนัน ใจผ่อง
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๖๔

เด็กหญิงปุณยภา สิทธิแพทย์
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๒๕ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๖๕

เด็กหญิงพรรณนิสา บุญมา
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๖๖
เด็กหญิงภรณ์นรินทร์ กรรณสูต

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๖๗

เด็กหญิงภัสศิริพร บุตรวัง
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๖๘

เด็กชายภาณุพงศ์ ไชยศรี
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๖๙

เด็กหญิงวราภรณ์ ฉิมน้อย
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๗๐
เด็กหญิงวริศรา เวชกุล

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๗๑

เด็กหญิงวันณญา ฮงสวัสดิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๗๒

นายศรัณยู จันทร์กระจ่าง
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๗๓

เด็กหญิงศศิกานต์ องอาจ
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๗๔

เด็กหญิงสิริภิญญา ศรีเพียงจันทร์
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๗๕

เด็กหญิงสุชญา เขมะรังษี
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๗๖

เด็กหญิงสุพัตรา สอนเกตุ
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๗๗

เด็กหญิงหัสวดี บุญชิต
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๗๘

เด็กหญิงอริสรา เนตตะสูต
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๗๙

เด็กหญิงอาริสา อุบลจินดา
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๘๐
นายจีรภัทร ใจเมือง

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๘๑

นายฉัตรชัย บงการสุวรรณ
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๘๒

นางสาวณัฐชา ทองอยู่
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๘๓

นางสาวณัฐฐาพร เอมชาวนา
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๘๔

นางสาวณิชนารา บุรีวชิระ

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๘๕

นายทินนวัฒน์ เนานะมะบัติ
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๘๖

นายธนกร จันทร์แสง

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๘๗

นายธนดล จันทร
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๘๘

เด็กหญิงธนธรณ์ ยังยงสกุล

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๘๙

นายธนวัฒน์ บุญพิทักษ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๙๐
นางสาวธิดาพร พรมดวงศรี

๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๙๑

นายธีรภัทร์ คำสีสุข
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๙๒

นายนพดล คงพูล
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๙๓

นายปรีชา เนืองอาชา

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๙๔
เด็กชายพงษ์ณพัฒน์ สุภาพจันทร์

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๙๕

นายภาคภูมิ ทินกลิน

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๙๖

นายภาณุรัฐ บุญมี
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๙๗

นายภูตะวัน กรรณวัฒน์
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๙๘

นายภูริทัต ศรีประเสริฐชัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๓๙๙

นางสาวมานิตา จ่างแสง
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๒๖ / ๑๗๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๐๐
นางสาววนริน ไวทยะโชติ

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๐๑
นางสาวสมิตานัน มหาสมบัติ

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๐๒
นางสาวสุรัสวดี อัปมะโท

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๐๓
นายอนุวัต ลิมาวงษ์ปราณี

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๐๔
เด็กชายอภิรักษ์ จันทราภาส

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๐๕
เด็กหญิงอมิตดา ทับเพชร

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๐๖
นางสาวแพรวพรรณ เอียมสอาด

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๐๗
นางสาวกวินทิพย์ ยอดบุตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๐๘
นายกษิดิเดช

์

ทองฤทธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๐๙
เด็กหญิงดลพร ติรพรวดี

๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๑๐
เด็กหญิงธัญภัส ศรีสำราญ

๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๑๑

เด็กหญิงธันวา กายชัยภูมิ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๑๒

เด็กชายปภังกร ติรพรวดี
๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๑๓

เด็กหญิงปภาวรินท์ โสภา
๑๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๑๔

เด็กหญิงปริญญา น้อยประชา
๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๑๕

เด็กหญิงปรีญาพร ตรีเพ็ชร
๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๑๖

เด็กหญิงปานระพี ตรีเพ็ชร
๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๑๗
เด็กหญิงพรหมภรณ์ ชัยวัชรนันท์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๑๘

เด็กหญิงภีรดา เกษมพุฒิธร
๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๑๙

เด็กชายรพีภัทร์ มูลสุวรรณ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๒๐
เด็กหญิงรัษฎาภรณ์ พาชิด

๑๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๒๑

เด็กหญิงสตรีรัตน์ สิงหวรธรรม

๓๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๒๒

เด็กหญิงสลิลทิพย์ แสงเหลา
๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๒๓

เด็กชายสัณหณัฐ พลบุญ
๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๒๔

เด็กหญิงอริศรา แก้วเนตร
๑๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๒๕

เด็กหญิงไอรีณ นิลวงษานุวัติ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๒๖

เด็กหญิงกิรณา เวสารัชกิตติ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๒๗

เด็กหญิงจิรัชยา สารประสพ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๒๘

เด็กหญิงชลธิชา ชูเกียรติไกร
๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๒๙

เด็กชายฐิติบุญธน ตันไพบูลย์กุล

๑๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๓๐
เด็กหญิงทยิดา ทองภูเบศร์

๑๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๓๑

เด็กหญิงธันยภัทร เดชจูด
๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๓๒
เด็กหญิงนันท์พนิตา นัทธจิรัฏฐ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๓๓

เด็กหญิงนิพาดา จาดใจดี
๑๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๓๔

เด็กหญิงปุณณาสา แจ้งพูล
๑๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๒๗ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๓๕

เด็กชายพีรณัฐ อิมโอชา

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๓๖

เด็กหญิงสุธาสินี เอมเขียน
๐๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๓๗

เด็กชายอภินิช จันทร์ฝาง
๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๓๘

เด็กหญิงอมตรส เจียมกาย
๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๓๙

เด็กหญิงโยษิตา หมอนสุวรรณ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๔๐
เด็กหญิงกฤตพร โรจน์สงคราม

๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๔๑

เด็กหญิงกัญญณัฐ ใจแก้ว
๐๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๔๒

เด็กหญิงกัลยพัชร์ เลิศวลัยรัตน์
๐๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๔๓

เด็กหญิงชลิตา มะโนบาล
๒๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๔๔

เด็กหญิงญาตาวี ขวัญอยู่เย็น
๐๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๔๕

เด็กหญิงฐิติมา ม่วงโพธิเงิน

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๔๖

เด็กชายณัชพล ลิมโกมลวิลาศ
๐๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๔๗

เด็กหญิงณัฐณิชา ใจฝน

๑๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๔๘

เด็กชายณัฐนันท์ จิระสมประเสริฐ
๑๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๔๙

เด็กหญิงธนภรณ์ มงคลตรีลักษณ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๕๐
เด็กหญิงนฏกร จงจำเริญทรัพย์

๑๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๕๑

เด็กหญิงปอขวัญ วุฒิเกรียงไกรผล
๐๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๕๒

เด็กหญิงปยาพัชร วงค์พิพันธ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๕๓

เด็กชายพบธรรม ควรรำพึง
๑๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๕๔

เด็กหญิงพลอยชมพู เพชรทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๕๕

เด็กชายพลาทิตย์ เจริญสุข
๒๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๕๖

เด็กชายภู ภูศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๕๗

เด็กชายวรธันย์ จีนตุ้ม
๒๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๕๘

เด็กหญิงวรลักษณ์ คชสาร
๐๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๕๙

เด็กหญิงวรัชญา กิจกล้า

๑๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๖๐
เด็กหญิงวีรปริยา เปงเมืองลอง

๑๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๖๑

เด็กหญิงศรสวรรค์ กอนกุล
๒๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๖๒

เด็กชายศุภากร รืนเริงใจ

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๖๓

เด็กหญิงสัญจิตา ศันสนศิลปการ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๖๔

เด็กหญิงอพินญา สีเทียนสุก
๑๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๖๕

เด็กชายเศรษฐพงษ์ ธีระภาพ
๐๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๖๖

เด็กหญิงกรรวี มังกลิน

่ ่

๑๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๖๗

เด็กหญิงกรวรรณ ชัยสมุทร
๒๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๖๘

เด็กชายกฤตยชญ์ อ่อนอารีย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๖๙
เด็กหญิงกฤติกาญจน์ วงษ์จันดี

๐๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๒๘ / ๑๗๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๗๐
เด็กชายกฤติน สีมาวงษ์

๑๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๗๑

เด็กหญิงกษิตินาถ ศรีภูมิ
๐๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๗๒

เด็กหญิงกัณฐมณี เกตุแก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๗๓

เด็กหญิงกัลยารัตน์ อังศุธีรกุล
๐๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๗๔

เด็กหญิงกัลย์สุดา ทองมณี

๒๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๗๕

เด็กชายจิณณวัตร ญาณโกมุท
๐๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๗๖

เด็กชายจิรพัฒน์ ทองเลิศ
๒๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๗๗

เด็กชายจิรพิชญ์ แสงพลาย
๐๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๗๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ทองแพ

๒๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๗๙

เด็กชายฉัตรมงคล ขวดทอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๘๐
เด็กชายฉัตริน หมืนสุกแสง

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๘๑

เด็กหญิงฉันทนิษฐ์ พัวจตุรพัฒน์
๐๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๘๒

เด็กหญิงชญาดา แก่นพันธ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๘๓

เด็กหญิงชัญญา ปาลกะวงศ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๘๔

เด็กหญิงฑิตยา ปุยะโท
๐๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๘๕

เด็กหญิงณพิชาวีร์ ตังสมบัติอนันต์

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๘๖

เด็กหญิงณัฐธยาน์ เอียมวิเศษพันธ์

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๘๗

เด็กหญิงดรัลรัตน์ ห้อยยีภู่

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๘๘

เด็กชายทศพร วิเศษศรีสมบุญ
๑๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๘๙

เด็กหญิงทิศรินทร์
โลหะกิจเสริมสกุล ๒๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๙๐
เด็กชายธนดล ชลิตพันธุ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๙๑

เด็กชายธนดล ซิงรัมย์
๒๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๙๒

เด็กหญิงธนภัทร เรืองสกุล
๐๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๙๓

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ช้อยเครือ
๐๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๙๔

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ปนทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๙๕

เด็กหญิงธัญญามาศ เกตุยังยืนวงศ์

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๙๖

เด็กหญิงธันวดี สายสกุลศรี
๑๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๙๗

เด็กชายธีรโชติ ปองกันภัย
๐๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๙๘

เด็กหญิงนภษร คุ้มคร้าม
๒๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๔๙๙

เด็กชายนฤดล ลือพืช
๒๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๐๐
เด็กหญิงนัทธมน เดชเกิด

๑๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๐๑
เด็กหญิงนุชรี กะระโสภณ

๐๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๐๒
เด็กชายบวร มาเผือก

๑๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๐๓
เด็กหญิงปภาสินี เต็งทอง

๐๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๐๔
เด็กชายปรเมศร์ อ่วมสืบเชือ

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๒๙ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๐๕
เด็กชายปวริศร์ บิดาโส

๒๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๐๖
เด็กหญิงปณณ์ เทียนแพร่นิมิตร

๑๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๐๗
เด็กหญิงปานชนก สวัสดี

๑๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๐๘
เด็กชายปารณัท จันทร์ตรี

๒๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๐๙
เด็กหญิงปยปาณ วรรณพัฒน์

๑๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๑๐
เด็กหญิงปยภรณ์ อรรคเศรษฐัง

๒๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๑๑

เด็กหญิงผธานีย์ ศรีผุดผ่อง
๐๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๑๒

เด็กหญิงพรรษชล ชืนอิม

่ ่

๑๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๑๓

เด็กหญิงพศรินทร์ ตรีไพชยนต์ศักดิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๑๔

เด็กหญิงพิชญานิน เข็มสม
๐๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๑๕

เด็กชายพิทยุตม์ พงษ์เสถียรศักดิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๑๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ยอดมิง

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๑๗

เด็กหญิงพิมพ์ทอง ทำสวน
๒๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๑๘

เด็กหญิงภัทรลภา ใจกว้าง
๒๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๑๙

เด็กหญิงภัทรวรรณ ศิริประเสริฐสุข
๒๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๒๐
เด็กชายภาสพงศ์ สาใจ

๐๔/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๒๑

เด็กหญิงรัตติยากร สุขแก้ว
๐๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๒๒

เด็กหญิงลดามณี ทิพย์สิงห์
๒๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๒๓

เด็กหญิงลักษิกา
ประกายแสงสุริยะ ๐๓/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๒๔

เด็กชายวชิระ ทองพิมพ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๒๕

เด็กหญิงวนิดา ทองเทศ
๓๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๒๖

เด็กหญิงวราภรณ์ มันบุญสม

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๒๗

เด็กชายวรินทร แซ่ตัน
๐๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๒๘

เด็กหญิงวริศรา นาคลมัย
๑๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๒๙

เด็กหญิงวีธรา ลดาวุฒิพันธ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๓๐
เด็กหญิงศรัณย์พร ชัยทนุนานนท์

๐๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๓๑

เด็กหญิงศรีอัปสร รัตฉวี
๑๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๓๒

เด็กหญิงศลีวรรณ อัศวนพเกียรติ
๓๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๓๓

เด็กชายศักย์ศรณ์ ฉายาชวลิต
๐๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๓๔

เด็กหญิงศิริพร เทียงพูนวงศ์

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๓๕

เด็กชายศิริเกียรติ ตังกิตติธนกุล

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๓๖

เด็กชายศุภวิชญ์ วรรณเชษฐ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๓๗

เด็กชายสราวุธ เจริญสุข
๒๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๓๘

เด็กชายสิรภพ ธารีศรี
๐๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๓๙

เด็กหญิงสิริกร กนกพรวศิน

๑๖/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๓๐ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๔๐
เด็กหญิงสิริญาภรณ์ สุวรรณฤทธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๔๑

เด็กชายสุทธิพงศ์ พารักษา

๒๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๔๒

เด็กหญิงสุธิดา เรืองฉายศิลป
๑๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๔๓

เด็กชายสุธีธนินทร์ พรแจ่มใส
๐๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๔๔

เด็กชายหยกพิเชฐข์ โภคินบริบูรณ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๔๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

พุ่มกำพล
๑๖/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๔๖

เด็กหญิงอนุธิดา มัคโนตร
๒๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๔๗

เด็กหญิงอภิชญา วงศ์คำพุทธ
๐๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๔๘

เด็กชายอิทธิกร ฟองทิพย์สุคนธ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๔๙

เด็กหญิงเกณิกา สมวงศ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๕๐
เด็กชายเกริกไกวัล สุภาเสพย์

๐๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๕๑
เด็กหญิงเกศราภรณ์ จินพละ

๐๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๕๒

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ทัศนอนันชัย
๐๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๕๓

เด็กหญิงเนตรยา เทียงน่วม

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๕๔

เด็กหญิงเพ็ญจันทร์ วุฑฒิเวชช์
๑๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๕๕

เด็กหญิงเมธ์วดี มีขันทอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๕๖
เด็กหญิงแพรวพรรณ เครือวัลย์

๑๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๕๗

เด็กหญิงกนกกร จันทนาคา

๒๔/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๕๘

เด็กหญิงกนกพรรณ แย้มเดช
๑๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๕๙

