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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครปฐม  ภาค ๑๔
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๐๑
เด็กชายณัฐธชัย เสมคำ

๑๘/๐๕/๒๕๕๑

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๐๒
เด็กชายภูริ ปณีตจิตต์

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๐๓
นางสาวมาลี ศรีสดสุข

๑๑/๐๙/๒๕๐๐
วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๐๔
เด็กชายชยพล หนูเพชร

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๐๕
เด็กหญิงชญาพัฒน์ สุขสมบูรณ์

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๐๖
เด็กหญิงณิษา สีสด

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๐๗
เด็กหญิงกุลสิรา ยอดแก้ว

๐๙/๐๘/๒๕๕๑

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๐๘
นางวันวิสาข์ ทรัพย์มัน

่

๑๘/๐๕/๒๕๒๔

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๐๙
นางสาวพีรณันต์ สุขสมบูรณ์

๑๔/๐๑/๒๕๐๕

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๑๐
นางเนาวรัตน์ รุ่งแจ้ง

๑๓/๐๙/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๑๑
นางจีระนันท์ ฝนต่างเชือ

้

๑๔/๐๙/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๑๒
นางสาวณิชานันทน์ ศิริกุลสถิตย์

๐๙/๐๙/๒๕๓๓

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๑๓
นางสาวชุติมา อริยธนากุล

๑๘/๐๕/๒๕๒๔

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๑๔
นางสาวนิษา ตะเคียนงาม

๑๙/๐๙/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๑๕
นางสาวพรนานา อัจฉราวดี

๒๐/๐๙/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๑๖
นายอภิรัตน์ ศรีศุข

๒๑/๐๙/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๑๗
นายพงศ์พรเชษฐ อติวงศ์ธาดา

๒๓/๐๙/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๑๘
นายชัยวัฒน์ ชูทอง

๒๔/๐๙/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๑๙
นางมาลี ปนทองดี

๒๗/๐๙/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๒๐
นางสาวรุจิตรา ทังศรี

่

๒๘/๐๔/๒๕๐๔

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๒๑
นางผกามาส เจริญสุข

๒๙/๐๙/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๒๒
นางสมปอง ณ ปอมเพ็ชร

๓๐/๐๙/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๒๓
นางทองสวย สุขดี

๐๕/๑๐/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๒๔
นางกรปภา ประภาสังศุ

๐๖/๑๐/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑ / ๑๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๒๕
นางปราณี สุริยันต์

๐๗/๑๐/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๒๖
นางพเยาว์ วีรวรรณ

๐๘/๑๐/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๒๗
นางนงนุช มงคลลักษมี

๑๐/๑๐/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๒๘
นางสุดารัตน์ กลินเพย

่

๑๒/๑๐/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๒๙
นางสุชีลา พวงศรีทอง

๑๓/๑๐/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๓๐
นางสาวศุจินันท์ ทรัพย์สมบูรณ์

๑๔/๑๐/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๓๑
นางสมคิด ทรงนิพิฐกุล

๑๗/๑๐/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๓๒
นางปรียานุช กมลสิริภักดิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๓๓
นางจรรยา ทองลิม

้

๒๐/๑๐/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๓๔
นางจิตรนภา แก้วงอก

๒๒/๑๐/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๓๕
นางภัสราลักษณ์ อิสริยอนันต์

๒๓/๑๐/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๓๖
นางฐิติมา สุนทรศารทูล

๒๔/๑๐/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๓๗
นางศลิษา ปองกงลาด

๒๕/๑๐/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๓๘
นางอุบลรัตน์ แซ่ด่าน

๒๗/๑๐/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๓๙
นางอุไรวรรณ แววสุวรรณ

๒๘/๑๐/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๔๐
นางวิรัตน์ ภูศรี

๒๙/๑๐/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๔๑
นางกรองกาญจน์ วัฒนาโชติกุล

๓๐/๑๐/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๔๒
นางธีรญา พวงสำลี

๓๑/๑๐/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๔๓
นางนริสา ถินมาบแค

่

๐๑/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๔๔
นางธารรัตน์ กิงจันทร์

่

๐๒/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๔๕
นางจิราพร ปอมน้อย

๐๔/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๔๖
นางแสงใจ เจียมวัฒนพงศ์

๐๖/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๔๗
นางจิราวัลย์ ตุ่มพลอย

๐๗/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๔๘
นางสาวสุวีณา ลีไพบูลย์

้

๐๘/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๔๙
นางอังคนา ชรากาหมุด

๐๙/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๕๐
นางลักษณา สงค์ทอง

๑๐/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๕๑
นางนิจญา เกิดคล้าย

๑๑/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๕๒
นายทิต วรานุภาพกุล

๑๒/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๕๓
นางสาวปยนุช งามปญญา

๑๓/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๕๔
นางคณิฐพัฒน์ สามเพชรเจริญ

๐๑/๐๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๕๕
นายสุวัฒน์ สามคุ้มพิมพ์

๑๕/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๕๖
นางโสภิดา แก้วฤทธิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๕๗
นางสาวทิพวรรณ รุ้งทองนิรันดร์

๑๗/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๕๘
นางสาววารี ปาเมืองมูล

๑๘/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๕๙
นางสาววรินทรนร์ เอียมสอาด

่

๑๙/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๖๐
นางวรรณี ภุมรา

๒๐/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๖๑
นางกฤติยา สอดสุข

๒๑/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๖๒
นางสาวธัญญา ตันติชวลิต

๒๓/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๖๓
นางวิลาวัลย์ ลอยสูงวงศ์

๒๔/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๖๔
นางอุทุมพร ก้อนในเมือง

๒๕/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๖๕
นางสาวศริณญา ธรรมาพัฒน์

๒๖/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๖๖
นางสาวอรพิน ปริยทิฆัมพร

๒๗/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๖๗
นางจุฬารัตน์ ศรีสุวัฒนานันท์

๒๘/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๖๘
นางขนิษฐา เรืองศิริธานนท์

๒๙/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๖๙
นางสาวแหวนพลอย โพธิศิริ

์

๓๐/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๗๐
นางสาววิลัยวรรณ โมนะ

๐๑/๑๒/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๗๑
นางสาววาสนา ฟกประไพ

๐๕/๑๒/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๗๒
นางสาวฤทัยรัตน์ ปุกแก้ว

๐๖/๑๒/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๗๓
นางสาวเบญจมาศ สุขวัฒนาภรณ์

๐๙/๑๒/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๗๔
นางสาวอมรรัตน์ ทองแสง

๑๓/๑๒/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๗๕
นางสาวจิราพร แสงเจริญ

๑๔/๑๒/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๗๖
เด็กหญิงภัทรภร ปนทอง ๕/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๗๗
เด็กชายระพีพัฒน์ สินวัฒน์

๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๗๘
เด็กชายศิวกร ปอมบุบผา

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๗๙
เด็กหญิงอริสา สิงห์โตทอง

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงธัญชนก เต็มหัตถ์

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๘๑
เด็กหญิงอรุชา สกุลศิริบวรทัต

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๘๒
เด็กหญิงสุวดี คชศิลา

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๘๓
เด็กหญิงญาณิกา แพงรูป

๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๘๔
เด็กหญิงมณีรัตน์ พระโนเรศ

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๘๕
เด็กหญิงทัตติมา สุขใบ

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๘๖
เด็กหญิงวรัชยา ใจหวัง

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงกฤติยา ภูมิวัฒนะ

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๘๘
เด็กชายผลิตโชค ลอยขวัญ

๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๘๙
เด็กชายนัฐภัทร จินดาศรี

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๙๐
เด็กหญิงปุญญิศา ทองสามสี

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๙๑
เด็กหญิงประภาศิริ ชันเล็ก

้

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๙๒
เด็กหญิงณัฏฐ์อาภา อิทธิรักษ์ชัยกุล

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๙๓
เด็กหญิงลลิตา ทรัพย์ยอดแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๙๔
เด็กหญิงขวัญแก้ว กาญจนประทีป

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓ / ๑๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงธิตินันท์ กิตติโรจน์อังกูล

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๙๖
เด็กหญิงพลอยปภัส เชืออินทร์

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงวรานิษฐ์ คูสะสมทรัพย์

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๙๘
เด็กชายนนทกร นำดอกไม้

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๐๙๙
เด็กหญิงจิตรลดา เข็มทอง

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๐๐
เด็กหญิงมณีรัตน์ พุทธรักษา

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๐๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ พรมแตง

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงวริษฐา วรวัฒนานนท์

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๐๓
เด็กหญิงพิยะดา กิตติโรจน์อังกูล

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๐๔
เด็กหญิงวรรณวนิต ดวงลิน

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๐๕
เด็กชายสิรภพ บุญมีลาภ

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๐๖
เด็กชายชนาธิป ปนชำนาญกุล

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงกัลยกร ออมทรัพย์

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๐๘
เด็กหญิงรุจีรัตน์ ชัยศรีประเสริฐ

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงณัฐธิดา เอียมอำไพ

่

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงฐิตินัน สุขวัน

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๑๑
เด็กหญิงภคมน อุ่นหมี

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๑๒
เด็กหญิงกุลธิดา วสุวัชร

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๑๓
เด็กชายพรรณกร ขจรธัญญา

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๑๔
เด็กหญิงวารี แก้วพันเดิม

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๑๕
เด็กหญิงพิชาภรณ์ หาญทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๑๖
เด็กหญิงดาราวรรณ ยอดเมือง

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๑๗
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ สิงห์รัตนวราหะ

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๑๘
เด็กหญิงทิพวรรณ ชีวัน

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงภัทราพร กล้าหาญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๒๐
เด็กหญิงจารุวรรณ โสมบ้านกวย

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงวลัญช์ศิลป ตังนวพิศ

้

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๒๒
เด็กชายนนทนัน บุญธรรม

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๒๓
เด็กชายนรภัทร เจกบุตร

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงวีรยา วันตระกูล

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงอลิศาพ์ คำจ่า

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงชลลดา สงพรมทิพย์

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงศิริกัญญาณี พันสว่าง

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงเบญจรัตน์ จำเริญ

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๒๙
เด็กชายธนกฤติ พงษ์ภมร

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔ / ๑๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๓๐
เด็กชายภัควัฒน์ ไพรดำ

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงหทัยรัตน์ โพธิชุ่ม

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงสุดาลักษณ์ สงัด

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงณัฐพร อิมวงค์

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๓๔
เด็กหญิงปาริตา บุญศรีทรัพย์

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๓๕
เด็กชายธันวา เพิมพูล

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๓๖
เด็กหญิงธนพร พันมี

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๓๗
เด็กหญิงอภิชญา วิเศษสิงห์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๓๘
เด็กชายศักดา บริรักษ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๓๙
เด็กชายลาภะศักดิ

์

มูลทองจาด
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๔๐
เด็กชายศรัณภัทร สายสะอาด

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๔๑
เด็กหญิงกัลยาณี ศิริพิศ

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงธัญญ์นรี อมรโภคิน

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๔๓
เด็กหญิงภริตพร แดงระยับ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๔๔
เด็กหญิงเบญจมาศ ออมสิน

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงเกวลิน ลิมจิระวัฒนา

้

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ คชพันธ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงปยวรรณ อินแพ่ง

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงธัชพรรณ ส้มเอม

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงสิริณัฏฐ์ ไทยวัฒนานนท์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๕๐
เด็กหญิงอารียา กลัดบ้านห้วย

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๕๑
เด็กหญิงภคนันท์ แสงจันทร์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๕๒
เด็กหญิงอภิษฎา ชัยยะ

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๕๓
เด็กชายปุณยตว์ ก้อนจันทร์เทศ

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๕๔
เด็กชายมณจิรา โพธิบุตรา

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๕๕
เด็กชายสรวิชญ์ สังข์ชวะสุทธิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงนงนภัส ค้าเจริญดี

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงกุลธีรา วาสบุญมา

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๕๘
เด็กชายชิษณุทัต ตรีแดงน้อย

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๕๙
เด็กหญิงกมลพร ปานรักษา

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๖๐
เด็กหญิงวรรณวิสา สีทอง

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๖๑
เด็กหญิงกรรณิการ์ โพธิเย็น

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงวรรณษา อัคคีเดช

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงชนิกานต์ ฤดีสุขธนกุล

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงธัญชนก เส้นท้วม

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕ / ๑๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๖๕
เด็กหญิงสุภาวดี เกตุแก้ว

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงญานิกา วงษ์สกุล

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๖๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ พรหมมา

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงอริสา แสนคำ

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงรมิตา มาตร์แสง

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๗๐
เด็กหญิงอนันตญา โรจนวิภาต

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๗๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ลีฉลาด

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๗๒
เด็กหญิงสุรกานต์ วงศ์รัตน์วิจิตต์

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงชนิตา กัวห้วยขวาง

้

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๗๔
เด็กหญิงรุ้งกานต์ นิลยาน

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงปณิตา ว่องไว

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงจารุชา ว่องไว

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงกนกรักษ์ แซ่ลี

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงรินลดา ชาวนาวิก

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงธารีรัตน์ ทองแพง

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๘๐
เด็กหญิงภัทราทิพย์ พาลีศักดิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๘๑
เด็กหญิงชนากานต์ ทรัพย์พลับ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงนวรัตน์ แย้มกลิน

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงชนาภา หลงสมบุญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๘๔
เด็กชายธนชัย ผิวอ่อน

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงชนากานต์ แซ่ตัน

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงญาณภัทร แพทย์ประสิทธิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงพริสา ทองแฉล้ม

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงไอลดา แพะขุนทด

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ สีทะบาล

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงณัฐนรี แวววีรคุปต์

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๙๑
เด็กชายกฤษณพงศ์ อินหาดกรวด

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๙๒
เด็กหญิงสุวิมล ยังอยู่

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงวริศรา พิกุลทอง

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๙๔
เด็กหญิงณัฐริกา ทองดอนเหมือน

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๙๕
เด็กหญิงธัญวรัตม์ ศรีวิจัย

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๙๖
เด็กหญิงษุภากร ปาละกุล

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงรัญชิดา อินทร์สมบูรณ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงณิชชา คัามีพล

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงณัฐธิดา วัฒนกุลโชคชัย

๒๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖ / ๑๙๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงกานต์สิรี ถิรโสภี

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงสุภัสสรา ลุ่มสวย

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงลภัสรดา ชูดอก

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงภัคจิรา เจริญส่งเสริมกิจ

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงมณีรัตน์ ใจดี

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๐๕
เด็กชายพัฒนจิตต์ เชือสุวรรณ

้

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงสุจีรณัฐ เรขะรุจิ

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงพิไลวรรณ สวัสดิพานิชย์

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๐๘
เด็กชายกันตพล ลิปเลขนะ

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๐๙
เด็กชายระวีวัตติ

์

เอียมขจรชัย

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๑๐
เด็กชายกานตพงศ์ เบ้าอู๋

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงธัญชนก สุวรรณนิกขะ

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๑๒
เด็กชายปองภพ ขำท่าพูด

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๑๓
เด็กชายธนวิชญ์ สิมาเลาเต่า

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๑๔
เด็กหญิงชนภา สมไพบูลย์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงณปภา สุขสิน

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงสุชาวดี พูนสุข

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๑๗
เด็กชายธีรวัฒน์ เฮ็งนิรันดร์

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงนำทิพย์ บู่ทอง

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงญาโณทัย เถลิงศักดาเดช

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงจิดาภา โคตรพุ้ย

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๒๑
เด็กชายณัฏฐ์ณรงค์ เจริญพร