เด็กหญิงกวินรัตน์ เอียมสะอาด

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๖๐ เด็กชายกานต์กฤตนัย
วงษ์ประคอง

๒๐/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๖๑

เด็กชายกิตติพัทธ์ อาปะนนท์
๑๑/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๖๒

เด็กหญิงกิตติยา มันจิรังกูร

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๖๓
เด็กหญิงกิติติกัญญา

์

ศรีวิสุทธิกุล
๑๙/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๖๔

เด็กชายคฑาเทพ สีสันต์
๐๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๖๕

เด็กชายคเณศ บุญศิริ
๐๕/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๖๖

เด็กหญิงจิรสุตา กองจันทา
๒๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๖๗

เด็กหญิงจิรัชยา สมุทรสินธุ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๖๘

เด็กหญิงชนิญาดา กระทุ่มทอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๖๙

เด็กชายชยางกูร สอนเสนา
๒๘/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๗๐
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ หันหวล

๒๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๗๑

เด็กหญิงชิดชนก นามเจริญ
๐๕/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๗๒

เด็กหญิงญาณิศา พรประทีปมงคล
๑๐/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๗๓

เด็กหญิงฑิตฐิตา ทองสง่า
๑๘/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๗๔

เด็กชายธนวัฒน์ พ่วงจีน
๐๓/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๓๑ / ๑๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๗๕

เด็กหญิงธันย์ชนก สุขเทียมสุวรรณ
๒๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๗๖

นายธีระธร ถาวรธนบุตร
๒๙/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๗๗

เด็กหญิงนพวรรณ เอมตัน
๑๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๗๘

เด็กหญิงนภัสนันท์ สุวรรณภักดี
๒๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๗๙

เด็กหญิงนภาวรรณ กิมรอด
๓๐/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๘๐
เด็กหญิงนลิน รัตนศักดิสิริ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๘๑

เด็กชายบรรณวิชญ์ อ่วมบุญลือ
๒๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๘๒

เด็กหญิงบุษดี ดอกบัวบาน
๑๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๘๓

เด็กหญิงปริยากร ปนเหน่ง
๑๔/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๘๔

เด็กชายปุญญพัฒน์ จันทร์ละมูล

๒๘/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๘๕

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา จงวัฒนานุกูล
๐๙/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๘๖

เด็กหญิงพิมพวดี ไกรทุกร้าง
๐๔/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๘๗

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ลักษณะฉิมพลี
๑๙/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๘๘

เด็กหญิงภัทรมน ศรีพลอย
๐๙/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๘๙

เด็กชายรวินทร์ ยิงสกุล

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๙๐
เด็กหญิงฤดีมาส กุลศลกู้เกียรติ

๒๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๙๑

เด็กหญิงวรพรรณ เจิง

้

๒๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๙๒

เด็กหญิงวรางคณา เกตุสระ
๒๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๙๓

เด็กชายวศค ศรีพารัตน์
๒๗/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๙๔

เด็กชายวัธนชัย นาคละมัย
๑๒/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๙๕

เด็กหญิงวิรากร พวงสุดรัก
๒๙/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๙๖

เด็กหญิงศศิธร ปนเกล้า
๒๕/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๙๗

เด็กชายศุภกร ภัยพิทักษ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๙๘

เด็กหญิงศุภสุตา เนียมละมุน
๑๒/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๕๙๙

เด็กชายสิรวิชญ์ ภมรฉำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๐๐
เด็กชายอธิชา อุ่นน้อย

๐๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๐๑
เด็กหญิงอภิสรา เลขาลาวัณย์

๐๖/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๐๒
เด็กหญิงเกณิกา พงษ์พานิช

๐๒/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๐๓
เด็กชายเอกรัตน์ สาระพางค์

๒๗/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๐๔
เด็กหญิงแพรวา อรนันท์

๒๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๐๕
เด็กชายโชติวัฒน์ พิมทา

๑๐/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๐๖
เด็กชายกันตินันท์

คุณะศักดิพาณิชย์

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๐๗
นายก้องภพ สุขขี

๒๕/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๐๘
เด็กชายจักรรัตน์ กนกพาณิชย์

๒๑/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๐๙
เด็กชายชาติศิริ ณ ศรีโต

๐๙/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๓๒ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๑๐
เด็กหญิงณัฏฐธิดา รัมภาสกุล

๒๒/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๑๑

นางสาวธัญญมน คุ้มสมบัติ
๐๖/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๑๒

นางสาวนวภรณ์ เกือกูล

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๑๓

เด็กหญิงปยฉัตร วัฒนสกุล
๑๐/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๑๔

นางสาวพราววดี ไชยขาว
๓๐/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๑๕

นางสาวพิชญารี ยะรี
๒๙/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๑๖

เด็กชายพุฒิเมธ วิวรรธน์ธรา
๑๒/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๑๗

เด็กหญิงภัทรวดี สุรัชภากรณ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๑๘

เด็กหญิงวัทธ์ชญา ศรีสังวาลย์
๒๙/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๑๙

นางสาวศรสวรรค์ ภูล้นแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๒๐
นางสาวศิริลักษณ์ สอนคำ

๐๙/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๒๑

นางสาวสุรภา มงคลดี
๒๖/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๒๒

เด็กหญิงเบญจมา ส้มเช้า
๓๐/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๒๓

นางสาวกชกร วณิชวรกาญจน์
๑๙/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๒๔

นางสาวจิตรลดา โชติสะอาดพันธ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๒๕

นายชมธน ฉันจรัสวิชัย
๐๑/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๒๖

นายพฤกษ์ แผลงศร
๒๑/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๒๗

นายสุรชาติ บุญวงษ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๒๘

นายสุวิจักขณ์ ปาทา
๓๐/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๒๙

เด็กหญิงกนกพร นาคนาเกร็ด
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๓๐
เด็กหญิงกนกพร มนูญญา

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๓๑

เด็กหญิงกนกรัตน์ เสาดี
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๓๒

เด็กหญิงกมลทิพย์ เซียงจ๊ง

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๓๓

เด็กหญิงกัลยกร ดาวสาวะ
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๓๔

เด็กหญิงกัลยาภัสร์ ขุนทรง
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๓๕

เด็กหญิงกาญจนา ปุยรักษา
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๓๖

เด็กหญิงจริยา สุริยะ
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๓๗

เด็กหญิงจิรนันท์ วรรณสาร
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๓๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สีจูมพล
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๓๙

เด็กชายฉัตรมงคล ศรีสวย
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๔๐
เด็กหญิงฉัตรสิริ เต่าบำรุง

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๔๑

เด็กหญิงชัญญาณัช วงษา
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๔๒

เด็กหญิงชไมพร เคนจำปา
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๔๓

เด็กหญิงญาดา พุมมาลา
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๔๔

เด็กหญิงฐิติภา พลดงนอก

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๓๓ / ๑๗๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๔๕

เด็กหญิงฐิติมา มากวิลัย
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๔๖

เด็กหญิงณพนันท์ สุขสมัย
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๔๗

เด็กชายณัคฆมินต์ บุญเหมาะ
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๔๘

เด็กหญิงณัฐธิดา ถาวรินทร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๔๙

เด็กชายณัฐภัทร ปตถามัย
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๕๐
เด็กหญิงณัฐรัตน์ แก้วแต้ม

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๕๑

เด็กหญิงณิชารีย์ ชาตรี
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๕๒

เด็กหญิงตะวัน ปรางค์แก้ว
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๕๓

เด็กชายธนกฤต เนตรนฤมิตร
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๕๔

เด็กชายธนภัทร หรังดารา

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๕๕

เด็กหญิงธิญาดา คิวอนันต์ตระกูล

้

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๕๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ ตุ้มทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๕๗

เด็กชายธีรวัฒน์ สุขจาด
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๕๘
เด็กชายนภพลภูมิศิริ จันทร์ท่ามอญ

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๕๙

เด็กหญิงนรินทร์พร จันอ่อน
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๖๐
เด็กหญิงนัฏชานนท์ บุญนาค

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๖๑

เด็กหญิงนิชาภัทร ผลมะม่วง
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๖๒

เด็กชายนิธิวิทย์ สมไร่ขิง
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๖๓

เด็กหญิงบุษราพร แซ่กัว
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๖๔

เด็กหญิงปณณพร ปรางวิเศษ
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๖๕

เด็กชายพงษ์อมร หกขุนทด

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๖๖

เด็กหญิงพณาวัณ มาแก้ว
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๖๗

เด็กหญิงพรมพร แย้มประยูร

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๖๘

เด็กหญิงพรหมพร จินดาพลอย
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๖๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ กองแดงนอก
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๗๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ ไชยบุตร

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๗๑

เด็กชายพันมงคล อ่วมวัน
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๗๒

เด็กหญิงพิยดา นิยมศักดิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๗๓

เด็กหญิงพิยดา เล็กจินดา
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๗๔

เด็กชายภวัต วิลุนพัน
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๗๕

เด็กชายภูวนาท สุขชาวนา
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๗๖

เด็กหญิงมัณฑิรา
กลินบุบผาพฤกษ์

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๗๗

เด็กชายยุทธพิชัย กรรณสูต
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๗๘

เด็กหญิงวนิดา ไหมจันทึก
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๗๙

เด็กหญิงวรัญญา กุลวงศ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๓๔ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๘๐
เด็กชายวราเทพ ปลังบุญมี

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๘๑

เด็กหญิงวริสรา สีสดใส
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๘๒

เด็กชายวสันต์ หอมทวนลม
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๘๓

เด็กหญิงสราพรรณ รอดถนอม
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๘๔

เด็กหญิงสิรินธร ไทรทอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๘๕

เด็กหญิงสิโรรัตน์ คำควร
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๘๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ จำปาศักดิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๘๗

เด็กหญิงสุธารัตน์ เฉิดฉันท์พิพัฒน์
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๘๘

เด็กหญิงสุภาพร สุขสำราญ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๘๙

เด็กหญิงอณัญญา ทักขิญานันท์
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๙๐
เด็กหญิงอภิญญา ก้านอินทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๙๑

เด็กหญิงอภิสรา ยุตะ
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๙๒

เด็กหญิงอัญจิรา สุขเกลอ
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๙๓

เด็กหญิงอาทิติญา ประทุมวัน
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๙๔

เด็กหญิงอารีย์ อุยทับโท

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๙๕

เด็กหญิงเกวลิน กองสินป
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๙๖

เด็กหญิงเกศธิดาพร กองแก้ว
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๙๗

เด็กหญิงเกศศินี การภักดี
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๙๘

เด็กหญิงเจนจิรา ทาเจริญ
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๖๙๙

เด็กชายเทพพิทักษ์ บุญมาก

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๐๐
เด็กหญิงเฟองฟา จำปาเรือง

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๐๑
เด็กหญิงเสาวรัตน์ สีลารัตน์

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๐๒
เด็กหญิงกนกวรรณ สามหมอ

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๐๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ จันทร์ฤทธิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๐๔
เด็กชายกฤติธี วงษ์อินทร์จันทร์

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๐๕
เด็กชายกฤษณชัย การะเวก

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๐๖
เด็กชายกิตติวินท์ คำลือ

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๐๗
เด็กหญิงจรูญรัตน์ รัตนวิชัย

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๐๘
เด็กหญิงจิราภรณ์ นนขุนทด

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๐๙
เด็กหญิงชมพูนุช เหมือนเต็ม

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๑๐
เด็กหญิงชัญญา สุขผล

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๑๑

เด็กหญิงชุติมา บุญมาวัน
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๑๒

เด็กหญิงชุลีกร ขจรนาค
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๑๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ แก้วคุ้มครอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๑๔

เด็กชายณัฐกิตติ

์

เพชรบุรี
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๓๕ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๑๕

เด็กชายทินภัทร สุวรรณมัย
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๑๖

เด็กชายธงชัย สามบุญเทียง

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๑๗

เด็กชายธนพล พูลทวี
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๑๘

เด็กชายธนภัทร แพงโพนทอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๑๙

เด็กชายธนภัทร์ น้อมมนัส
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๒๐
เด็กชายธนรัฐ บัวประชา

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๒๑

เด็กหญิงธนัชพร พลชัย
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๒๒

เด็กชายธนากร กองเกิน
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๒๓

เด็กชายธีระวุฒิ สะเทิงรัมย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๒๔

เด็กหญิงนนท์ตยา ภุชงค์
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๒๕

เด็กหญิงนิชาภา เหมือนใจนึก
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๒๖

เด็กหญิงปพิชญา จุมปาลี
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๒๗
เด็กหญิงปรัญชญาณ์ มัดหา

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๒๘

เด็กชายปยพงศ์ คุณทอง
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๒๙

เด็กชายปยังกูร ต่ายจันทร์
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๓๐
เด็กชายพงศ์พัฒน์ เอือถาวรอนันต์

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๓๑

เด็กหญิงพจนา ภูใบบัว
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๓๒
เด็กหญิงพรหมภัสสร แสงทอง

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๓๓

เด็กหญิงพิชดา สรสิทธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๓๔

เด็กชายพีรพัฒน์ งูทิพย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๓๕

เด็กชายพุฒิสรรค์ อู๋ไพจิตร
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๓๖

เด็กหญิงภูสุดา ทองประชา

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๓๗

เด็กหญิงรวีวรรณ น้อยประชา
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๓๘

เด็กหญิงรัตติกาล จานสันเทียะ
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๓๙

เด็กหญิงรุ่งนภา แต้มทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๔๐
เด็กหญิงวรนุช จิตวิขาม

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๔๑

เด็กหญิงวริศรา กันยาประสิทธิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๔๒

เด็กหญิงวิภาวรรณ เอกอุดมศักดิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๔๓

เด็กชายวิษณุ พงศ์เกษม
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๔๔

เด็กชายวโรชัย จู่คำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๔๕

เด็กหญิงสมิตา อาสาคะติ
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๔๖

เด็กชายสรัญชัย ดวงจันทร์
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๔๗

เด็กชายสิทธิชัย หลีค้า
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๔๘

เด็กหญิงสิริยากร สายพันธ์ธณิ
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๔๙
เด็กหญิงสุการดาพร อินทวัด

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๓๖ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๕๐
เด็กหญิงสุภาทิพย์ แก้วสมบูรณ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๕๑

เด็กชายอภิรักษ์ โอเจริญ
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๕๒

เด็กหญิงอรอนงค์ โนตะครุ
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๕๓

เด็กหญิงอันธิรา พันเต
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๕๔

เด็กชายอิทธิทัศ เพ็ชรแอง
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๕๕
เด็กหญิงเบญจวรรณ สินสวนจิก

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๕๖

เด็กหญิงเมธาพร ขำสาย
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๕๗

เด็กหญิงกชกร มุ่งเขือนกลาง

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๕๘

เด็กชายกฤษฎา บัวพาเรือง

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๕๙

เด็กหญิงกฤษมา กองทอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๖๐
เด็กหญิงกานติมา จันทะสี