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงธนัชพร เล่าทรัพย์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๒๓
เด็กชายกิตตินันท์ อินทร์ตามา

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๒๔
เด็กชายชินพัธน์ โชคอัครกุลพัชร์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๒๕
เด็กชายเจตนิพัทธ์ อัมรินทร์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงวรนิษฐา มันศรีจันทร์

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๒๗
เด็กชายวริฏริณทร์ รัตนะพันธ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงภัทราพร เลิศสินไทย

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๒๙
เด็กชายวชรพล อำไพจิตร

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงรมณชญา สุขวังไทร

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๓๑
เด็กชายธนกร แก้วบุบผา

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๓๒
เด็กชายสรวิศ ทองคง

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงนัชชา อินทร์อยู่

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงชาลิสา ผาสุกตรี

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงธนภรณ์ สุวิชาญเมธี

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงพภัสสรณ์ กุณเดชพิสุทธิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๓๗
เด็กชายถามวัต อางนานนท์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงสิริกร ผลเจริญรัตน์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงอรัชพร อดุลยธรรม

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๔๐
เด็กชายเนติธร สุธรรมวราพร

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๔๑
เด็กชายสรัญกร อินทรา

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงพีระศรี ตะหน่อง

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงสุชานัน อุทิศานนท์

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๔๔
เด็กชายพิชชากร แท่นทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงพิมพรรณี จารุสกลพันธ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๔๖
เด็กหญิงนันท์นภัส ชัยณรงค์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงณัฐสินี ศักดิสิริวาณิช

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงพิชญ์สินี สุขพันธ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๔๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญอินทร์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงนันท์ธภัส บุญเต็ม

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงเกวลิน มุ่งรอบกิจ

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงสกุลกาญจน์ ปฐมวรรัตน์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๕๓
เด็กชายวิชญะ เผดิมรอด

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงธรณ์ธันย์ อ่อนละมูล

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๕๕
เด็กหญิงนฤมล ไกรตะนะ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๕๖
เด็กชายถิรพุทธิ

์

อุ่นศิริ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๕๗
เด็กชายรัฐปาล นาคผ่อง

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงกฤตพร ทองระยศ

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๕๙
เด็กหญิงฉัตรชนก ทิมคล้าย

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงมณัทยา กุลชัยกุล

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๖๑
เด็กชายนันทภพ สว่างศรี

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๖๒
เด็กชายศิริชัย กิจกอบชัย

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เยียมสระนัอย

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงปยสุดา ภวานุวงศ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๖๕
เด็กชายสรจักร ลิมปนานุวัฒน์

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๖๖
เด็กชายพสภัค นุชเพนียด

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๖๗
เด็กชายภฤศพล ญาณะรักษ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงปวีณ์นุช เกิดสุขผล

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๖๙
เด็กชายรชานนท์ เมียวนวม

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงวีร์สุดา เจริญชัยสมบัติ

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงภูริชญา จันทร์สิงขรณ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๗๒
เด็กหญิงนันท์นภัส มณฑาสุวรรณ

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๗๓
เด็กชายภัครภัทร ภักดีนอก

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงเบญญาภา แปนอินทร์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๗๕
เด็กหญิงธนกฤตา

รัตนายะเคอะ มุดิยานเซลาเก

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๗๖
เด็กชายพีรณัฐ ชูวงค์วาน

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๗๗
เด็กหญิงพิชญาภา ตังธนะพงศ์

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๗๘
เด็กชายธนันท์ธรณ์ อริยะธนากูล

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๗๙
เด็กชายสิรวิชญ์ บุญญาธิ

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๘๐
เด็กชายณัฐภัทร สถิรเรืองชัย

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงธัญดา โวสุนทรยุทธ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๘๒
เด็กหญิงพิชญ์สินี วงษ์น้อย

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๘๓
เด็กชายกษิดิเดช

์

ภิรมย์ชุน
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๘๔
เด็กชายจักรเพชร เลียวรัตนกร

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๘๕
เด็กหญิงอโณมา แซ่ตัง

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงกชกร เอียมเทศ

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงตองฉัตร ชีพชอบธรรม

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๘๘ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
เหลืองอ่อน

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๘๙
เด็กชายศุภกานต์ วิวัฎฎ์กุลธร

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงณัฐิดา เจริญพัฒนา

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๙๑
เด็กหญิงกชกร ชาวเกาะ

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๙๒
เด็กหญิงฆนพร กุณพรม

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงณัฐธิดา ช่วยรักษา

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๙๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ขำภักดี

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๙๕
เด็กชายปณณวิชญ์ วรภาสไพบูลย์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๙๖
เด็กชายภูริภูมิ ภูมิประเสริฐรุ่ง

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๙๗
เด็กชายกฤตยชญ์ สมมิตร

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๙๘
เด็กชายดิสรณ์ บุษบงค์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงอรทัย ปุยะพันธ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงฐิติกานต์ นาคมังสังข์

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงศลิษา บุญขะจาย

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงจุฑามาศ ไข่นาค

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๐๓
เด็กชายศุภกร สถิรรัตน์

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงวชิรญาณ์ บัวพวง

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงกิรณา แซ่เอ็ง

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงกานต์สินี เสถียรอินทร์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ ศรีน่วม

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ เดชะวราฤทธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๐๙
เด็กชายอธิกะ ศรีเอียม

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๑๐
เด็กชายชนินทร์ แสงสว่าง

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๑๑
เด็กชายคณณัฏฐ์ จงจามรีสีทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๑๒
เด็กชายพงศกร รุจิภาสกุลศิริ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงณวิภา สามเพชรเจริญ

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงนันท์นภัส เรืองศิริชานนท์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๑๕
เด็กชายสรวีย์ธัช จันวิลัย

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงโชติกาภัค สวนแก้ว

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงวรัญญา โกยสำราญ

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงสวรรยา อินทิม

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๑๙
เด็กชายจอมพล ตรองพาณิชย์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงณัฐธิชา แสงเกตุ

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงณัฐณิชา ดีพรม

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงพรชนก แซ่ลี

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงบุษยมาศ สุพร

๓๐/๖/๒๕๔๘
วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๒๔
นางสาวผ่องพรรณ สกุลวนาการ

๒๒/๑๒/๒๕๒๑

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงภธิดาภรณ์ ภาณุพินทุ

๑๒/๙/๒๕๔๙
วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงญาดาวดี แก้วส่งศรี ๖/๙/๒๕๔๙ วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๒๗
เด็กชายกิตติกวิน เหล่างาม

๒๑/๓/๒๕๕๐
วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๒๘
เด็กชายกันตภณ ศรีอนันต์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงไอริช ปองท้าว

๑๓/๑/๒๕๔๘
วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงพาขวัญ โลสันเทียะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๓๑
เด็กชายภูริณัฏฐ์ มังน้อย

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๓๒
เด็กชายอานนท์ ศรีนวล

๒๓/๖/๒๕๔๗
วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงศรีนุช

อัชฌานันท์วิวัฒน์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงโสรดา เปลียนน้อย

่

๑๗/๑/๒๕๔๙
วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๓๕
เด็กหญิงปทมาพร เขือนวิชัย

่

๑๙/๗/๒๕๔๙
วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๓๖
เด็กชายธีรศักดิ

์

สร้อยสวัสดิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงอนัญญา โพธาภิรัติ

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงญาราภรณ์ พีบขุนทด

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงพิตตินันท์ แจ้งจิตร

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ นราแก้ว

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงกัญญาพัชร นำเพชร

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงภควดี มาอ่อง

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงนภสร ปาวะรีย์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงเจนจิรา อินทสร

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงอรจิรา สุวรรณเกิด

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงหัสต์กมล แก้วพิจิตร

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๔๗
เด็กชายนาวิน ศรีวรรณ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงปฐศิมา ดอกจันทร์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๔๙
เด็กชายวสันต์ จันทร์ฉิม

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงลัดดา ศรีประเสริฐ

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๕๑
เด็กชายเทพพิทักษ์ อุตพงษ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงรุ่งอรุณ เหน็บชัด

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงภัคมัย ใจปนตา

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๕๔
เด็กชายสุชิต ยลทรัพย์ศิริ

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๕๕
เด็กชายนฤพันธ์ ธรรมกร่าง

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงพรรวินท์ ศรีแก้วช่วง

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๕๗
เด็กชายจิรายุส นุริตานนท์

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงดลนภา จิตรสวัสดิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงพิชญาภร ฐิติกุลลดา

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงชญาดา สืบอินทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๖๑
เด็กชายบิน เมือง

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงอรปรียา ศุภนาค

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงชลาดา จารุจินดา

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงมัลลิกา แซ่กวาน

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๖๕
เด็กชายอรัญชัย ลาภบังเกิด

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๖๖
เด็กชายนาวิน คำนุชนารถ

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงกนิษฐา เกิดปญญา

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงอินทิรา อินทรประเสริฐ

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงแวววรรณ โชคสมเกษม

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงนภัทร แก้วเขียว

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงจิราภรณ์ แรงสุข

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงกมลชนก เสาวรส

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงปาวนา คุรุพันธ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๗๔
เด็กหญิงอาภัสรา ชาวนาปา

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงกรรณิตา ชะเอม

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๗๖
เด็กชายสุทัศน์ มังกษัตริย์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๗๗
เด็กชายชัยมงคล พุกยิม

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๗๘
เด็กชายธนากร หาญพิมาย

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๗๙
เด็กหญิงอรกานต์ ทรวงสิงห์

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๘๐
เด็กหญิงณิชาภัทร อำไพจิตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๘๑
เด็กชายฐากูร สุทัด

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงณัฐกานต์ แจ่มนุราช

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงรจเรข ขันทอง

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๘๔
เด็กชายนพรัตน์ ผิวผักแว่น

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๘๕
เด็กชายสิทธิพล ผมหอม

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงคณณัฎฐ์ ฉิมพลี

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๘๗
เด็กชายจิรวัฒน์ เนตรชุ่ม

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๘๘
เด็กชายต้นตระการ ไขว้พันธ์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายเจนิล บุญพริง

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายเฉลิมมงคล ถนอมทรัพย์

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๙๑
เด็กหญิงกรชนก จักรวาฬณิชย์

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๙๒
เด็กหญิงชลธิชา อินทร์ทัศน์

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงธมลวรรณ บุญเทียม

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงพัชริดา คำนาค

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงจารุวรรณ ยงยืน

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงอรัญญา นาคศรีสุก

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงเอมวิกา กล้าหาญ

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๙๘
เด็กชายกิตติพงษ์ ว่องไว

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงกมลชนก ศรีพุมมา

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๐๐
เด็กชายธีรชาติ จำเริญรักษา

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๐๑
เด็กชายกิติพัฒน์ ไวปญญา

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงจุฑามาศ อินธิแสง

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๐๓
เด็กชายศุภณัฐ เจริญสุข

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงอริสา มูลสิงห์

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงอภิสรา สติมัน

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๐๖
เด็กชายเอกราช เซียงเทศ

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๐๗
เด็กชายภานุ สิงห์โต

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๐๘
เด็กชายวรวิทย์ รูปสูง

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงกวินณา แซ่โค้ว

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๒ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงชลลดา จารุจินดา

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงลักษมี เล็กทองแดง

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงจิตตราภรณ์ สำเนียงหวาน

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๑๓ เด็กหญิงพิมพ์นันท์นภัส
ตังจิตต์นพคุณ

้

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๑๔
เด็กชายรัฐพงษ์ สร้อยฟา

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๑๕
เด็กชายกฤตพล สุทธิสน

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๑๖
เด็กชายชาคริต ยอดแก้ว

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงสุพัตรา ช้างทอง

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๑๘
เด็กชายยุทธสิทธิ

์

มิงอรุณ

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๑๙
เด็กชายภูวดล นำแสง

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๒๐
เด็กชายสมชาย จันทร์สุวรรณ

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงอมลวรรณ แซ่ลิม

้

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงนริสา ศรีแก้วพันธ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๒๓
เด็กชายสรยุทธ เข็มเงิน

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงชุตินันท์ คล้ายแดงคลำ

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงพรกมล แดงปรีชา

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงพรทิพย์ พิณทอง

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงเยาวเรศ แสงแจ้ง

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงศิริวรรณ คังพุ

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๒๙
เด็กชายก้องไทย แสงประทุม

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๓๐
เด็กชายอริญชัย ชูชีพ

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๓๑
เด็กชายรพีภัทร เขียวสอาด

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๓๒
นางสาวศศิวิมล สุวรรณศรศิลป

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงเนตรณภัทร ตรีเจริญทรัพย์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๓๔ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
เหมทอง

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงภาวิณี ยืนยง

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๓๖
เด็กหญิงอริศา บารมี

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงกาญจนา ไพรวัลย์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงณัฐกานต์ ยาเครือ

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๓๙
เด็กชายณพสิทธิ

์

แว่นแก้ว
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๔๐
เด็กชายภาณุกร ประเสริฐ

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๔๑
เด็กชายภูวดล สว่างเนตร

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๔๒
เด็กชายวันจักรี เนือไม้

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๔๓
เด็กชายอัครชัย งามรุ่งกิจ

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๔๔
เด็กชายนเรนธรณ์ ปานเฟอง

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๓ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๔๕
เด็กชายปณณธร แดงมุตตา

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๔๖
นางสาวกุลธิดา ศรีคช

๑๐/๐๑/๒๕๒๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๔๗
นายศุภกร อินทร์คล้า

๑๑/๐๓/๒๕๒๑

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๔๘
นางสาวพชรภัทร แจ้งมาลา

๐๗/๑๑/๒๕๒๑

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๔๙
นายไพโรจน์ มงคลทอง

๐๕/๐๔/๒๕๑๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๕๐
นางสาวปยวรรณ เหล่าขจรบุญ

๒๕/๐๗/๒๕๒๑

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๕๑
นายธนา ก่อเกษมวงศ์

๑๐/๐๕/๒๕๒๐
วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๕๒
นางสาวลภัสดา ทิพย์แก้ว

๒๕/๔/๒๕๑๙
วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๕๓
นางสาวดวงใจ โพธิพันธ์

์

๙/๑๐/๒๕๑๓
วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๕๔
นางสาวเพชรชมพู เอกอุทันธวัช ๕/๑/๒๕๒๕ วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๕๕
เด็กชายชนดล หวังเศรษฐกุล

๑๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๕๖
เด็กชายชยพล อังสุวรรณ ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๕๗
เด็กหญิงชวกร ลาวัณย์วิสุทธิ

์

๑๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๕๘
เด็กชายชวินธร ธนรักษ์

๒๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงชิสากัญญ์ ตังปรีชาพาณิชย์

้

๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๖๐
เด็กชายญาณพัฒน์ พูลเทพ ๕/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๖๑
เด็กชายณัฏฐ์ ณ นคร

๒๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงณิชา ศรีบัณฑิต

๑๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๖๓
เด็กชายตรัยธรรม สถิตย์ ๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงทัชชญา ลาภสุทธิเกษม

๒๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๖๕
เด็กชายทายาท จำเริญรวย ๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงธนพร ธรรมศิริพงษ์ ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงธฤตวัน โสภณานุกุล

๑๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๖๘
เด็กชายธวรรธน์ คุ้มแผน

๑๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงนภัสสร วงษ์มัน

่

๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๗๐
เด็กหญิงนฤภร พนาสกุลการ

๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๗๑
เด็กชายปภังกร ตันติอำนวย

๑๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงปริยาภัทร พรสมบูรณ์ศิริ ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๗๓
เด็กหญิงปาณิสรา วานิชาชีวะ