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๖๑

เด็กชายกีรติ เจริญสุข
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๖๒

เด็กชายกุลธร อ่อนเขียว
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๖๓

เด็กหญิงจ้าวขา ทองนวล
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๖๔

เด็กชายฐิตินันท์ ศิริผล

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๖๕

นางสาวทิพวรรณ มณี
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๖๖

เด็กหญิงนภัสสร ธาตุทองคำ
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๖๗

นางสาวปทมาภรณ์ เหมะธุรินทร์
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๖๘

เด็กหญิงพรไพลิน เหลือสกุลชัย
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๖๙

เด็กชายพัชรพล ภิรมย์
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๗๐
เด็กชายพิเชษฐ์ แซ่เอียว

๊

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๗๑

เด็กหญิงมณฑา อ้อมงาม
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๗๒

เด็กหญิงวัลยา บำรุงชือ

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๗๓

เด็กหญิงศรสวรรค์ ศรนุศิล
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๗๔

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

งามการ
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๗๕

เด็กชายอภิวัฒน์ นามวงค์
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๗๖

เด็กชายอมรเทพ วงละคร
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๗๗

เด็กหญิงอรนภา สุดจิตรจูล
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๗๘

เด็กหญิงอัจฉริยา บุญทา
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๗๙

เด็กชายเจริญ มโนรมย์
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๘๐
เด็กหญิงเตธินี คลังกลาง

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๘๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ อิฐานูประธานะ

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๘๒

เด็กชายเมธี พินทอง
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๘๓

นางสาวญาณิศา มากช่วย
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๘๔

นายณรงชัย จ้องสระ
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๓๗ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๘๕

นางสาวนาขวัญ สิทธิสุนทร

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๘๖

นายบวรรัฐ อินทเสโน
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๘๗

นายประจักษ์ มะณีบุตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๘๘

นางสาวประภัสสร สำเภาทอง
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๘๙

นางสาววริศรา อินทร
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๙๐
นายศรัณย์ อุดมอภิญญา

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๙๑

นางสาวสิริกร ศรีพิเชษชัยกุล
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๙๒

นางสาวอารียา ศรีภักดิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๙๓

นางสาวพรชนก นามมูล
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๙๔

นางสาวมธุมิศร ทองเอียด
๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๙๕

นางสาวอรสา จินพละ
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๙๖

เด็กหญิงณัฐธิดา คงกรด
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๙๗

เด็กหญิงถิรดา ทองรอด
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๙๘

เด็กหญิงบัณฑิตา ปานสอน
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๗๙๙

เด็กหญิงพรทิพย์ เดชพลับ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๐๐
เด็กหญิงพรรณษา สัพท์ปนัง

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๐๑
เด็กหญิงพรรษมน พรหิรัญรัตน์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๐๒
เด็กหญิงพริมพิริสา แสงประชารักษ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๐๓
เด็กชายรัตนโชค คล่องเชิงสาร

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๐๔
เด็กหญิงศศิธร นนศรีราษฎร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๐๕
เด็กหญิงศศิวิมล โกสิลา

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๐๖
เด็กหญิงสุวภัทร ฝายแก้ว

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๐๗
เด็กชายอันเรต ผาสุข

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๐๘
เด็กหญิงอาทิตยา โคจรานนท์

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๐๙
เด็กหญิงอุษามาศ แก้วฉาย

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๑๐
เด็กหญิงชาลิสา กรุงขุนทด

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๑๑

เด็กหญิงณัฏฐ์ นพวัฒน์นาวี
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๑๒

เด็กชายธนภัทร คลอดกลาง
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๑๓

เด็กชายธีรภาพ อู๋ไพจิตร
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๑๔

เด็กหญิงนฤมล เวฬุวิริยกุล

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๑๕

เด็กชายนันทวัฒน์ เกิดมงคล
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๑๖

เด็กชายนเรศ ควรคำชม
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๑๗

เด็กหญิงปาริชาต ชาวนาดอน
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๑๘

เด็กหญิงพัชรา พรหมเดช
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๑๙

เด็กหญิงพัชราภา เทียมจัตุรัส
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๓๘ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๒๐
เด็กชายภัคคพงศ์ บางเขม็ด

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๒๑

เด็กหญิงมนทิรา เทวรุด
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๒๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ สมตน
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๒๓

เด็กหญิงลูกตาล อ่างทอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๒๔

เด็กชายวสุพล คชเหียม

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๒๕

เด็กชายวัชรพงศ์ เถือนประยูร

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๒๖

เด็กชายวีรภัทร ศรีพรหมมา
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๒๗

เด็กหญิงศศิภา เย็นแก้ว
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๒๘

เด็กชายศิรสิทธิ

์

เรืองทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๒๙

เด็กหญิงศิริวัลย์ ปถวี
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๓๐
เด็กหญิงอพิชยา พงษ์ปนแก้ว

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๓๑

เด็กชายอภิชาติ ไตรดำรงรัตน์
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๓๒

เด็กชายอมรชัย ภูพาดแร่
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๓๓

เด็กหญิงอาภากร แก้วเกิด
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๓๔

เด็กหญิงเบญญาภา วรปญญานันท์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๓๕

เด็กชายชัยณรงค์ บุญชู
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๓๖

เด็กหญิงพิยดา ภูทองสุข
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๓๗
เด็กหญิงวรรณหฤทัย นาคเจริญ

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๓๘

เด็กชายอภิรักษ์ ผิวทอง
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๓๙

เด็กชายเจษฎา กุลแก้ว
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๔๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ สัตย์นันท์

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๔๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เต่าพาลี

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๔๒

เด็กหญิงกานต์ธิดา รุ่งเรือง
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๔๓

เด็กชายก้องภพ พุทธขันธ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๔๔

เด็กหญิงจันทราสินี นันทะริด

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๔๕

เด็กชายจุลจักร ปถวี
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๔๖

เด็กชายชนวันต์ แสนหอม
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๔๗

เด็กชายชนเมธ สิงห์น้อย
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๔๘

เด็กชายชมนวิทย์ เทพศิริ
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๔๙

เด็กชายชัยณรงค์ จีบแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๕๐
เด็กชายชัยวัฒน์ มณีวรรณ

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๕๑

เด็กชายณัฐกานต์ ตรีเดชา
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๕๒

เด็กชายตะวัน ชัยบัวแดง
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๕๓

เด็กชายทินกร พันธมาศ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๕๔

เด็กหญิงทิพวัลย์ ชาญชัย
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๓๙ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๕๕

เด็กชายธนพงษ์ คลานกลาง
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๕๖

เด็กชายธนาภูมิ สิงห์น้อย
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๕๗

เด็กชายธัญญณัฐ อินทร
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๕๘

เด็กชายธีรภัทร ภาสดา
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๕๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

ลักขษร

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๖๐
เด็กชายนนทวัฒน์ เอียมประวัติ

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๖๑

เด็กชายนนท์นริศ นาคทัง

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๖๒

เด็กหญิงนภัสรา วิสาลศิลป
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๖๓

เด็กชายนรินทร์ ทองกร
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๖๔

เด็กหญิงปาริชาติ วันชูเสริฐ
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๖๕

เด็กชายปยทัศน์ สุขสมนาค
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๖๖

เด็กชายปยวัฒน์ สุขชิต
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๖๗

เด็กชายพชรพล หงษ์เจ็ด

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๖๘

เด็กชายพัชรพล ธรรมจิตร
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๖๙

เด็กหญิงพัชราภรณ์ กันยาประสิทธิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๗๐
เด็กชายพัสกร ขวัญทอง

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๗๑

เด็กหญิงพิมนณัฏฐ์ สวัสดี
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๗๒

เด็กหญิงพิมพ์วิภา พรายแก้ว
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๗๓

เด็กชายพุฒิพงศ์ มีแก้ว
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๗๔
เด็กหญิงมณฑกานต์ พ่วงพันธ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๗๕

เด็กหญิงลลิตภัทร วันแอเลาะ
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๗๖

เด็กชายวัชระ ภูกลินหอม

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๗๗

เด็กหญิงวาสนา มหาคุฑ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๗๘

เด็กหญิงวาสนา แสงจันทร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๗๙

เด็กชายวิทยา ฟาแลบ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๘๐
เด็กชายวิธวิน ศรีระวงษ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๘๑

เด็กชายศุภกร กรวยทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๘๒

เด็กชายสรวิศ แจ้งสว่าง
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๘๓

เด็กชายสหชัย ไชยทา
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๘๔

เด็กชายอภิรักษ์ ทองแพ
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๘๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุวัณนะศิริ
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๘๖

เด็กหญิงอรุณวรรณ อินอ้น
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๘๗

เด็กชายอลงกต กิจเจริญศิลป
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๘๘

เด็กชายอัษฎา ภูมิถาวร
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๘๙

เด็กชายอัษฎาวุธ ภูมิถาวร
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๔๐ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๙๐
เด็กชายอานนท์ น่วมคง

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๙๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

อินทกรม
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๙๒

เด็กชายเดชาธร อชิโนบุญญวัฒน์
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๙๓

เด็กหญิงเพ็ญนภา วงศ์วิลา
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๙๔

เด็กชายเอกภพ โสพิพันธ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๙๕

เด็กหญิงกมลรัตน์ เต่าพาลี
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๙๖

เด็กชายกฤษณะ โปรยทอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๙๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พวงพิลา

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๙๘

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

กมลกลาง
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๘๙๙

เด็กชายคชาเมฆ วันทอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๐๐
เด็กชายชัยวัฒน์ ปนทอง

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๐๑
เด็กชายชาญวิทย์ บุตรดี

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๐๒
เด็กหญิงณรรธษร ใหญ่คำมา

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๐๓
เด็กหญิงณัฐริกา ปนทอง

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๐๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ชนะพจน์

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๐๕
เด็กชายณัฐวุฒิ พุทธสาเดช

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๐๖
เด็กชายธนกาญจน์ หล้าคำ

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๐๗
เด็กชายธนพล สร้อยมณี

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๐๘
เด็กชายธนพัฒน์ ผิวละออ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๐๙
เด็กชายธนภัทร ปญญากมลกิจ

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๑๐
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ริยาพันธ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๑๑

เด็กชายธีรพัฒน์ นาคบุญ
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๑๒

เด็กชายธีระพงศ์ มากบาง

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๑๓

เด็กชายธีรเทพ มาแกดำ
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๑๔

เด็กหญิงนวพร เหล่าโชติ
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๑๕

เด็กชายนัฐวุฒิ เปลียนเมฆ

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๑๖

เด็กชายนิติโชค สิงห์ธรรม
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๑๗

เด็กชายบดินทร์ สังข์คง
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๑๘

เด็กหญิงปยะดา ยาวิไชย
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๑๙

เด็กชายปุณณวิช จันทร์อุดร
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๒๐
เด็กชายพงศกร ชัยธรรม

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๒๑

เด็กหญิงพิยดา นาคแกมทอง
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๒๒

เด็กชายพิษณุชัย คำมุงคุณ
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๒๓

เด็กชายพิเชฐ เบียวบังเกิด

้

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๒๔

เด็กชายพูลทรัพย์ ชนะเคน
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๔๑ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๒๕

เด็กชายภาคภูมิ เจริญวน

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๒๖

เด็กชายมาโนชญ์
กาญจนธนานนท์

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๒๗

เด็กหญิงยงยุดา สินปรุ
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๒๘

เด็กชายรัชนนท์ จันทกรณ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๒๙

เด็กชายฤทธิศักดิ

์

คนขยัน
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๓๐
เด็กชายวทัญู ศรีพรประเสริฐ

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๓๑

เด็กหญิงวราลี เสรีชัยวณิช
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๓๒

เด็กหญิงวลัยรัตน์ ซอยรัมย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๓๓

เด็กชายวัชรินทร์ กุศลมานิตย์
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๓๔

เด็กหญิงวัลณพร วังพรม
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๓๕

เด็กชายวิวัฒน์ ศรีโยธา
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๓๖

เด็กชายศตวรรษ สุขกิจ
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๓๗

เด็กชายศราวุฒิ สีดานา
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๓๘

เด็กชายศศิมงคล ชืนช้าง

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๓๙

เด็กหญิงศิริวรรณ จาดไร่ขิง

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๔๐
เด็กชายสิทธิกร เสาวัง

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๔๑

เด็กชายสิทธิพร ผูกพันธ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๔๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ อิมเต็ม

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๔๓

เด็กหญิงสุนิสา กิงฉ่าย

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๔๔

เด็กหญิงสุภาพร สโมสร
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๔๕

เด็กชายสุรวีห์ สร้อยสวัสดิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๔๖

เด็กหญิงอโนมา รอดอยู่
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๔๗

เด็กชายณรงค์ธันย์ โชติพันนึก
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๔๘

เด็กชายธันวากรณ์ มหาคุฑ

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๔๙

เด็กหญิงพรหมพร คำมูล
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๕๐
นายสิขรินทร์ ญาณสูตร

๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๕๑

เด็กหญิงอารียา ขวัญทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๕๒

เด็กหญิงอุบล ฉัตรสุวรรณ
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๕๓

เด็กหญิงกนกพร มหาพรหม
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางเตย วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๕๔

เด็กชายธนรัตน์ โยกบัว
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเตย วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๕๕

เด็กหญิงนิศาชล เจริญเรือง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเตย วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๕๖

เด็กหญิงนำฝน สุขเจริญ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเตย วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๕๗

เด็กชายภาณุเดช ภู่จันทร์
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเตย วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๕๘

เด็กหญิงสิริรัตน์ เทศแก้ว
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเตย วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๕๙

เด็กชายแก้ว สุขเจริญ
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเตย วัดดอนหวาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๔๒ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๖๐
เด็กชายโสพลน์ อ่อนอุไร

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางเตย วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๖๑

เด็กหญิงนิรชา เฉิดจินดา
๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๖๒

เด็กหญิงบุษกร ปนนิล
๒๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๖๓

เด็กหญิงสุภาวดี ปนประชา
๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๖๔

เด็กหญิงกนกวรรณ สงประชา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๖๕

เด็กหญิงกรณิภา ชำนาญวงค์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๖๖

เด็กหญิงขวัญจิรา กีตา
๑๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๖๗

เด็กหญิงณัฐนันท์ คัดสันเทียะ

๊

๓๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๖๘

เด็กหญิงพิมพกานต์ สุริยัน
๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๖๙

เด็กหญิงยุพารัตน์ พรมสุ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๗๐
เด็กชายรติกร สาจันทร์

๒๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๗๑

เด็กหญิงรุจินัน เจริญขวัญ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๗๒

เด็กหญิงลลิตา บุญประเสริฐ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๗๓

เด็กหญิงสมิตานัน ชูแก้ว
๓๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๗๔

เด็กชายจักรพล ลัยเกตุ
๒๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๗๕

เด็กหญิงวันเพ็ญ กล้าหาญ
๑๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๗๖

เด็กหญิงวิธกานต์ พลกล้าหาญ
๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๗๗

เด็กหญิงสุปรียา มาลาศรี
๒๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๗๘

เด็กชายเฉลิมชัย เดชบำรุง
๐๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๗๙