๑๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงปนมณี คุณากรกุล

๒๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๗๕
เด็กหญิงปุณณภา คงเกรียงไกร

๒๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๗๖
เด็กชายปุนยวีร์ ชีวะถาวร

๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๗๗
เด็กชายพงศธร เจนโกศล ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงพรนภัส แพรอัตถ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงพรนับพัน เกรียงวัฒนพงษ์

๒๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๔ / ๑๙๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงพรรษริล จารุพุทธิศิริพจน์ ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงพีรญา อินทรรักษา

๒๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงภคมน ภาณุศานต์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงมทินา ชืนประไพ

่

๒๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงมนัสนันท์ ศรีศักราภิคุปต์

๒๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงรักตาภา บุญคุ้ม

๒๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๘๖
เด็กชายรัฐพรรดิ ศรีพยงค์

๒๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงวรัฐธภรณ์ คูณทอง

๑๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงวารีวา วทัญูไพศาล ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงสัพพร นิลพันธุ์

๑๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๙๐
เด็กชายสิทธิผล อินเทพ ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงอรทัย แตระกุล

๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงอรนิภา อภิวัฒนานันท์

๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๙๓
เด็กหญิงอัญอานันท์ อังคสยาวัฒน์ ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๙๔
เด็กชายอัศวิน ด้วงแปน ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงอิสรีย์ วิโรจน์กิจเจริญ

๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงเกตน์นิภา บุญเกิด

๒๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๙๗
เด็กชายเสฏฐวุฒิ เมืองพันธ์ ๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงกชพร กิมเปยม

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๔๙๙
เด็กหญิงชฎารัตน์ ชัยดา

๑๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงณัฐนันท์ เรียมประเสริฐ

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๐๑
เด็กชายนิธิภัทร์ ปยะวงศ์วัฒนา

๒๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๐๒
เด็กชายปวรวิช กุฎีศรี

๐๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๐๓
เด็กหญิงปานวาด สมบูรณ์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๐๔
เด็กหญิงสุพัดชา สวัสดิชัย

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๐๕
เด็กหญิงชนิสรา จารุทัศนีย์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๐๖
เด็กหญิงณฐา ตังสิทธิเสรีวงศ์

้ ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงธนัชญา ขจรไพศาล

๑๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๐๘
เด็กชายนธิพล สร้อยสมุทร

๑๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงนันทิตา ดนตรีเสนาะ

๐๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงปริยภัทร ปลังดี

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงแพรธาร ไชยพล

๑๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงเหมือนฟา อนุรักษ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๑๓
เด็กหญิงกัลยกร ดายันต์

๑๓/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๑๔
เด็กชายณภัทร

กอประเสริฐถาวร ๑๐/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๕ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๑๕
เด็กหญิงณัฐณิชา ปอมสุข

๓๐/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๑๖
เด็กหญิงณัฐณิชา สิลาเวียง

๒๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๑๗
เด็กชายดนุสรณ์ ใจศรีตระกูล

๒๔/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๑๘
เด็กหญิงนราวดี ทองจรัส

๓๐/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงปภาวดี ภิญโญรัตนโยธี

๑๖/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงปราชญ์ ปนกลำ

๐๑/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงปณฑารีย์ กล่อมจิตร

๑๐/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงรัญณริณก์ วรรณศิลปน

๒๐/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงพรลภัส สิทธิชัย

๐๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงพิมพ์กนก พระภูมี

๒๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๒๕
เด็กชายภาวิต ชาวศรีทอง

๑๑/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงวรัญญา มะจันทร์

๑๓/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๒๗
เด็กชายสิรธีร์ เกิดสำอางค์

๑๖/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงสุกฤตา แซ่เช่า

๑๒/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงพิมลพรรณ ภัทรพูนสิน

๐๘/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงณัชชา สวยกลาง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ ตังอนุศาสตร์

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงชนัดดา สีสุก

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงฐานิดา หวังธนพรชัย

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงสรณ์สิริ เสนท้วม

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงอมรรัตน์ ศรีสำปทวน

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงอริญชยา อินเสือสี

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงใกล้รุ่ง ศรีประเสริฐ

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๓๘
เด็กหญิงขนิษฐา มุธุสิทธิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ แก้วสะอาด

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงณภัสสรณ์ พงศ์กิตติธนโชติ

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงณัฐวรรณ จันวิลัย

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงนวัตมน เกิดศรีเพ็ง

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๔๓
เด็กหญิงนิชาภา อัมพรกิตติ

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงพรนภัส อุ่นกงลาด

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงอุไรรัตน์ ชำนาญกิจ

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงกันตาภัทร อยู่ญาติมาก

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงกิตติกา โนนจุ้ย

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงจิตรลดา ทรัพย์เล็ก

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงฉันทิสา ประจักษ์ทรัพย์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๖ / ๑๙๓

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงชมพูนุท เหลาโชติ

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงชลวษา ยางสูง

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงธนพร แซ่ลิม

้

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงธัญชนก เชือทอง

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงพุทธธิดา บุญจันทร์

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงโยฐิตา อินทรแพรก

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงสุภาวดี ปนแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงสุวรรณา สุขพะนา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงอริสา มีนาลุ่ม

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงพจมาน เพ่งผล

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงพรรณนิภา แก้วไขแสง

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงพัชราภา พูนเพิมธนวัฒน์

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงภัทราวดี สิงห์โต

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงมยุรี -

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงวรางคณา เอียมหุ่น

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงวริษฐา ปฐมกำเนิด

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงสุภัชชา นิยมพงษ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงกมลชนก พิพิธพรชัยกุล

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงเปรมิกา ตาสาย

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงกรกนก เฮ้งเจริญ

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงภัทรพร แดงพยนต์

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงมีนา เยือนต่อวงศ์

้

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงสรสวรรค์ อันทอง

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงธนพร แซ่ก๊วย

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงธนาวรรณ กิติวัฒนวิลัยกุล

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงแพรวพรรณ พรหมสุรินทณ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงภัญดา จีรโชติฐากุล

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงศิวธิดา จันทร์สว่าง

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงญาณิศา สานจิตรสัมพันธ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงณัฐชา ดวงกุศล

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงธารารัตน์ กลินจันทร์

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ บุมี

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงรุจาภา หิรัญชยางกูร

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงสุนิสา สุริโย

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ จึงเจริญ

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๗ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๘๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ นามบุญสี

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๘๖
เด็กหญิงปุญญิศา สารจิตรสัมพันธ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงศศิกาญน์ เผ่าจือ

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๘๘
เด็กหญิงศศิธร คูรัตน์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๘๙
เด็กหญิงศศิวิมล เกสรา

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๙๐
เด็กหญิงปณณรัตน์ พรรณพิริยะชาติ

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงรัตติยากร ชุนใช้

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงสุธิดา เปยสมุทร

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงกฤติมา ตะโพวิญู

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงณัฐนันท์ เถือนโฮ้

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงน้องแปง -

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงจันทกานต์ สาลาสิน

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงธัญริชา ลือชัย

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงนันทณัฎฐ์ นุ่มสร้อย

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงมนัสนัน ห้วยกรดวัฒนา

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๐๐
เด็กชายประกาศิต ภักดีเลขะกุล

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงเกวลิน สังข์คอน

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงณิชากานต์ เอียมปา

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงธนภรณ์ เย็นสบาย

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงนงนภัส โภคกุลนันท์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงนันท์นภัส ท่านำ้ตืน

้

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ

์

เฉลิมรัตนพงศ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงอิงครัตน์ กมลวชิรเศรษฐ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงจิดาภา จุลเมือง

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงณัฐกฤตา่ พึงบาง

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๑๐
เด็กหญิงธารารัตน์ จรรยากรณ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงภิรญา บุญทะวงศ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงนวมน สันตะมาตย์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงนารีรัตน์ จันทร์แปลง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๑๔
เด็กหญิงสิรินยา สู่พิภักดิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงหฤทัย บุญสุวรรณ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๑๖
เด็กชายคุณากร กัลยาวุฒิพงศ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๑๗
เด็กชายธีรพงศ์ พูนขวัญ

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๑๘
เด็กชายภาสวุฒิ อร่ามเรือง

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๑๙
เด็กหญิงวริศรา เพิมบ้านแพ้ว

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๘ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๒๐
เด็กชายพงศธร พันตาวงษ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๒๑
เด็กชายพิชุตม์ หิตการุญ

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๒๒
เด็กชายยศพันธ์ ศรนุวัตร

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๒๓
เด็กหญิงจุฑารัตน์ สมประสงค์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงชนิตา พันธุ์ใย

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงภูริชญา อุนธุโร

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงมนสิชา คุ้มเงิน

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงกวินธิดา โกศลกาญจน์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงจิดาภา สว่างศิลป

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงฐาปนี ทองมาตร์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงณิชชาภัทร สุขอรุณ

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงธัญญาณี สมุทรเพรียว

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๓๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทองเวียงจันทร์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงชนรดี ค้าเจริญดี

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงพัทยา เกิดดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงภานุชณาฎ มันติด

่ ๊

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๓๖
เด็กหญิงสรัลชนา สมประดิษฐ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงอริสรา อัถะบูรณ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายอดิศร บุมี

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๓๙
เด็กชายอลงกรณ์ มีพะเนียด

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๔๐ เด็กหญิง ด.ญ.ธัญมน ดีปาน
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๔๑
เด็กหญิงอรจิรา คนใหญ่

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๔๒
เด็กชายเขมชาติ รักขนาม

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๔๓
เด็กชายจตุพล มาโต

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงศศิกานต์ เรืองศิริ

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงอังค์ริสา เศรษฐ์ภัทรพล

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงอัจฉริยา แย้มศรี

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๔๗
เด็กชายจิรายุ ลบแย้ม

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๔๘
เด็กชายณฐพงษ์ มงคลภัทรสุข

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๔๙
เด็กชายภคพล หินอ่อน

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๕๐
เด็กชายภูเบศ สายเพชร

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๕๑
เด็กชายอดิสร อิมยิม

่ ้

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงกมลพร บุญรอด

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงชลพินทุ์ พันธัง

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงปภาวี แสนศรีจันทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๙ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงปรางทิพย์ สุขวิเศษ

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงพลอยกมล ศรีคำ

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงภูริชญา พาสนาไกรศร

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๕๘
เด็กชายวีรภัทร์ บุญแตง

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๕๙
เด็กหญิงณัฏฐา ฉายะยันต์

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงธนภรณ์ วงศ์เรณู

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงปานระพี เกตุแก้ว

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๖๒
เด็กชายอนันตเชษฐ์ กิจหว่าง

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๖๓
เด็กชายวรภพ สืบดี

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๖๔
เด็กหญิงกนกอร พัสลัง

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงชนิกกานต์ สุวรรณเนาว์

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงณิชนันทน์ ตันวัฒนเสรี

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงดมิสา สุขวาณิชวิชัย

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงปองกานต์ แผ่เกียรติวงค์

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงเปรมวดี ห้วยหงษ์ทอง

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงพัทธวรรณ ใจสุภาพ

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์

บุญพัฒนาเศรษฐ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงสุปรียา ปลืมเงิน

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงอภิณห์พร เกรียงสกุลวงศ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๗๔
เด็กชายคณานนท์ กีรบุตรสุวรรณ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๗๕
เด็กชายณภัทร ศรีสดเลิศ

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๗๖
เด็กชายธนกร แพรพิชัย

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๗๗
เด็กหญิงชุติกาญจน์ วิถี

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงณัชชา แจ่มศรีงาม

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงธนิสร สมรูป

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงพรนภา ชูแก้ว

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๘๑
เด็กหญิงพรพิมล ใจหลัก

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงพิมพ์ลดา จินดาสมุทร

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๘๓
เด็กหญิงภานุมาศ เดชปอง

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๘๔
เด็กหญิงศิรภัสสร แก่นบุตร

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงศิริกัลยา เงินคำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงโสภิดา รักประทุม

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงอรณัญช์ วรเวชธนกุล

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงกุลนิภา ศักดิทรัพย์ทวี

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงพิยดา ตรุษวัฒน์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๐ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

กองตุ้ย
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๙๑
เด็กชายปญญวัฒน์ แซ่โง้ว

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๙๒
เด็กชายภูวเดช จิรวัฒนกร

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงจิตต์โสภิณ บ้านเกาะใต้

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงฉัตรชนก เจริญสุข

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงณัฏฐณิชา วิวัฒน์ภาสวร

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงณิชา ปลืมไธสง

้

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงณิพัชชา ยิมชัยภูมิ

้

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงนีรณภัทร เกษมสุขสถาพร

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงผกาวรรณ ผลศรี

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงพิชชาพร มีมนต์ษม

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงเพียงขวัญ ธาดาสีห์

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงอรวรรยา บัวเจก

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๐๓
เด็กชายกีรติ พิมพิรัตน์

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๐๔
เด็กชายชาคริต เรืองรอง

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๐๕
เด็กชายธนกร จิตรกรเกษม

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๐๖
เด็กชายพสธร พุ่มทอง

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงเขมิสรา ทองมาก

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงชนม์นิภา ศรีอนันต์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงชนัญชิดา กิมาคม

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงชนิตา มังกรกิม

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงชยนัฐ นิมนวล

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๑๒
เด็กหญิงนภัสรพี สุภาชัย

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงปาริชาต ศรีวันใจ

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงพิชยา กัณฐาภรณ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงภคพร เปาวสันต์

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงภันธุ์ทิพา ปานคงคา

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ชูราศรี

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงวรรณกร ชาติชาญชัย

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงวิภาดา สัตยากูล

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงอภิชญา ครุธนาค

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๒๑
เด็กชายธนวินท์ เกษมจิต

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๒๒
เด็กชายปณณ์ ธนสุขสมบูรณ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๒๓
เด็กชายสมปราชญ์ มันคง

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๒๔ เด็กหญิงกรินญาณิสา ธรรมบดินทร์
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๑ / ๑๙๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ ล้อคุณปลืม

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงจุฑานุมาศก์ ลิมรติกุลจิรา

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงณัฐธิตา พูลเดช

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงธัญมาศ ดาปาน

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงปณิชา กฤติพงษ์กรณ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงพรหมพร พันธ์ศรีวนิช

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงวลีรัตน์ เดชปอง

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงศลิษา เหมยม

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๓๓
เด็กชายกิตติธัช แก้วประสิทธิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๓๔
เด็กชายนันทภพ จวอรรถ

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๓๕
เด็กชายปภินวิทย์ พงษ์ไธสง

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๓๖
เด็กชายพุฒิพัฒน์ จิระวัฒนผลิน

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๓๗
เด็กชายพุฒิพัฒน์ ผลประเสริฐ

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ บุญสนอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงณัฐวรรณ อำนาจ

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงฝนนภา มังกรกิม

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงภัคจิรา วรรณศิริไมตรี

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงลักษิกา เจียมอมรโอภาส

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงสุชัญญา ดอกกลาง

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงชลิตา สิงห์เมือง

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงณัฐณิชา สิทธา

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงปาลมี พละสกุล

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงเมธาพร แย้มทอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงอภัสรา มากหนู

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๔๙
เด็กชายฌาณศรุตม์ ยินดีสาม

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๕๐
เด็กชายอุดมศักดิ

์

จันทร์แดง
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงพราวรวี ศรีสุเทพหิรัญญา

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงแพรวา กะสิ

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงภัคจิรา เหมือนหนู

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงวรรณวิสา จุติโชติพงศ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๕๕
เด็กชายกัญธนัช ไทยภักดี