เด็กหญิงธนาธร มีหวายหลึม
๑๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๘๐
เด็กชายธนาเทพ คำสุริย์

๑๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๘๑

เด็กหญิงธันยมัย ถินระหา

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๘๒

เด็กหญิงนฤมล สอนดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๘๓

เด็กหญิงปภาวี จันโต
๒๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๘๔

เด็กหญิงปวรรัตน์ ศรีสงสาร
๐๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๘๕

เด็กชายพงษ์วฤทธิ

์

นาคไร่ขิง
๐๒/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๘๖

เด็กหญิงพรวิไล ภูหนู
๐๓/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๘๗

เด็กหญิงรวินันท์ มีหล้า

๑๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๘๘

เด็กชายวรทัศน์ พูนสวาย
๑๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๘๙

เด็กหญิงวรัญญา บือทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๙๐
เด็กชายอนุเทพ จันทะปญญา

๒๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๙๑

เด็กหญิงอัญชลีพร นุชพิเรนทร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๙๒

เด็กหญิงอาริศรา รัตนรังษี
๒๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๙๓

เด็กหญิงวรรณธิดา แก้วมา
๑๘/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๙๔

เด็กหญิงสุนิตา บุญจันทร์
๒๐/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๔๓ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๙๕

เด็กหญิงแสงดาว บุญเจริญ
๐๙/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๙๖

นางสาวรสา วอแม
๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดทรงคนอง วัดทรงคนอง  

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๙๗ เด็กหญิงกรรณยวรรณ
พูลสุขโข

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๙๘

เด็กชายคมสัน สดใส
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๔๙๙๙

เด็กหญิงณิชาภัทร เทศสมบูรณ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๐๐
เด็กชายแสนรัก สีกลำ

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๐๑
เด็กชายกฤษดา ทรัพย์มาก

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๐๒
เด็กหญิงพรนัชชา บุญกระสินธุ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๐๓
เด็กหญิงพลอยมณี ธรรมสาโรรัชต์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๐๔
เด็กชายภูริทัต มิตตัสสา

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๐๕
เด็กหญิงวราภรณ์ พิมพ์งาม

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๐๖
เด็กหญิงอรอุมา นามวงศ์ศรี

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๐๗
เด็กหญิงปวีณา แซ่ย่าง

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๐๘
เด็กหญิงสิริญากร กลันจะโปะ

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๐๙
เด็กหญิงหอมพัต ทองดี

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๑๐
เด็กหญิงอิศรา ทานะเวช

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๑๑
เด็กหญิงอุมาพร ฤทธิรงค์

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๑๒
เด็กหญิงชลธิชา วันอยู่

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๑๓
นางสาวพิชญ์สินี นาคชู

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๑๔
เด็กชายวัชรินทร์ วาชาวนา

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๑๕
เด็กหญิงอาจารี คงพิบูลย์

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๑๖
เด็กชายชยุต กำลังเดช

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๑๗
เด็กหญิงณภัทร ระวังชนม์

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๑๘
เด็กชายต้นนำ สุธีบุตร

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๑๙
เด็กชายทักษ์ดนัย จำปาโชค

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๒๐
เด็กหญิงทาริณี ไขแสง

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๒๑
เด็กหญิงทิตา หาระไชย

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๒๒
เด็กชายทินภัทร เตชูปกรณ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๒๓
เด็กหญิงนันทิชา รจิตพฤกษา

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๒๔
เด็กชายนิธิศ สีหอมเหิน

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๒๕
เด็กหญิงบุญยานุช ผ่องแผ้ว

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๒๖
เด็กหญิงปณฑารีย์ สิริสม

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๒๗
เด็กชายปารณัท เทิดทินวิทิต

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๒๘
เด็กชายปารินทร์ ปูหลำ

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๒๙
เด็กชายพลภูมิ ขุนคง

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๔๔ / ๑๗๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๓๐
เด็กหญิงพัทธ์วิรา พุ่มทอง

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๓๑
เด็กหญิงภณิดา สมมุ่ง

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๓๒
เด็กหญิงภัทรวดี หาสุข

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๓๓
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ใจตรง

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๓๔
เด็กชายภาสวุฒิ โสภิตชาติ

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๓๕
เด็กชายภูดิศ ล้อมสินทรัพย์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๓๖
เด็กหญิงวทันยา แซ่ตัง

้

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๓๗
เด็กหญิงวริษรา ศรีโมรา

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๓๘
เด็กหญิงวิรญา สีพรม

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๓๙
เด็กชายวิริทธิพล

์

รุ่งเรือง
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๔๐
เด็กชายสิทธรินทร์ โพธิบำเพ็ญ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๔๑
เด็กหญิงสุชานันท์ ดรลิเคน

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๔๒
เด็กหญิงสุพัชญา กมลเลิศ

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๔๓
เด็กหญิงสุภัสสรา จำรัสไว

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๔๔
เด็กหญิงอมลรดา ไถวสินธุ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๔๕
เด็กหญิงอรปรียา เกตุแพทย์

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๔๖
เด็กหญิงอรปรียา เกียรติอาธารชัย

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๔๗
เด็กหญิงอรวรา ศรีธรรมรงค์

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๔๘
เด็กชายอริยะวุฒิ วรกุลพิสุทธิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๔๙
เด็กหญิงอริสรา หวังฟงกลาง

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๕๐
เด็กหญิงอังศุธร สานะ

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๕๑
เด็กหญิงอัญชณา บุญแสง

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๕๒
เด็กหญิงอาณดา กรพิพัฒน์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๕๓
เด็กหญิงอโนชา พึงรัตน์

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๕๔
เด็กชายโชติวรรธน์ รุจิระชุณห์

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๕๕
เด็กชายกนก สินศิริ

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๕๖
เด็กหญิงกรกนก ฉันทาพัฒน์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๕๗
เด็กหญิงกรณ์ภัสสร อชโชติพงศ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๕๘
เด็กหญิงกาญจนาภา สวนนุ่ม

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๕๙
เด็กหญิงกานต์มณี พงษ์สวัสดิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๖๐
เด็กหญิงจีรวรรณ จัตุพงค์

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๖๑
เด็กชายญาณโนภาส เพชรปานกัน

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๖๒
เด็กชายฑีรพร สีเหลือง

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๖๓
เด็กหญิงดวงพร นาชิน

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๖๔
เด็กหญิงธันยชนก ตีวารี

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๔๕ / ๑๗๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๖๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ แสงทอง

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๖๖
เด็กชายธิริทธินนท์ ศุภวัชรโยธิน

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๖๗
เด็กหญิงนันทริกา แปนกลัด

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๖๘
เด็กหญิงนันท์นภัส เจกะโพธิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๖๙
เด็กหญิงนันธิชา โล่ห์คำ

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๗๐
เด็กหญิงปาณิสรา กองขุนชาติ

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๗๑
เด็กชายพาสกร วิริยจารี

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๗๒
เด็กหญิงพิริยะรักษ์ ประครองใจ

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๗๓ เด็กหญิงมนทิราวรรณ
มะไลจันทร์

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๗๔
เด็กหญิงศศิกานต์ เชียรสระน้อย

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๗๕
เด็กหญิงศศิมาพร หนาสกุล

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๗๖
เด็กชายศุภกร บริรักษ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๗๗
เด็กชายศุภกร สืบนาคำ

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๗๘
เด็กชายอภิรักษ์ แก้วลอย

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๗๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ขอชิดกลาง
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๘๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุขสม
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๘๑
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ทิพยทยารัตน์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๘๒
นางสาวจอม ตาแสง

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๘๓
เด็กชายจักรพงษ์ แสนมี

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๘๔
เด็กหญิงจิรวรรณ สมบุญ

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๘๕
เด็กชายจิรวัฒน์ ช่อดอกไม้

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๘๖
เด็กชายฉัตรทอง พลับพลา

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๘๗
เด็กหญิงณัฐณิชา คงสมบูรณ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๘๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ปูทองจันทร์

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๘๙
เด็กชายทนงชัย อินทร์อยู่

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๙๐
เด็กชายธงไชย สาธุภาค

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๙๑
เด็กหญิงธรรณิการ์ เกลาโพธิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๙๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ ทรัพยา

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๙๓
เด็กชายธีระเดช จิตย์หาญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๙๔
เด็กชายปณวัฒน์ จอมจะบก

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๙๕
เด็กชายปยวัฒน์ โพธิศรีดี

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๙๖
เด็กชายพงษกร แก้วกัน

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๙๗
เด็กหญิงพลอยไพลิน ทิศกระโทก

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๙๘
เด็กชายพัชรพล รืนชิต

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๐๙๙
เด็กชายภัทร โอสถพันธ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๔๖ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๐๐
เด็กชายยงยุทธ นาโควงค์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๐๑
เด็กหญิงรวินันท์ บำรุงศรี

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๐๒
เด็กหญิงวิภาดา ตาสามปอ

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๐๓
เด็กหญิงศศิธร รัตนวัน

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๐๔
เด็กหญิงศศิวิมล ศรีกร

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๐๕
เด็กหญิงศิริวาตรี จันทร์ดมกลิน

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๐๖
เด็กหญิงสมปรารถนา

นามเทียง

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๐๗
เด็กหญิงสุกานดา ใยบัว

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๐๘
เด็กหญิงสุจิตรา แสงโชคานนท์

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๐๙
เด็กหญิงสุนิชา แก้วนำใส

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๑๐
นายสุภัทร นัตเนตร์

๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๑๑

เด็กหญิงอมรวลี มีนิล
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๑๒

เด็กชายอำพล สมเพชร
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๑๓

เด็กชายเจตต์รวี จันทร์ศิริ
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๑๔

เด็กชายเจษฎา สุวรรณภานนท์
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๑๕

เด็กชายเทียนทอง นิลพันธ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๑๖

เด็กหญิงเอิญ ตาเงิน
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๑๗

เด็กหญิงใบเตย พิมพ์นิสัย
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๑๘

นายกรกฎ เต็มเปยม
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๑๙
เด็กหญิงกัญญาทิพย์ พรมมา

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๒๐
เด็กหญิงกัลยารัตน์ ศรีชมชืน

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๒๑
เด็กหญิงกาญจนสุดา สุปตติ

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๒๒

นางสาวจินดา เพ็งสุวรรณ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๒๓

นางสาวจิราพร ตุงพิลา
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๒๔

นางสาวชลดา อินทร์พันธ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๒๕

เด็กชายชาญณรงค์ คำวงษ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๒๖

นายชูชาติ สุดวงษ์งาม
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ จินดานิล
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๒๘

เด็กชายณัฐวุฒิ พุทธา
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๒๙
นางสาวธัญญลักษณ์ หล้าคำไข

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๓๐
นางสาวธิดา ขันแก้ว

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๓๑

นางสาวธิดา เชือมขุนทด

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๓๒

เด็กหญิงนันทนา สุวรรณโค
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๓๓

นายนันทวัฒน์ จันทะมะณี
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๓๔

นางสาวพวงผกา ฉัตรเงิน
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๔๗ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๓๕

นางสาวพัชรี กุมภัณฑ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๓๖

นางสาวภัทรนันท์ อัตตโน
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๓๗

เด็กชายมิณฑาดา งิวงาม

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๓๘

เด็กหญิงรัชนีกร บุญนวน
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๓๙

เด็กหญิงวันทนีย์ พรมสวัสดิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๔๐
เด็กชายศักดิพัฒน์ แก้วคำ

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๔๑

นายสกายเพชร ทาลำปาง
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๔๒

เด็กหญิงสุทธิดา ดอนมูล

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๔๓

เด็กหญิงสุธาทิพย์ รุณคุณยง

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๔๔

เด็กหญิงสุภนิดา เฮียงเถือน

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๔๕

นายสุรเดช สาธุภาค
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๔๖

นางสาวหงษ์ฟา รักวงศ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๔๗

เด็กชายหรัณย์ จรพงศ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๔๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศรีเดช

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๔๙

นายสันติ เฉลิมพันธุ์
๒๗/๐๔/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๕๐
เด็กหญิงธนพร ใจบุญ

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา วัดเพลินเพชร  

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๕๑

เด็กหญิงพิชญ์สินี เอียมเขียว

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา วัดเพลินเพชร  

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๕๒

เด็กชายชิติศักดิ

์

ยอดจงรัมย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา วัดเพลินเพชร  

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๕๓

เด็กหญิงบุญยวีร์ ชูสุวรรณ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา วัดเพลินเพชร  

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๕๔

เด็กหญิงอารียา ไชยยนต์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา วัดเพลินเพชร  

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๕๕

เด็กหญิงเณศรา ประเสริฐศรี
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา วัดเพลินเพชร  

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๕๖

เด็กหญิงเบญจมาศ โภคเสถียร
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา วัดเพลินเพชร  

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๕๗

เด็กหญิงณภัทร ภูสระลำ
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๕๘

เด็กหญิงพีรดา เล้าอรุณ
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๕๙

เด็กหญิงจุฑามาศ บุญนำ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๖๐
เด็กชายชยพล ทองหมู่

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๖๑

เด็กหญิงชยาภา รัตนพราว
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๖๒

เด็กชายชัยภัทร หลงสมบุญ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๖๓

เด็กหญิงทินมณี วงษ์จ๊ดซี

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๖๔

เด็กหญิงธนภรณ์ แก้วสกุณี
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๖๕

เด็กหญิงธวัลพร ทองดอนใหม่
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๖๖

เด็กหญิงธันยนันท์ มุขศิริวรัญชิต
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๖๗

เด็กชายธีรพงศ์ มานะกิจ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๖๘

เด็กหญิงพัชรียา อภิบาลชน
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๖๙

เด็กชายพีรพล ไก่งาม
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๔๘ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๗๐
เด็กหญิงภรรณราย ภุชงค์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๗๑

เด็กหญิงรุจจิรา ทัพที
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๗๒

เด็กหญิงวรนุช เผือนประไพ

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๗๓

เด็กชายวริทธิ

์

ฮวดเจริญ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๗๔

เด็กชายศุภกิตติ

์

ศรีสวัสดิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๗๕

เด็กชายศุภเศรษฐ์ ภู่ศรีวรางค์กูล
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๗๖

เด็กชายสุธรรมชัย รอดทิม
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๗๗

เด็กหญิงอภิญญา พลเยียม

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๗๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ ศรีประสาน
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๗๙

เด็กหญิงกันต์ฤทัย ขันธบุตร
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๘๐
เด็กหญิงจตุพร บุญเทียน

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๘๑

เด็กชายจิรชีพ หอมพวงภู่
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๘๒

เด็กชายฉัตรชัย จันอุดม
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๘๓

เด็กหญิงชญานิน วัฒนาอุดมวงศ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๘๔

เด็กชายณภัทร บุญฤทธิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๘๕

เด็กชายณัฐธกรณ์ ทองอำไพ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๘๖

เด็กชายต้นนำ ชอบชืน

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๘๗

เด็กชายธีร์ธวัช พาอ่อน
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๘๘

เด็กชายพงศธร กลินมะลิ

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๘๙
เด็กหญิงพลอยไพลิน ประทุมวงศ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๙๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ บูรณัติ

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๙๑

เด็กชายพัทธ์สุธี ถนอมสัตย์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๙๒

เด็กชายภูธเรศ บัวสมบุญ
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๙๓

เด็กชายภูวนาถ เดชเดชะสุนันท์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๙๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ ชัยพิชิตพันธ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๙๕

เด็กหญิงรัติกาล เงินทิม
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๙๖

เด็กหญิงฤดีพิมล โสภานวกุล
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๙๗

เด็กหญิงศศิวิมล ดรสีดา
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๙๘

เด็กหญิงสุภัสสรา
ลิมจันทร์ประภาพ

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๑๙๙

เด็กชายสุวิจักขณ์ สมบัติเจริญ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๐๐
เด็กหญิงอภิญญา สีหาราช

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๐๑
เด็กชายอภิรักษ์ จุ้ยประชา

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๐๒
เด็กหญิงอารยา ไทยทวี

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๐๓
เด็กชายอิทธิศักดิ

์

นับถือสุข
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๐๔
เด็กชายเอกบดินทร์ พึงหิรัญ

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๔๙ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๐๕
เด็กชายโสภณ ณรงคะชวนะ

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๐๖
เด็กหญิงกมลนัทธ์ รัตนเรืองเดชกุล

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๐๗
เด็กหญิงชนิกานต์ มังนิมิตร

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๐๘
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ แก่นมัน

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ สืบบุตร

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๑๐
เด็กชายดนุชิต คงกุล

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๑๑

เด็กหญิงธัญรดา ฝุนละออง
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๑๒

เด็กหญิงบัณฑิตา เกินโนนกอก

้

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๑๓

เด็กชายภูษิต บุญมี

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๑๔

เด็กหญิงวรนุช สีสวย
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๑๕

เด็กหญิงศริญดา สุขรอด
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๑๖

เด็กชายสุทธิพงษ์ ไทยทวี

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๑๗

เด็กหญิงสุมัญญา พอใจ
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๑๘

เด็กหญิงแพรพลอย อินทโชติ
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๑๙

เด็กชายกฤติยากร พ่วงญาติ
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๒๐
เด็กชายจิรพัส เพาะแปน

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๒๑

เด็กชายนิธิ แก้วคีรี
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๒๒

เด็กชายภนัสกร อ่อนนาเลน
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๒๓

เด็กชายมัทธิว ศิริวัฒนา
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๒๔

เด็กหญิงมีนารินทร์ บุตรดีสวภัทร์
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๒๕

เด็กชายสุกฤต สิมณี
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๒๖

เด็กหญิงพิชญา พิมพ์สุวรรณ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๒๗

เด็กหญิงกรกมล ขำเสียงหวาน
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๒๘

เด็กชายกรย์ธัช วังศานุตร
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๒๙

เด็กชายขจรพงศ์ แก่นโต
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๓๐
เด็กหญิงจุฑาธิบดิ

์

เชาวน์สกุล
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๓๑

เด็กหญิงชนิดาภา คงรัตนสมบูรณ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๓๒

เด็กหญิงชนิดาภา สุขประวิทย์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๓๓

เด็กหญิงชนิภา มิชัยยา
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๓๔

เด็กหญิงณัชชา ภูมิภัทรภักดี
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๓๕

เด็กชายณัชพล เซ็งมณี

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๓๖

เด็กชายณัฐภัทร เซ็งมณี

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๓๗

เด็กหญิงณัฐริกา แย้มบางยาง
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๓๘

เด็กหญิงณัฐสุดา แซ่เฮา
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๓๙

เด็กชายดุลยวัฒศ์ โชติสวัสดิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๕๐ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๔๐
เด็กชายทัตพล พุทธวิถี

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๔๑

เด็กชายธนบูรณ์ จาดคล้าย
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๔๒

เด็กหญิงนภัสสร ศุภจำปยา
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๔๓

เด็กหญิงนันท์นภัส สุวรรณเนตย์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๔๔

เด็กหญิงนันท์นิชา ปถวี
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๔๕

เด็กหญิงบุณฑริกา พิเชฐพงศา
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๔๖

เด็กหญิงปวริศา พุ่มพยอม
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๔๗
เด็กหญิงปณญวรรธน์ เจริญพร

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๔๘

เด็กชายปุณยวัฒน์ พฤกษ์กานนท์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๔๙

เด็กหญิงพรทิพย์ สุนทรศารทูล
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๕๐
เด็กหญิงพรรณพิลาส สกุลตันเจริญชัย

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๕๑

เด็กหญิงพัฒนศิริ แก้วอุดร
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๕๒

เด็กชายพีรวัส ปกพัฒนกุล
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๕๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ สุจจิตจูร
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๕๔

เด็กหญิงวรินทร อยู่ประจำ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๕๕

เด็กหญิงศศิพิมล บุญชู
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๕๖

เด็กหญิงสิตานัน วรสาร
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๕๗

เด็กหญิงสิรยา น้อยพิทักษ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๕๘

เด็กชายสิรวิชญ์ อรัญชัยยะ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๕๙

เด็กหญิงอภิชญา พรมชนะ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๖๐
เด็กชายอาศิรภา มหาธนานุสรณ์

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๖๑

เด็กหญิงเขมิกา เต็งประเสริฐ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๖๒

เด็กชายเฉลิมชัย สาเกตุ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๖๓

เด็กหญิงใบหยก วุฒิสังคะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๖๔

เด็กหญิงณัฐณิชา ม่วงคำ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๖๕

เด็กชายณัฐวุฒิ นาผม

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๖๖

เด็กหญิงดวงกมล ห่วงนาค
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๖๗

เด็กชายธิเบต อรชัย
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๖๘

เด็กชายนวพล เพชรวงษ์วาน
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๖๙

เด็กชายนิพันธ์ แสงใหญ่
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๗๐
เด็กหญิงพรพรรณ แก้วอร่าม

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๗๑

เด็กชายภูวดล ลิมโกมุท
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๗๒

เด็กหญิงวรรณฤดี ม่วงประชา
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๗๓

เด็กหญิงสาริณี พิมพา

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๗๔

เด็กหญิงไอรดา อ่อนโพธิแก้ว

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๕๑ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๗๕

เด็กหญิงจิราวรรณ จิวคุ่ย

๋

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๗๖

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แซ่ลิม

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๗๗

เด็กชายธีรภัทร์ พันคง
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๗๘

เด็กชายนพรัตน์ ลำภาษี
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๗๙

เด็กหญิงวชิรา ชิวปรีชา
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๘๐
เด็กหญิงวรัญญา ทองสมบูรณ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๘๑

เด็กหญิงศศิกานต์ อินทชัย
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๘๒

เด็กหญิงสิวภรณ์ นิยมทรัพย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๘๓

เด็กหญิงอินทิรา อิระวดี
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๘๔

เด็กหญิงเตือนใจ ทองสุขดี
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๘๕

เด็กหญิงกุลปริยา สางาม
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๘๖

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ ยอดนาวัน
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๘๗

เด็กหญิงจิรัชยา ทวีรอด
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๘๘

เด็กหญิงยุพิมภา มูลพัน
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๘๙

เด็กหญิงรามาวดี วารี
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๙๐
เด็กชายสุรเกียรติ วงเวียน

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๙๑

นางสาวอุไรรัตน์ สังข์โชติ
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๙๒

นางสาวกษมา ทองประดิษฐ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๙๓

นางสาวจินตหรา วินทะสมบัติ
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๙๔

นางสาวดวงหทัย นามสุข
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๙๕

นายธีระกานต์ ทีรวม

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๙๖

นางสาวนิภาพรรณ สัญจรรัตน์
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๙๗

นางสาวพรทิพย์ ก่อเจริญ
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๙๘

นางสาวพรทิพย์ บัวอรุณ
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๒๙๙

นางสาวมาฆะวิณี เนียมก้อน
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๐๐
นางสาวรติกร เปล่งศรีงาม

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๐๑
นางสาวจันทร์นวล จันทร์

๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๐๒
นางสาวชนัญญา แซ่ซิม

้

๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๐๓
นางสาวณัฐธยาน์ สมยง

๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๐๔
นายทศเทพ วัฒนาไพศาลกิจ

๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๐๕
นางสาวนวลพรรณ รัตนวรรณ

๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๐๖
นางสาวบุษรารัตน์ พุ่มบัว

๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๐๗
นายพีระพล อ่อนมันคง

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๐๘
นางสาววิภาวี ลำเจียกกุล

๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๐๙
นางสาวสุภาภรณ์ ก่อเจริญ

๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๕๒ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๑๐
เด็กชายกันต์เอนก พบร่มเย็น

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๑๑

เด็กชายกิตติธเนศ

์

จิตกล้าปติพัชร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๑๒

เด็กชายกิตินันท์ จงจิรกิตติกุล

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๑๓

เด็กชายคณาธิป วงษ์พันธุ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๑๔

เด็กชายจิรเมธ สำลี
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๑๕

เด็กชายฐิติวัฒน์ บุษยทริกากรณ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๑๖

เด็กชายณภัทร ดำเนินยุทธ
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๑๗

เด็กชายณภัทร สุจินดามณีชัย
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๑๘

เด็กชายณัฐดนัย นิธิปณฑิตานนท์
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๑๙

เด็กชายณัทณพงศ์ เฉลยวุฒิโรจน์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๒๐
เด็กชายพิชคเณศร์ รัตนเสรานนท์

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๒๑

เด็กชายภูดิศ ไชยเกษมสันต์
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๒๒

เด็กชายภูธน คงคำแก้ว
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๒๓

เด็กชายภูมรินทร์ ฉลาดแย้ม
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๒๔

เด็กชายศิวรุตน์ สมชัย
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๒๕

เด็กชายสกล ทัพรัตน์
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๒๖

เด็กชายสรัล สาอุดม
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๒๗

เด็กชายสิรวิชญ์ ศีลวัตพงศ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๒๘

เด็กชายอัคเดช แก่นแก้ว
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๒๙

เด็กชายเมธิชัย ยินดีผลเจริญ
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๓๐
เด็กหญิงจริยา สิถิระบุตร

๑๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๓๑

เด็กหญิงญาณิศา บัวแก้ว
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๓๒

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ เชยกิจ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๓๓

เด็กหญิงปยะวรรณ จงใจงาม
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๓๔

เด็กหญิงสิริวันดี อ่วมพลับ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๓๕

เด็กหญิงเนตรนภา แสงโสภา
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๓๖

เด็กหญิงกฤติยา พรมทัน
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๓๗

เด็กหญิงขนิษฐา ทองแพะ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๓๘

เด็กหญิงจันทร์ธิดา มานุช
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๓๙

เด็กหญิงจิตตรา พงษ์ขยัน
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๔๐
เด็กชายปาราเมศ ศิริเรือง

๒๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๔๑

เด็กหญิงปยรัตน์ ประมูล
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๔๒

เด็กหญิงพณิชา พันธุรัตน์
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๔๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ กิตติศุภรพงศ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๔๔

เด็กหญิงวิมลรัตน์ กระโทกนอก
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๕๓ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๔๕

เด็กชายเทพทัต แสงสี
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๔๖

นางวิริยา ธุวภัทร
๐๙/๐๘/๒๕๑๐

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๔๗

นายชัชชัย ศรีจันทร์ ๗/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๔๘

นายธนากร ศุภนาค
๑๒/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๔๙

นายวิวัฒน์ ยอดมงคล
๒๒/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๕๐
นายศุภกร อัปมาโน ๒/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๕๑

นายสุทธวีร์ วงษ์น้อย
๒๑/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๕๒

นายสุรชาติ ตุมะจันทร์
๑๔/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๕๓

เด็กหญิงวริศรา อนุตธโต
๑๔/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๕๔

เด็กชายวีรชาติ ขันติยะ
๑๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๕๕

เด็กชายทักษิณ ตุมะจันทร์
๒๐/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๕๖

เด็กชายวรวิทย์ สร้อยสังวาลย์ ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๕๗

เด็กหญิงศรุตา จีนเลียง

้

๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๕๘

เด็กหญิงอารยา ยิมกริม

้ ่

๑๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๕๙

เด็กชายกฤษณ์ดนัย สมันรัมย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๖๐
เด็กชายกอบลาภ ภู่พูลเพียร

๑๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๖๑

เด็กหญิงเกวลินทร์ จิตรอิม

่

๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๖๒

เด็กหญิงจิรภิญญา นุชเจริญ
๑๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๖๓

เด็กชายจีระศักดิ

์

อิมสำราญรัชต์

่

๑๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๖๔

เด็กหญิงจุฑามาศ ลิมประเสริฐ

้

๑๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๖๕

เด็กหญิงจิระนันท์ เกยพระยา ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๖๖

เด็กชายฉัตรริน ดิษฐ์ประชา ๓/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๖๗

เด็กหญิงฐิตาภา ชินสิทธิ

์

๑๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๖๘

เด็กหญิงณัฐตินา คูณขุนทด
๒๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๖๙

เด็กหญิงณัฐธิดา จันทร์สมบูรณ์ ๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๗๐
เด็กหญิงทิฑัมพร ศรีสกร

๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๗๑

เด็กหญิงธนัชพร สีนวนนา
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๗๒

เด็กหญิงธัญรัตน์ ชลวิธี

๒๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๗๓

เด็กหญิงนำฝน มาตราช
๒๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๗๔

เด็กหญิงนิศาชล พรมโชติ
๑๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๗๕

เด็กหญิงบัณฑิตา ปกษาวรรณ
๒๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๗๖

เด็กชายบูรินทร์ อึงเจริญ

้

๑๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๗๗

เด็กชายปฐมพร นามเวียงยศ ๓/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๗๘

เด็กหญิงปยธิดา ธรรมสังวาลย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๗๙

เด็กชายพงษ์พัฒน์ ศรีปนเปา
๒๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๕๔ / ๑๗๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๘๐
เด็กหญิงพรสุดา สารรัตน์ ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๘๑

เด็กหญิงพัชราภา เสียงใส

๒๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๘๒

เด็กหญิงพิกุลทอง วรรณวรกิจ
๓๐/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๘๓

เด็กหญิงพีรวรรณ จันทร์สมวงษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๘๔

เด็กชายภคพล แทนคำ
๒๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๘๕

เด็กหญิงภัทรวี วงค์ประเสริฐ
๒๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๘๖

เด็กหญิงภัสรารัตน์ ดอกพุฒซ้อน ๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๘๗

เด็กหญิงวลัยวรรณ โพไพศาล
๒๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๘๘

เด็กหญิงสุภัทรา อินสนธิ

์

๑๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๘๙

เด็กชายอภิวิชญ์ ทองดี
๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๙๐
เด็กหญิงอริสา กิจสวัสดิ

์

๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๙๑

เด็กหญิงอินทิรา จันทร์อิม

่

๑๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๙๒

เด็กหญิงอิสราภรณ์ สนองผัน ๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๙๓ เด็กหญิงอภิญญานันท์
ความดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๙๔

เด็กชายจก ท่อง
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) วัดเชิงเลน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๙๕