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๕๖
เด็กชายปฐมยศ แก้วจัน

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงณัฐชา เจริญจิตร์

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงธนัชชา ทรัพย์เมฆ

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงธัญพิชชา ถกลสาครรัตน์

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๒ / ๑๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงพรหมพร เฉลิมกลิน

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงภัคพีรยา รักเดชะ

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๖๒
เด็กชายพงศพัศ ชิงชู

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๖๓
เด็กชายพชรพล แดงประทุม

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงชนนิกานต์ เจ้ยทองศรี

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงนุชธีรา โตแก้ว

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๖๖
เด็กหญิงใบหยก แสงเพ็ญอ่อน

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๖๗
เด็กหญิงเมย์ลภัส จิตกล้าปติพัชร์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๖๘
เด็กหญิงวริยา มีสาวงษ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงสุรีรัตน์ แสนคำ

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายศิวะพล จอนมอญ

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงอลิสา สามเพชรเจริญ

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงธมลวรรณ ม่วงคำ

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงปุณญารัตน์ จงเจริญ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๗๔
เด็กชายสิโรจน์ สรรพสาร

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงอัญชิษฐา แก่นบุตร

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงวราภรณ์ แก้วรักษา

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายชนาภัทร ประพันธ์ศิลป

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงชิยาวีร์ แซ่คิว

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงปวีย์ธิดา

ทรงนิธิเมธาวัฒน์
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงทิฆัมพร วงษ์ธรรม

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงจิรประภา หัวใจเพชร

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงชลวิภา พุดผักแว่น

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงพรลภัส เมฆตรง

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงภัทรศยา ธรรมรัตน์ชัย

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงลลิดา ระนาฎศิลป

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงญาณกิตต์ ร่วมเริง

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๘๗
เด็กชายวรชัย จิรมโนธรรม

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงกัญญาภัค ตรีแดงน้อย

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงชฎาพร แซ่เล้า

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงณัฐธิดา แพรอัตถ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงสิรินันท์ พจน์มนต์ปติ

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงสุณัฏฐา แก้วดี

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๙๓
เด็กชายปพน บุญช่วย

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๙๔
เด็กชายวชิรวิทย์ ฝูงทองเจริญ

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๓ / ๑๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๙๕
เด็กหญิงวิริยาพร ธนสกนธ์พงศ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๙๖
เด็กชายนภัทร ภัคชลินท์

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๙๗
เด็กชายธัญนที ชิวปรีชา

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๙๘
เด็กชายธาดา กุลจรัสเมธาธร

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๗๙๙
เด็กชายปฏิภาณ สุนทรสุวรรณ

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๐๐
เด็กชายภัทรพงศ์ กิตติวงศ์ภักดี

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๐๑
เด็กชายภัทรภณ รวีเดชดำรง

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๐๒
เด็กชายสิทธิชัย นัดสูงวงศ์

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๐๓
เด็กชายสิปปวิชญ์ ชัยรัตนสุวรรณ

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๐๔
เด็กชายสุภทัต คงเจริญ

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๐๕
เด็กชายสุรยุทธ แจ่มจำรัส

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๐๖
เด็กชายอนุมัติ เจริญลาภ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๐๗
เด็กชายเอกราช อยู่ญาติมาก

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๐๘
เด็กหญิงกมลวรรณ คล้ายแก้ว

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงกัญญาภัค ท่านำตืน

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงชนิดา กะลำพัก

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงณัฐชา ศิริพิน

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๑๒
เด็กหญิงณัฐณิชา หงษ์ทอง

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงณัฐธนัน ภู่แก้ว

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงณัฐวดี สีสองห้อง

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงธันญพร สรณะพิบูลย์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงนวรัตน์ ศิริพิน

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงปุณยวีร์ ประสิทธิแพทย์

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงพรรณพัชร เผือนพงษ์

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงพรลภัส อิศรเมธางกูร

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๒๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ นามขาน

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๒๑
เด็กหญิงพาณี บัวตูม

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงพิมชนก จรดล

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงพิมพ์นารา เตชะวุฒิพันธุ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงมินตรา ใจตรง

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงวริษา แฟงรอด

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงวันวิสา ลิมมัน

่ ่

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงศศิธร ศรีนวล

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงสิราวรรณ จงอวยพร

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงสุกฤตา สร้อยสุวรรณ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๔ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงเสาวภา วารีอุดม

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงอนัญญา ทองหล่อ

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงอนัญพร บุญทรง

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงอภิชญา สุขสำราญ

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงอริสรา ลาภเจริญชัย

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงอริสรา ส่งเสริม

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงอุบลวรรณ กิตติวัฒนาคาร

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๓๗
นายจีระพงษ์ โพธิเงิน

์

๙/๕/๒๕๓๓ เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๓๘
นายลลิต ทิพย์ศุภนิมิตร

๑๑/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๓๙
นายพยนต์ สุริวัลย์

๓๑/๗/๒๕๓๐
เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๔๐
นายปยะฉัตร พัชนีย์

๒๕/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๔๑
นายจีระศักดิ

์

เทพประสิทธิ

์

๑๙/๕/๒๕๒๗
เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๔๒
นายสิทธิชัย เด่นดวง ๒/๔/๒๕๐๔ เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๔๓
นายชัยรัตน์ บุญอินทร์

๓๐/๕/๒๕๒๒
เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๔๔
นายนฤดม เสนอใจ ๙/๗/๒๕๒๗ เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๔๕
นายพิษณุ ชุ่มดอนไพร

๒๖/๘/๒๕๒๘
เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๔๖
นายสันธาร บุตรดาวงษ์

๑๙/๒/๒๕๒๐
เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๔๗
นายกัญจน์ฐิพงศ์ อยู่ทิม

๒๓/๙/๒๕๓๑
เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๔๘
นายสมชัย ดารักษ์

๒๖/๖/๒๕๒๔
เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๔๙
นายสราวุธ บุญยัง

๒๙/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๕๐
นายชัยวัฒน์ ศุภจิตร

๒๑/๕/๒๕๒๗
เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๕๑
นายสุวิน พระเดช

๓๐/๘/๒๕๒๗
เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๕๒
นายชำนาญ บุญช่วย ๒/๑/๒๕๒๑ เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๕๓
นางสาววิกานดา สุมณฑา ๙/๖/๒๕๒๑ เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๕๔
นางสาวตมนา ติณณ์ศุภสกุล

๒/๑๐/๒๕๓๔
เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๕๕
นางสาวศรีวรินทร์ พูนธนารมณ์ ๓/๗/๒๕๐๘ เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๕๖
นางวีณา ทองทา ๓/๔/๒๕๒๐ เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๕๗
นางณัฐวดี จุอุบล

๑๐/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๕๘
นางสาวภภัสสร แก้วแกมเกษ

๑๔/๕/๒๕๒๖
เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๕๙
นางสาวปราณชล ธรรมดิลกสกุล ๗/๒/๒๕๓๔ เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๖๐
นางสาวศศิรินทร์ ชูยัง

๑๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนทวารวดี พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๖๑
นางสาววณัฐชไม บุญสุด

๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทวารวดี พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๖๒
นางสาวพรสุดา ปะตังเวสา

๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนทวารวดี พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๖๓
นางสาวสิริวิมล ซำอ๋อง

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทวารวดี พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๖๔
นางสาวปทมวรรณ โคตรสมบัติ

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทวารวดี พระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๕ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๖๕
นางสาวดาหวัน คำชู

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทวารวดี พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๖๖
นางสาวธัญญาเรศ อ่วมอ่อง

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทวารวดี พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๖๗
นายพุทธิภันฑ์ สุวรรณดี

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทวารวดี พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๖๘
นางสาวรุจิรา อ่วมทอง