เด็กชายณัฐพงษ์ คชพล
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) วัดเชิงเลน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๙๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ ผาสุก
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) วัดเชิงเลน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๙๗

เด็กหญิงนัชวรรณ ภู่ทอง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) วัดเชิงเลน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๙๘

เด็กหญิงปภาวี ดีกลาง
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) วัดเชิงเลน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๓๙๙

เด็กหญิงปริชญา แต่งตังรัมย์

้

๐๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) วัดเชิงเลน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๐๐
เด็กชายพนมกร บุญประคอง

๐๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) วัดเชิงเลน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๐๑
เด็กหญิงพิมพกานต์ นิลรัศมี

๐๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) วัดเชิงเลน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๐๒
เด็กหญิงปรียาพร ไวมาลี

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๐๓
เด็กหญิงรัตน์ดา อามแสง

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๐๔
เด็กหญิงอาโนเณะ -

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๐๕
เด็กหญิงอิงอร สงเคราะห์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๐๖
เด็กหญิงลดา นันวิชัย

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๐๗
เด็กชายตรัยภพ เขียวเล็ก

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๐๘
เด็กชายวัชระ พิมพา

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๐๙
เด็กหญิงวันเพ็ญ วงศ์ลัวะ

๑๐/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๑๐
เด็กหญิงศศิกานต์ พลาศัย

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๑๑

เด็กหญิงเหมย -

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๑๒

เด็กหญิงเอม -
๒๗/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๑๓

เด็กหญิงกันติชา อินทรทัศน์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๑๔

เด็กชายจรรยา อุทัย
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๕๕ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๑๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ ทองอ่อน
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๑๖

เด็กชายจิรารุวัฒน์ อุทัย
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๑๗

เด็กหญิงชุติมณฑน์ กิจประยูร

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๑๘

เด็กชายณัฐภูมิ เผ่าพัฒน์
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๑๙

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ศรีวารีรัตน์
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๒๐
เด็กชายธนพร หวังผล

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๒๑

เด็กชายนิติพงค์ ปานเจริญ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๒๒

เด็กชายนุติพงค์ ปานเจริญ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๒๓

เด็กหญิงนำฝน อ่วมเกิด
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๒๔

เด็กชายปรีดา มาลัยสุข
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๒๕

เด็กหญิงพิชชากร สุทธิพันธ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๒๖
เด็กหญิงมินทร์ณีญา บุญกระสินธ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๒๗

เด็กชายยุคลเดช บำรุงวงษ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๒๘

เด็กหญิงวรวีร์ สังข์รักษา
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๒๙

เด็กชายศุภกฤต บุตรบำรุง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๓๐
เด็กหญิงสมลักษณ์ น้อยพิทักษ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๓๑

เด็กหญิงสุพรรษา มณีศรี
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๓๒

เด็กหญิงอัญมณี อุ่นเวียง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๓๓

เด็กหญิงนัฏเฌอญา กาญจนสิน
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๓๔

เด็กหญิงกชนิภา ทองสิมา
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๓๕

เด็กหญิงกฤษณา อิมปรีชา

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๓๖

เด็กหญิงกานต์ทิตา กาญจนเมธี
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๓๗

เด็กหญิงการะเกด ภักขำ
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๓๘

เด็กหญิงจันทราภา พลลุน
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๓๙

เด็กหญิงจารินี บูรณัติ
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๔๐
เด็กหญิงจิรัชยา วรุณธรรม

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๔๑

เด็กหญิงชรินรัตน์ ปุยรักษา

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๔๒

เด็กชายชัยวัฒน์ มังลิม

่ ้

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๔๓

เด็กหญิงณัฐธยาน์ พรหมจริยะพงษ์
๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๔๔

เด็กหญิงณัฐธิดา มีบุญรอด
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๔๕

เด็กชายทศพล พรหมรัตน์
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๔๖
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ บัวแจ่ม

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๔๗

เด็กหญิงธมลวรรณ อ่อนโพธิเตีย

์ ้

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๔๘

เด็กหญิงนภร เพชรไวกูณฐ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๔๙

เด็กหญิงนฤมล จันทร์คลองใหม่
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๕๖ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๕๐
เด็กหญิงนวพร สว่างชม

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๕๑

เด็กชายพงศกร งาเนียม
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๕๒

เด็กหญิงพลอยปภัส อภิเกียรติพงษ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๕๓

เด็กหญิงพุฒไทมาศ ตาลเพชร
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๕๔

เด็กหญิงฟาใส พัดเกร็ด
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๕๕

เด็กหญิงภัทรศยา เฉลิมศักดิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๕๖

เด็กหญิงยุพาภรณ์ จันทร์ดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๕๗

เด็กหญิงรัตนสิริ ประทุมมา
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๕๘

เด็กชายวรพล สุริยาวงษ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๕๙

เด็กหญิงวรวลัญช์ บุญชู
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๖๐
เด็กหญิงวรัญญา แก้วมาลัย

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๖๑

เด็กหญิงศรัณยา ศิริมหาวรรณ
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๖๒

เด็กหญิงศิรินาจ วิจิตรบรรจง
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๖๓

เด็กหญิงสิริยากรณ์ อินทร์ต้นวงค์
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๖๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทร์ผ่องใส
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๖๕

เด็กชายอนุภาพ ขาวสำอางค์
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๖๖

เด็กหญิงอัญญฎา คุ้มรักษา
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๖๗

เด็กชายเดชา แสงใหญ่
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๖๘

เด็กชายเอนก ชนประชา
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๖๙

เด็กหญิงแพรวรุ่ง วัฒนสิน
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๗๐
เด็กหญิงโชติกา จุ้ยเจริญ

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๗๑

เด็กหญิงกนกพร จิรไพศาลสกุล
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๗๒

เด็กหญิงกรรญรัตน์ หมืนศรี

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๗๓

เด็กชายกฤตภาส จุ้ยเจริญ
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๗๔

เด็กหญิงกฤติญา ด่อนสิงหะ
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๗๕
เด็กหญิงกัญจน์นิกข์ ศรีมณี

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๗๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรโสภิณ

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๗๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ นิกูลรัมย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๗๘

เด็กหญิงกานต์ คัชชิมา
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๗๙

เด็กชายกิตติพัฒน์ ใจสุทธิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๘๐
เด็กชายกิตติภพ

ประดิษฐนิระมานนท์
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๘๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แจ่มใส
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๘๒

เด็กชายกุมภาพันธ์ สิงห์โต
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๘๓

เด็กหญิงกุลณัฐ คุณาวัตร
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๘๔

เด็กหญิงกุลภัทร โตสงวน
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๕๗ / ๑๗๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๘๕

เด็กหญิงขวัญแก้ว พิมโพธิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๘๖

เด็กชายจักรกฤษณ์ สิงห์ลอ
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๘๗

เด็กหญิงจารุมน
ขันธกาญจนศักดิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๘๘

เด็กหญิงจิรกาล จูจินดา
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๘๙

เด็กชายจิรพิพรรธ สวัสดิรักษา

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๙๐
เด็กชายจิรภาส ธนากลาง

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๙๑

เด็กชายจิรวัฒน์ บัวทอง
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๙๒

เด็กหญิงจิรัชญาพร พลเทพ
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๙๓

เด็กชายจิราธิป คุ้มครอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๙๔

เด็กหญิงจิราพัชร แสงวิรุณ
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๙๕

เด็กหญิงชนิตา ไทยทวี
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๙๖

เด็กชายชยากร ยังมีมา
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๙๗

เด็กชายชวนากร ทวีคงศักดิสกุล

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๙๘

เด็กชายชวนากร วงษ์เสงียม

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๔๙๙

เด็กชายชาคริส ตรีสุทธิผล
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๐๐
เด็กชายชาญวิทย์ คุรุวัชรพงศ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๐๑
เด็กชายญาณาธิป ทองยัง

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๐๒
เด็กหญิงญาณิศา พุ่มเรืองศรี

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๐๓
เด็กหญิงฐานวีร์ ประทุมสุวรรณ

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๐๔
เด็กชายณพวิทย์ แสงพิทักษ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๐๕
เด็กหญิงณัฐฐาพร ครองยุติ

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๐๖
เด็กหญิงณัฐณิชา ถมยา

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๐๗
เด็กหญิงณัฐปภา ชินจิน

้ ้

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๐๘
เด็กชายณัฐภัทร รัตนวณิชกุล

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๐๙
เด็กชายณัฐภัทร ศรีสุดใจ

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๑๐
เด็กหญิงณัฐริกา แก้วห้าประการ

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๑๑

เด็กหญิงณิชากร สุขสวัสดิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๑๒

เด็กหญิงณิสรา วิชชุนากร
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๑๓

เด็กชายณุปุณ ญาติโสม
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๑๔

เด็กหญิงดาปนี สิทธิกูล
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๑๕

เด็กชายทวีศักดิ

์

นาถึง
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๑๖

เด็กชายธนบดี จือเกร็ด
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๑๗

เด็กหญิงธนพร ตระการฤทธิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๑๘

เด็กชายธนวัฒน์ สวนสามแก้ว
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๑๙

เด็กชายธนวิชญ์ หลงสมบุญ
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๕๘ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๒๐
เด็กชายธนเสฏฐ์ ธุวภัควาณิชย์

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๒๑

เด็กหญิงธัญรัต จันทรประภา
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๒๒

เด็กหญิงธัญวรัตม์ อัศวานึก
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๒๓

เด็กหญิงธิรัชฎา แดงสมบูรณ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๒๔

เด็กชายธีรทัศน์ นาคประยูร
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๒๕

เด็กชายธีรยุทธ กิงสวัสดิ

่ ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๒๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

บุญญกนก
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๒๗

เด็กชายนที เจริญผล
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๒๘

เด็กหญิงนภัสภร วงษ์นิคม
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๒๙

เด็กหญิงนภาพรรณ ทองสวัสดิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๓๐
เด็กหญิงนรินธร จาตุรัส

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๓๑

เด็กหญิงนาตยา เอียมแก้ว

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๓๒

เด็กหญิงนิชาภา โปรานานนท์
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๓๓

เด็กหญิงบุณยวีร์ สุทธิธรรมสูง
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๓๔

เด็กหญิงบุษราภรณ์ แก้วมณี
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๓๕

เด็กชายปรัชญา ปุจฉาการ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๓๖

เด็กชายปณณวัฒน์ สินทับทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๓๗

เด็กหญิงปทมวรรณ แสงวงศ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๓๘

เด็กหญิงปาริชาติ ปนทอง
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๓๙

เด็กหญิงปยธิดา ขวัญเกลียง

้

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๔๐
เด็กหญิงปยภา มีหวัง

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๔๑

เด็กชายปยะพงษ์ ศรีคง
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๔๒

เด็กหญิงปุณยาพร หนูชู
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๔๓

เด็กหญิงพรชิตา หิมารัตน์
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๔๔

เด็กหญิงพลอยนรี ศิวะโชคชัย
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๔๕

เด็กชายพักรบ พชรโยธิน
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๔๖

เด็กหญิงพัฒนวดี ชาวไร่นา
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๔๗

เด็กหญิงพัทธมน พูลสมุทร
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๔๘

เด็กชายพิพัฒนชัย คงเจียม
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๔๙

เด็กหญิงพิมพ์พิชชา ชัยโย

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๕๐
เด็กชายพิมพ์เพชร พิมจุฬา

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๕๑

เด็กหญิงพิยดา สุวรรณสายะ
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๕๒

เด็กชายภัทรพล จินดาบุตร
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๕๓

เด็กหญิงภัสราภา ศรีสมภักตร์
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๕๔

เด็กชายภานุวัฒน์ บุญสมประสงค์
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๕๙ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๕๕

เด็กชายภูมิ สิริธัชชเยศ
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๕๖

เด็กชายภูมิชาติ ขุนแหวน
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๕๗

เด็กหญิงรมิตา สาเรือง
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๕๘

เด็กชายวงศธร อยู่ในวงศ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๕๙

เด็กชายวาริศ ชุนประเสริฐ
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๖๐
เด็กหญิงวิชญาพร ทองม่วง

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๖๑

เด็กชายวุฒิพงษ์ โมครัตน์
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๖๒

เด็กหญิงศศินันท์ ทองนพคุณ
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๖๓

เด็กชายศักดิพัฒน์ สายหงษ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๖๔

เด็กหญิงศิรประภา ศรีทองเกิด
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๖๕

เด็กหญิงศิรภัสสร เก้าวงษ์วาลย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๖๖

เด็กหญิงศิริขวัญ เจริญศิลป
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๖๗

เด็กหญิงศิรินดา สุขสาคร

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๖๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ อ่อนสกุล
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๖๙

เด็กชายศิวกร ริวบำรุง

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๗๐
เด็กชายศุภชัย จาบถนอม

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๗๑

เด็กชายศุภศิษฏ์ น้อยพิทักษ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๗๒

เด็กหญิงสายธาร ตันสงวน
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๗๓

เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์ ปุจฉาการ
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๗๔

เด็กหญิงสุชาดา แซ่อุน

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๗๕

เด็กหญิงสุทาพร แซ่ตัง

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๗๖

เด็กหญิงสุภาวิดา ตระกูลชัยศรี
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๗๗

เด็กหญิงอชิรญา บัวหลวง
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๗๘

เด็กหญิงอชิรญา เอืออารีศิลป

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๗๙

เด็กหญิงอชิรยา ปลัดกอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๘๐
เด็กชายอนุวัต ปรีปาน

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๘๑

เด็กหญิงอภิญญา ปลืมถนอม

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๘๒

เด็กหญิงอรณิชา กลำฮุ้ย
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๘๓

เด็กหญิงอรวี โชคทองดี
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๘๔

เด็กหญิงอริศรา ประยุทธสินธุ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๘๕

เด็กหญิงอริสรา กิจสวัสดิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๘๖

เด็กหญิงอโนทัย พุ่มเจริญ
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๘๗

เด็กชายเฉลิมชัย อุนทุโร
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๘๘

เด็กหญิงจิรัชญา นาโค
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๘๙

เด็กหญิงปภาดา สุขสาคร
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๖๐ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๙๐
นางสาวปาณิสรา สาสนาม

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๙๑

เด็กชายปุณณพัฒน์ วิริยฐิตานนท์
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๙๒

นายปุณยวัจน์ แก้วสมบูรณ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๙๓

เด็กชายพงศธร กิมบางยาง

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๙๔

เด็กชายพัทธนันท์ ตวงหิรัญโชติ
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๙๕

เด็กชายพีรภัทร์ ชลิตชัยยะ
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๙๖
เด็กหญิงฟาประทาน พวงกิจจา

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๙๗

เด็กหญิงภัทรภร ชนินทร์โชดึก
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๙๘

เด็กชายอัศวิน สำราญอินทร์
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๕๙๙

เด็กหญิงโศจิรัตน์ พรฉายา
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๐๐
เด็กหญิงชลธิชา บุญเฉลิม

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๐๑
เด็กหญิงฐานิตา ภู่พูลเพียร

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๐๒
เด็กชายธัญพงศ์ สุขชืน

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๐๓
เด็กหญิงนุ้ย คำแสง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๐๔
เด็กหญิงพัชราภา พังซา

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๐๕
เด็กหญิงภัทรธิดา แก้วโกมุท

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๐๖
เด็กหญิงภิยดา เขียวบำรุง

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๐๗
เด็กหญิงวาศิณี บุญมา

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๐๘
เด็กชายศิริวัฒน์ บำรุงวงษ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๐๙
เด็กชายศุภลักษณ์ ปานสกุล

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๑๐
เด็กหญิงสุวิมล เกิดแฟง

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๑๑

เด็กชายเมธี สิงห์โต
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๑๒

เด็กชายบุญฤทธิ

์

เกิดเจริญ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๑๓

เด็กหญิงปวีณา ชาหล่อน

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๑๔

เด็กหญิงปานหทัย คุ้มเจริญ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๑๕

เด็กหญิงมัจติกา กลินถนอม

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๑๖

เด็กหญิงศิริวรรณ บุญเปรม
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๑๗

เด็กหญิงศุภาภรณ์ กลินถนอม

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๑๘

เด็กหญิงจันทรวิมล คำมูล

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางประแดง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๑๙

เด็กหญิงพชรนวพร พานทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางประแดง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๒๐
เด็กหญิงภัณฑิลา ภู่ทอง

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางประแดง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๒๑

เด็กหญิงวณารัตน์ บรรเทาญาติ
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางประแดง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๒๒

เด็กหญิงโซ ไม่มีนามสกุล
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางประแดง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๒๓

เด็กชายวราวุฒิ บุญคง
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางม่วง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๒๔

เด็กหญิงธัญญารัตน์ เลียงรักษา

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวอ่าว วัดบางช้างเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๖๑ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๒๕

เด็กชายนภสินธุ์ โพธิรักษา

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวอ่าว วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๒๖

เด็กหญิงประณยา คุ้มแก้ว
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวอ่าว วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๒๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

นรินนอก

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวอ่าว วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๒๘

เด็กหญิงฐิติกมล ชนะสะแบง
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๒๙

เด็กชายอนุชา ผดาวัลย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๓๐
เด็กชายกิตตินันท์ พราห์มณานัง

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๓๑

เด็กชายกิติพงษ์ พลับวังกลำ
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๓๒

เด็กชายจักรินทร์ พิมพ์ประจง
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๓๓

เด็กชายจารุวิทย์ มอญใต้
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๓๔

เด็กหญิงจินดามณี ดวงจินดา
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๓๕

เด็กหญิงชลธิชา เร้าใจ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๓๖

เด็กชายชัยทัต สงวนทรัพย์
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๓๗

เด็กหญิงชาตยา พลอยเพชร
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๓๘

เด็กหญิงฐิติมา บุญครองชีพ
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๓๙

เด็กชายณภัทร มีดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๔๐
เด็กชายณัฏฐพล กำนารายณ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๔๑

เด็กหญิงณัฐธีมา ปานพราย
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๔๒

เด็กชายณัฐพล ยีจอหอ

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๔๓

เด็กชายณัฐพล แซ่ลี
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๔๔

เด็กหญิงดวงกมล สินลือนาม
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๔๕

เด็กหญิงทัณฑิกา ภู่เจริญ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๔๖

เด็กหญิงทิวาภรณ์ เจียมวาง
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๔๗

เด็กชายธนากร มณีจินดา
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๔๘

เด็กชายธนากร เทียนเล็ก
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๔๙

เด็กหญิงธราทิพย์ ชลิตชัยยะ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๕๐
เด็กหญิงนริศรา บุญสวัสดิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๕๑

เด็กหญิงนัฐชา ชังจินดา
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๕๒

เด็กหญิงนับทอง สู่พิพักดิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๕๓

เด็กชายนาธัส เจริญเฟองฟู
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๕๔

เด็กหญิงปนิดา แซ่เล้า
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๕๕

เด็กชายปรวิทย์ สิตภาหุล
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๕๖

เด็กชายประธาน ตะเพียนทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๕๗
เด็กหญิงประภาทิพย์ โพธิพาด

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๕๘

เด็กหญิงปรารถนา อิมอ้วน

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๕๙

เด็กชายปรีชา ยอรัมย์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๖๒ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๖๐
เด็กหญิงปาลิตา ตุ้มม่วง

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๖๑

เด็กหญิงปยะธิดา บุญประเสริฐ
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๖๒

เด็กชายพงศธร แซ่ไหล
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๖๓

เด็กหญิงพรชนก กันนุลา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๖๔

เด็กหญิงพรชิตา พินิจดำ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๖๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ หาดรืน

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๖๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เชือสายดวง

้

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๖๗

เด็กชายพีรภัทร เรืองศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๖๘

เด็กชายภัครนันท์ สุวรรณชาติ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๖๙

เด็กหญิงภัทรลดา เดชเพ็ชร
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๗๐
เด็กหญิงภาวินี ปนทอง

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๗๑

เด็กหญิงวรรณวิสา เงาจินดา
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๗๒

เด็กหญิงวรางคณา ดวงจินดา
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๗๓

เด็กชายวรินทร์ อุทัย
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๗๔

เด็กชายวิศรุต ศรียางวุฒิ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๗๕

เด็กชายวีรศักดิ

์

วรรณรังษี
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๗๖

เด็กหญิงศศิธร บุญยงค์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๗๗

เด็กชายศิยศักดิ

์

แย้มนิยม
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๗๘

เด็กชายสถาพร เจริญทรัพย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๗๙

เด็กหญิงสลิลญา ยิมถนอม

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๘๐
เด็กหญิงสัตตบงกช รอดจินดา

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๘๑

เด็กชายสารินทร์ อินทร
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๘๒

เด็กชายสิทธิโชค นะวาระหะคุณ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๘๓

เด็กหญิงสิรินญา คล้ายชนที
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๘๔

เด็กหญิงสิริมา แย้มสำรวล
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๘๕

เด็กชายสุทธีกานต์ ใจตรง
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๘๖

เด็กหญิงสุพรรษา แปนเมือง
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๘๗

เด็กหญิงสุภัสสรา ชัยกิตติโสภณ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๘๘

เด็กชายสุเมธ นามวิเศษ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๘๙

เด็กหญิงอนัญญา มันจินดา

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๙๐
เด็กชายอภิชาติ คำยา

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๙๑

เด็กชายอภิวิชญ์ แสงจันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๙๒

เด็กชายอัญญาฤทธิ

์

อรุณรัตน์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๙๓

เด็กหญิงอารียา หลวงศรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๙๔

เด็กหญิงอิสรีย์ วรรณสุทธิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๖๓ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๙๕

เด็กหญิงเขมจิรา บุญยืน
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๙๖

เด็กชายเด่นดนัย เจนมาก
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๙๗

เด็กชายโชติวัฒน์ ทรงหยง
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๙๘

เด็กชายโสภณ ไชยเจริญ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๖๙๙

เด็กชายไกรวิชญ์ ลืนกลาง

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๐๐
เด็กชายชยากร ปะเยตานัง

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๐๑
เด็กหญิงชลธิชา นิยมไทย

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๐๒
เด็กชายชวกร สารีวงษ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๐๓
เด็กชายธนากร แสงทอง

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๐๔
เด็กหญิงปยะนัน วงษ์ขวัญ

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๐๕
เด็กหญิงพรรษชล ชิวปรีชา

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๐๖
เด็กชายภัทรพล อินจัน

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๐๗
เด็กหญิงลลิตา มาตเกตุ

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๐๘
เด็กหญิงอารียา มาตเกตุ

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๐๙
เด็กหญิงเพ็ญรุ่ง ทองบ่อ

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๑๐
เด็กชายณัฐดนัย ตังขยัน

้

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๑๑

เด็กชายณัฐภัทร ตังขยัน

้

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๑๒

เด็กชายภพรัตน์ ยางสูง
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๑๓

เด็กหญิงวรรณภา ม่วงน้อย
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๑๔

เด็กชายอนันต์ชัย ยิมละมัย

้

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๑๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เอียมรักษา

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๑๖

เด็กหญิงเมษา แซ่ลิม

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๑๗

เด็กหญิงเอมสุธินดา สหวรรธนกรณ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๑๘

เด็กหญิงโชติรส สุขผล
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๑๙

เด็กชายโชติรัฐ นิลบรรหาร
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๒๐
เด็กชายคเชนทร์ ยังยืน

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๒๑

เด็กชายจิรวัฒน์ บ้านเกาะ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๒๒

เด็กชายธนินท์ณัฐ จันทร์กลัด
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๒๓

เด็กชายธรรมรัตน์ เลขาวิจิตร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๒๔

เด็กหญิงนิภาวรรณ มีถม

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๒๕

เด็กหญิงบุษยมาศ สนบ้านเกาะ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๒๖

เด็กหญิงพรนภัส ตรีพงษ์ศิลป
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๒๗

เด็กชายพรเทพ กิงปามัน

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๒๘

เด็กชายภูริพัฒน์ จิตหาญ
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๒๙

เด็กหญิงสิรินภา ไทรพงษ์พันธุ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๖๔ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๓๐
เด็กชายสิโรตม์ มหาปราบ

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๓๑

เด็กชายอรรถพร กษมณรงค์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๓๒

เด็กหญิงอารียา จันทร์ชาวนา
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๓๓

เด็กหญิงเต็มสิริ ตรีพงษ์ศิลป
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๓๔

เด็กหญิงเนตรนภา ฉายะยันตรกะ
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๓๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ มีถม
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๓๖

เด็กหญิงวิลาวัลย์ ดือราแม

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๓๗

เด็กหญิงชนาภา สิงห์โตทอง
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๓๘

เด็กชายชัยวัฒน์ คงสกุล
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๓๙

เด็กหญิงชุลีพร เอียมสอาด

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๔๐
เด็กชายธีรภัทร เหลืองสมบูรณ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๔๑

เด็กหญิงปนัดดา ดาวผ่อง
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๔๒

เด็กหญิงยูง ทองดี

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๔๓

เด็กชายวทัญู คงพันธ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๔๔

เด็กหญิงวรรณษา ผินมณี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๔๕

เด็กหญิงวรฤทัย ขำสาคร
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๔๖

เด็กหญิงหอมติบ

๊

กองสอน
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๔๗

เด็กหญิงอนุศรา รอดพลอย
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๔๘

เด็กชายอรัญ ตาย้อย
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๔๙

เด็กหญิงอาภัสรา อ่อนน้อม
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๕๐
เด็กหญิงจีนตณาพร ไกรรักษ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองจินดา วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๕๑

เด็กชายนวพล มีจินดา
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองจินดา วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๕๒

เด็กชายปยะวิทฒ์ เกียงบางยาง

๊

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองจินดา วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๕๓

เด็กหญิงศศิกานต์ อินปน
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองจินดา วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๕๔

เด็กหญิงสิริรัตน์ ชอกลม
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองจินดา วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๕๕

เด็กหญิงสุภาพร แย้มเสาธง
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองจินดา วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๕๖

เด็กหญิงอรนลิน ฮวนดีบอน
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองจินดา วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๕๗

เด็กหญิงพัณณิตา หอมเจริญรัตน์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๕๘

เด็กชายณัฐพล จันทร์เพ็งสุริยา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพาดหมอน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๕๙

เด็กชายจิรภัทร มุขโต
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๖๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ปุจฉาการ

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๖๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ พละพร

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๖๒

เด็กชายพิพัชรพล ครุฑธา
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๖๓

เด็กหญิงภัสสร แซ่อึง

๊

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๖๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ ลิมไพบูลย์

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๖๕ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๖๕

เด็กชายยุทธนา เอียมจินดา

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๖๖

เด็กชายรัฐภูมิ วงษ์สวรรค์
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๖๗

เด็กหญิงลลิล สร้อยมณี
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๖๘

เด็กหญิงสุชาดา แย้มเสาธง
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๖๙

เด็กหญิงโศภิษฐา เสือพยัคฆ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๗๐
เด็กชายธนกฤต โตสาคร

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๗๑

เด็กหญิงธนภรณ์ ปรีชาแสงจันทร์
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๗๒

เด็กหญิงชีวาภร จินดาทา
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๗๓

เด็กชายบารเมศ บุญประคอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๗๔

นายกฤตพัฒน์ ต้นทองคำ
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๗๕

นายชนกันต์ อัมภาวะ
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๗๖

นายชนกานต์ อัมภาวะ
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๗๗

นายชาญศักดิ

์

วิมูลชาติ
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๗๘

นายพงศกร ปุจฉาการ
๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๗๙

นางสาวศิรประภา มรกฏจินดา
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๘๐
นายอภิรักษ์ คงสกุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๘๑

นางสาวธนาวรรณ อมาตยพันธุ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๘๒

นางสาวจารุวรรณ พูพะเนียด
๐๘/๑๑/๒๕๑๐

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๘๓

นางสาวสาวิตรี ประวัติ
๐๔/๑๒/๒๕๐๕

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๘๔

เด็กหญิงกันตินันท์ ทัศนอนันชัย
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๘๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เหลาหนาด
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๘๖

เด็กชายณัฐกิตติ

์

วรพัฒนะไพบูลย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๘๗

เด็กหญิงณัฐสุรางค์ แก่นสวาท
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๘๘

เด็กหญิงธนิษฐา กลินถนอม

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๘๙
เด็กหญิงบุญญพัฒน์ น้อยนารถ

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๙๐
เด็กชายปณต จินดาทา

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๙๑

เด็กหญิงปาริฉัตร มณีวงษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๙๒

เด็กชายพรเทพ ศรีสุข
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๙๓

เด็กหญิงภัสรา ทองโคตร
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๙๔

เด็กชายรัฐนันท์ บุญรุ่งเรือง
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๙๕

เด็กชายศราวุธ เปยงกา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๙๖

เด็กหญิงสุประวีณ์ วรพัฒนะไพบูลย์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๙๗

เด็กหญิงสุภิญญา ตะเพียนทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๙๘
เด็กหญิงหยกกัญญา สามงามพรม

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๗๙๙

เด็กชายอภิรักษ์ พุ่มสงวน

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๖๖ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๐๐
เด็กหญิงกุลยา บุญมีสุข

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๐๑
เด็กหญิงนันทการ ขาวขำ

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๐๒
เด็กชายปญจรัตน์ สุวรรณเนตย์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๐๓
เด็กหญิงพรพรรณ แก่นสวาท

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๐๔
เด็กหญิงสุภัสสร เดชกำแหง

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๐๕
เด็กหญิงสุมิตรา คงมณี

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๐๖
เด็กหญิงอรพรรณ พิมพ์วงษ์วาลย์

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๐๗
เด็กหญิงกัญญาพัชร อินค้า

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๐๘
เด็กหญิงนารายา ไสลจิตร

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๐๙
เด็กหญิงวิจิตรา คงมณี

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๑๐
เด็กหญิงเกษราภรณ์ คำพิทักษ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๑๑

นางสาวนวลเพ็ญ พูวิบูลย์
๒๕/๖/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๑๒

นางอภิชยาภา รัตนาบุญญาพร
๑๐/๓/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๑๓
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ ศรีไทยพันธุ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๑๔

เด็กหญิงจันจิรา ตาลอำไพ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๑๕

เด็กชายญาณภัทร ปฐมพุฒิพงศ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๑๖

เด็กหญิงธิดา ผาทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๑๗

เด็กหญิงนันท์นภัส มนต์ไกรเวศย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๑๘

เด็กหญิงปริชาติ พึงฉิง

่ ่

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๑๙

เด็กหญิงพันธิตรา นาคะ
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๒๐
เด็กหญิงพิมชนก บุดตราศรี

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๒๑

เด็กชายวิชญ ศรีวิเชียร
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๒๒

เด็กหญิงเกศินี ศรีเรือง
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๒๓

เด็กหญิงกนกวรรณ ขัดสา
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๒๔

เด็กชายก้องกิจ รูปสูง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๒๕

เด็กชายจรัญ แสงสงคราม
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๒๖

เด็กชายจักรกฤษณ์ โสภา
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๒๗

เด็กหญิงดวงฤทัย พงไพรินทร์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๒๘

เด็กหญิงปวริศา คุณพระรักษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๒๙

เด็กหญิงพรรษวสา กวนขุนทด
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๓๐
เด็กหญิงวันวิสา นิมนวล

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๓๑

เด็กหญิงศรินธร ก้อนทอง
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๓๒

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ประทุมแก้ว
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๓๓

นางสาวจุฑามาส แสงทองดี
๓๐/๐๘/๒๕๑๗

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๓๔

นางสาวทิพย์ธิดา ณ นคร
๑๑/๑๐/๒๕๑๒

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๖๗ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๓๕

นางสาวนันทนา วงษ์สวัสดิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๑๖

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๓๖

นางพรนภิส สุดโต
๒๑/๐๗/๒๕๐๓

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๓๗

นางสาวพวงชมนาถ จริยะจินดา
๐๘/๐๘/๒๕๐๑

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๓๘

นางสาวมณรัตน์ นิมสกุล

่

๓๐/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๓๙

นางสาวดวงทิพย์ ก่อกิจงาม
๐๕/๐๘/๒๕๑๗

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๔๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชัยภา

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๔๑

เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วนา
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๔๒

เด็กหญิงปยวรรณ ดันเจริญ

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๔๓

เด็กหญิงกษมา แซ่เตีย
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๔๔

เด็กหญิงกิตติวรรณ เรียบร้อย
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๔๕

เด็กหญิงจิรภัทร แย้มประชา
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๔๖

เด็กชายจีรวัฒน์ กิตติสาคร
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๔๗

เด็กชายชยาวุทธ์ สมพันธ์แพ
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๔๘

เด็กชายชาคริต ทองวิเศษ
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๔๙

เด็กหญิงฐานิดา แสงใส
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๕๐
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ดีหนองลวก
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๕๑

เด็กหญิงณัฐพร แสงสุข
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๕๒

เด็กชายณัฐวัตร เตหะ
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๕๓

เด็กชายณัฐวุฒ พวงทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๕๔

เด็กหญิงดารณี คำมล
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๕๕

เด็กชายธนกฤต มาลีหวล
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๕๖

เด็กชายธนพงษ์ เสมคำ
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๕๗

เด็กหญิงธนัตดา ตาประโคน
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๕๘

เด็กชายธนากร เสือปราง
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๕๙

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ขวัญสมจิตร์
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๖๐
เด็กชายนครินทร์ แสงสุข

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๖๑

เด็กหญิงประภัสสร สอนเหง้า
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๖๒

เด็กหญิงปวีณนุช ม่วงคลองใหม่
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๖๓

เด็กหญิงปยชนก มีเจริญ
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๖๔
เด็กหญิงพลอยพรรณ วันพระ

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๖๕

เด็กหญิงพัชราภา ศรีวรรณ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๖๖

เด็กชายพุฒิพงษ์ จางวางคง
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๖๗

เด็กหญิงภรณ์ธนะ แดงสมบูรณ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๖๘

เด็กหญิงภัคภิญญา ปานบุญลือ
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๖๙

เด็กหญิงภัทรมน ทองเลิศ
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๖๘ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๗๐
เด็กหญิงภัทรวีย์ จันทร์เรือง

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๗๑

เด็กหญิงภัทริกา เพ็ชรจำรัส
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๗๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ครุเสนีย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๗๓

เด็กหญิงรุจีรัตน์ บางเพียรดี
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๗๔

เด็กหญิงวนาลี สารศิริ
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๗๕

เด็กชายวรวรรณ พันธ์ประภา
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๗๖

เด็กหญิงวริศรา พลอยรัก
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๗๗

เด็กชายวรโชติ ขวัญเมือง
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๗๘

เด็กหญิงวศินี แก้วโกมุท
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๗๙

เด็กชายวัชระ กุมรัมย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๘๐
เด็กหญิงวัชราภรณ์ บุญบำรุง

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๘๑

เด็กชายวัฒนา วิลามาศ
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๘๒

เด็กชายวิวัฒน์ จีนสมบุญ
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๘๓

เด็กชายศิริโชค ชาดำ
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๘๔

เด็กชายศุภวุฒิ กันประเสริฐ
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๘๕

เด็กชายสกลภัทร ถวิลการ
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๘๖

เด็กหญิงสาวิตรี นาคชำนาญ
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๘๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ เดิงขุนทด
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๘๘

เด็กชายสุทธิรัก บวรวัชรการกุล
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๘๙

เด็กหญิงสุธีมนต์ บุญประสงค์ทัน
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๙๐
เด็กหญิงสุวรรณา กัลพฤกษ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๙๑

เด็กชายอดิเทพ วิเสโส
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๙๒ เด็กหญิงอภิญญกาญจน์
ปยะพันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๙๓

เด็กชายอภินันท์ ปานเจริญ
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๙๔

เด็กชายอภิเดช หมืนเฮ้า

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๙๕

เด็กชายเขมภัทร ทัพโพร้ง
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๙๖

เด็กหญิงชลลดา ตาลเพชร
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๙๗

เด็กชายพิชญะ พัฒนชัยวิทย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๙๘

เด็กหญิงฟาริดา โคตรจันทร์
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๘๙๙

นายภูตะวัน รัฐชัย
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๐๐
เด็กชายวรปรัชญ์ มหาพรม

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๐๑
เด็กหญิงวริสรา อุ่นใจ

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๐๒
เด็กชายวีรวัฒน์ มีแก้ว

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๐๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีสัจจัง

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๐๔
เด็กหญิงสุนิษา โกนชัยนาท

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๖๙ / ๑๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๐๕
นางสาวกมลรัตน์ ใจดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๐๖
นายฉัตรชัย สิทธิยา

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๐๗
นายบดีศร ดำรงค์ไทย

๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๐๘
นางสาวบุณยาพร จีนถนอม

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๐๙
นางสาวปุณญาดา พิณทอง

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๑๐
นางสาวสุชาดา ขวดสันเทียะ

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๑๑

นางสาวอรชุดา บุรวัฒน์
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๑๒

นางสาวกมลชนก ทวีหันต์
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๑๓

นางสาววิวรรณสินี นาคนาเกร็ด

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๑๔

เด็กหญิงญาณภัทร อาจน้อย
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๑๕

เด็กชายยศภัทร ตามประทีป
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๑๖

นางสาวณรพี โชคเดโชชัยกุล

๒๓/๑๒/๒๕๒๕
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๑๗

นายเอกมนัส หาดรืน

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๑๘

นางสาวทานตะวัน พันจุ้ย
๐๔/๐๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๑๙

นางสาวธาราทิพย์ จอมศรี
๑๐/๐๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๒๐
นางสาวนันทิดา ตู๋ปาน

๐๑/๐๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๒๑

นางสาวปยะพงษ์ ชันเล็ก

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๒๒

นางสาววาสนา ส้มพลับ
๑๑/๐๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๒๓

นางสาวสุภาภรณ์ พงคเชนทร์
๑๖/๐๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๒๔

นางสาวสุวรรณา สุวรรณประเสริฐ
๒๔/๐๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๒๕

นางสาวอัจจิมา เสลาฤทธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๒๖

เด็กหญิงชนิตา อาระหัง
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๒๗

เด็กหญิงดวงกมล คนอยู่
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๒๘

เด็กหญิงบุญญา ไชยชนะ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๒๙

เด็กหญิงปุณณดา แท่งทอง
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๓๐
เด็กชายพชรพงษ์ ศุภวิทยามงคล

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๓๑

เด็กหญิงพัชราภา หมันตังธรรม

่ ้

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๓๒

เด็กชายอธิป ปฐมคุณธรรม
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๓๓
เด็กหญิงแพรวพราว พ้นภัย

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๓๔

เด็กหญิงชัญญานุช วันดี
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๓๕

เด็กชายธีรภัทร มีแสงพันธ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๓๖

เด็กหญิงนิษากร นาคธรรมขันธ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๓๗
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ ผุยรอด

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๓๘

เด็กหญิงพรปณัฏฐ์ ปลุกใจ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๓๙

เด็กชายพิศณุ บัวระมัดทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๗๐ / ๑๗๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๔๐
เด็กชายวีรพงษ์ กำภูพงษ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๔๑

เด็กหญิงศศิวิมล พวงใส
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๔๒

เด็กชายสุภากร สมาวงษ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๔๓

เด็กชายสุริยะ วงษ์สวัสดิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๔๔

เด็กชายอัฐอุดม สินพูน
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๔๕

เด็กชายเจษฎา พ่วงพุก
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๔๖

เด็กหญิงกมลกานต์ เจริญแสนสุข
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๔๗

เด็กหญิงณัฐติการน์ อยู่ศิริ
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๔๘

เด็กชายธนากร โชติมณีกร
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๔๙

เด็กหญิงธมลวรรณ ดอกไม้ศรีจันทร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๕๐
เด็กชายธวัชชัย เอกเผ่าพันธุ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๕๑

เด็กหญิงธัญญธร สุริโย
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๕๒

เด็กชายธีระวัฒน์ อุ่นคำ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๕๓

เด็กชายอภินันท์ โพธิทองนาค

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๕๔

เด็กชายอัครพล จันทร์พวง
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๕๕

นายณัฏฐปญญา พิเชฐพิริยะ
๐๗/๐๖/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๕๖

นางสาววรัญญา บดีจตุรพรชัย
๐๖/๑๑/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๕๗

เด็กชายฉัตรชัย ซือวาจา

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๕๘

เด็กชายฐิติภัสร์ ทองน้อย
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๕๙

เด็กหญิงทิฆัมพร ฮินเจริญ

้

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๖๐
เด็กชายธนพล เกษานนท์

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๖๑

เด็กชายนฤเบศฐ์ แก้วชัง
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๖๒

เด็กชายพงศ์ปณัชช์ เหล็กอิม

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๖๓

เด็กหญิงพรชนก เอกจีน
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๖๔

เด็กชายพลธัช พุ่มดียิง

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๖๕

เด็กหญิงพัสวีร์ณัฐ ฉิมพาลี
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๖๖

เด็กหญิงพิริยาณัชช์ ฉิมพาลี
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๖๗

เด็กหญิงริชา สามเกษร

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๖๘

เด็กหญิงวาสนา ผุยรอด
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๖๙

เด็กหญิงวิชสรา มีแสงพันธ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๗๐
เด็กชายศุภณัฏฐ์ แปนพยัคฆ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๗๑

เด็กชายอนุรักษ์ จันทอง

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๗๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ ศรีพูนพันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๗๓

เด็กชายอาริยพจน์ วิริยะชินบุตร
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๗๔

เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

อินทรสอน
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๗๑ / ๑๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๗๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ศิริพิน
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๗๖

เด็กชายธชภัค เนียมพูนทอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๗๗

เด็กชายธีระนันท์ พวงจันทร์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๗๘

เด็กหญิงภูสุดา แดงบุญ
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๗๙

เด็กชายศรัญภิรมย์ กัณหา
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๘๐
เด็กชายสหวัสส์ ศาสตร์เวช

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๘๑

เด็กชายอิทธิรักษ์ อยู่สำราญ
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๘๒

เด็กชายธีรพัฒน์ แสนแก้ว
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๘๓

เด็กหญิงปภาดา สาบุญ
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๘๔

เด็กชายวิวัฒน์ชัย จันทร์เมือง
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๘๕

เด็กชายสตางค์ พึงนุ่ม

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๘๖

เด็กหญิงสุกันยา จันทร์ทอง
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๘๗

เด็กหญิงสุนิษา กาละภักดี
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๘๘

เด็กชายอภิเดช พวงพี
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๘๙

เด็กหญิงเจนจิรา เกลียวนาค
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๙๐
เด็กหญิงเจริญศรี ชมยินดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๙๑

เด็กหญิงชมพูนุช อยู่จงดี
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๙๒

เด็กชายปพน สีสัน
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๙๓

เด็กชายภูธเนศ กลินถือศีล

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๙๔

เด็กชายอภิชา สิงห์กลิน

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๙๕

นายพรหมพัฒน์ ศศิธีรพรรณ
๒๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๙๖

เด็กชายภูธะเนตรต์ ชมบุญ
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๙๗

นางสาวหงส์ลดา ศรีสงคราม
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๙๘
เด็กชายโรจนันทพงศ์ ศศิธีรพรรณ

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๕๙๙๙

เด็กหญิงโสภา คำติรัมย์
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๖๐๐๐
นางสาวพรปวีณ์ ไชยชมภู

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๖๐๐๑
เด็กชายกิตติชัย ใสสม

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๖๐๐๒
เด็กชายดลภพ บุตรดี

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๖๐๐๓
เด็กชายนำพุ ตนดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๖๐๐๔
เด็กชายภควัต มีเจริญ

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๖๐๐๕
เด็กหญิงศศิประภา อุ่นอ่อน

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๖๐๐๖
เด็กชายศุภฤกษ์ เกิดผล

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๖๐๐๗
เด็กชายสิทธิภัทท์ อ่วมลิ

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๖๐๐๘
เด็กชายสุพเรศร์ เกิดผล

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๖๐๐๙
เด็กชายอภิรักษ์ สมดี

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๕๙/๖๐๑๐
เด็กชายอภิวัฒน์ สมดี

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๖๐๑๑
เด็กหญิงไลลา แสงทอง

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๖๐๑๒
เด็กชายณภัทร พาใจอ่อน

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๕๙/๖๐๑๓
เด็กหญิงชลธิชา รักยิม

้

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๖๐๑๔
เด็กหญิงปญญณัฐ เรืองฤทธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๖๐๑๕
เด็กหญิงเบญญาภา ศรีสมัย

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๕๕๙/๖๐๑๖
เด็กชายธนิสร อุ่นศิริ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นฐ ๒๕๕๙/๖๐๑๗
เด็กชายวราวุธ ศิลปชัย

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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