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทวารวดี พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๖๙
นางสาวอิฏฐารมย์ จิรวัฒน์พาณิชย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทวารวดี พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงมัชฌิมา จันทิมา

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๗๑
เด็กชายวุฒิภัทร กาละสิรัมย์

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๗๒
เด็กชายอิทธิพัทธ์ ขำคง

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๗๓
เด็กชายอิทธิพร ชัยโย

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๗๔
เด็กหญิงปยาทิพย์ มาลัย

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๗๕
เด็กหญิงเปยนุช ประทุมชมภู

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงกรรณ์ฑิมา คงเวช

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงพัชรี ศิลปศร

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงสตารัตน์ สร้อยนอก

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงธณัชดา ปนปฐม

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงณิชาพัฒน์ มังโส

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๘๑
เด็กชายทรงศักดิ

์

อาระวี
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๘๒
เด็กชายธนะเมศฐ์ สังสรรค์ศิริ

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๘๓
เด็กชายเฟรม วรยศ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงฐิติภร สุวรรณะ

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงรสิตา สังศรีแก้ว

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงภัทรพร ทรัพย์ผุด

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงจีรนันท์ สามเกษร

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๘๘
เด็กหญิงปณิดา ปุเรณโสภา

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงปทิตตาภัทร ฉิมโต

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงปารณีย์ จรรยาธีรศานต์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงประภาภรณ์ ม่วงโพธิเงิน

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๙๒
เด็กชายขจรยศ ปดชา

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงกนกอร ลำเลิศ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงจิรัชญา ผลิตกุศลธัช

๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงชนเนษฎ์ สุขศรี

๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงธิษณ์ชญา สุขเจริญ

๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงนันท์นภัส พรพุทธศรี

๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงสิตา เปยนสีทอง

๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๘๙๙
เด็กชายพัทธ์ โพธิตังธรรม

์ ้

๑๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๖ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๐๐
เด็กชายวิศรุต พีรชัยเดโช

๑๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๐๑
เด็กชายศุภกฤต โชคถาวร

๑๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๐๒
เด็กหญิงดนยบวร กาญจนประดิษฐ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงดารารัตน์ วิโรจน์เวชภัณฑ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๐๔
เด็กหญิงพราวนลิน สุคันธรส

๑๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๐๕
เด็กหญิงรมณณัฐ สุวรรณประเสริฐ

๑๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงวรรณรัตน์ ทองเชือ

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงสวรส อ่อนละมัย

๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๐๘
เด็กชายชลภัทร ศรีสงคราม

๒๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๐๙
เด็กชายณัฐชนน รุ่งบรรเจิด

๒๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๑๐
เด็กชายธนภัทร เล้ารัตนานุรักษ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๑๑
เด็กชายวุฒิสรรค์ ปราชญ์พยนต์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๑๒
เด็กชายศุภกิตติ

์

สร้อยนำ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงชวิพร โพธิสัตยา

๒๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๑๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ กุลจิระจรูญ

๒๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๑๕
เด็กหญิงณภัทร ปรียงค์

๓๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๑๖
เด็กหญิงดลธิภา สนามแจ่ม

๓๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๑๗
เด็กหญิงธนัญญา กรีแสง

๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๑๘ เด็กหญิงปาลพรสรวง พระเดโช
๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงรมิตา ทรัพย์ส่งแสง

๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายธัญชนิต ธันยกิจธาดา

๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๒๑
เด็กหญิงปณณพร หอฉอย

๑๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงณิชารีย์ ปนตระกูล

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงยุวรรณดา ชันสกุณี

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงธมนวรรณ ตันสิริ

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงนริศรา แซ่ลิม

้

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงจุฑามาศ คุ้มเนตร

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงฉัตรนภา ทรัพย์เจริญ

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๒๘
เด็กชายนพรัตน์ โพธิวาลัย

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๒๙
เด็กชายทัตพล เกตุคำ

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๓๐
เด็กชายณัฐพล นันทเดชาวุฒิ

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงวรนุช รุ่มสวย

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๓๒
เด็กชายภูวภัทร วิทวัสกุลวงศ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๓๓
เด็กชายอนุศิษฎ์ สามงามเอียม

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๓๔
เด็กชายกิตติพัทธ์ นามขาน

๓๑/๙/๒๕๔๘
วัดพระงาม พระงาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๗ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงปวณิตา ผิวเกลียง

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงณาตาชา วันตระกูล

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงมะลิศา ละมังทอง

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงณันทวรรณ นาคชัยยะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๓๙
เด็กชายธนา ธนะลิขยากุล

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๔๐
เด็กชายนทีกร จันหยวก

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๔๑
เด็กชายพูลสวัสดิ

์

เทียนทอง
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๔๒
เด็กหญิงธรรมรส แดงมงคล

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงนำฟา ทับการ

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงอังคณา งามพริง

้

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงนันท์นภัส หงวนเล็ก

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๔๖
เด็กชายดนุสรณ์ จำปาสี

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงสุธิดา เข็มแก้ว

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงวิสาขมาส เทพวงษ์

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๔๙
เด็กชายเอกอนันต์

เจนวิทยาอมรเวช ๐๔/๐๘/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๕๐
เด็กชายธีรธาดา จิตต์เดช

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๕๑
เด็กหญิงเพ็ญนภา ทวีวรรณ

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงสุนิษา สมัครสมาน

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๕๓
เด็กชายอาทิตย์ อารีย์เอือ

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๕๔
เด็กชายบุญฤทธิ

์

พูดชัด
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๕๕
เด็กชายระพีพัฒน์ เชือสาย

้

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๕๖
เด็กชายเขมชาติ สุวรรณจินดา

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๕๗
เด็กชายณัฐพงษ์ สวยสด

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๕๘
เด็กชายธนาวัฒน์ เตโชกิตติ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายนวมิน สีมา

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๖๐
เด็กหญิงสุวรรณา ศรีย่างคูย

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงบุษยมาส เทพวงษ์

๓๑/๙/๒๕๔๘
วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๖๒
จ.อ.หญิง วัชรี โชติรัตน์

๒๔/๐๔/๒๕๐๕

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๖๓
เด็กชายทัตทอง คำหนัก

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๖๔
เด็กชายวโรดม พจนารถ

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๖๕
เด็กชายวุฒิชัย ขนิษฐบุตร

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๖๖
เด็กชายจิรศักดิ

์

เผ่าขุ้ย
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงพรกมล สุขสดเขียว

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงสิริกานต์ แปนกลำ

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงอริสรา คำเหล็ก

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๘ / ๑๙๓

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงอัศจรรย์ อติธนานันท์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๗๑
เด็กชายสรายุทธ สิทธิเดชดำเกิง

๓๑/๙/๒๕๔๘
วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงเนตรดาว ปรางมณี

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๗๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นุ้ยพิน

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๗๔
นางนิรมล วิบูลมงคล

๑๗/๐๕/๒๕๐๔

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๗๕
เด็กชายกษิดิศ หนูน้อย

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๗๖
เด็กชายจิรภัทร แซ่ลี

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๗๗
เด็กชายชยพล เกรียงไกรยุทธ

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๗๘
เด็กชายภานุวัตร สามฉิมโฉม

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๗๙
เด็กชายภานุเดช ระยะกุญชร

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายมนทวีร์ สิริศรีเกษตร

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๘๑
เด็กชายระพีพัทธ์ ชอบสูงเนิน

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๘๒
เด็กชายวีรศักดิ

์

เหล็กอิม

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๘๓
เด็กชายสุชาครีย์ ยอดไกรศรี

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๘๔
เด็กชายนภัส วงศ์สูงเนิน

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๘๕
เด็กชายนฤพนธ์ ยิมสะอาด

้

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ทองอ่วมใหญ่

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๘๗
เด็กชายนันทวัฒน์ พันธ์คง

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๘๘
เด็กชายวรวุฒิ รุ่งเรือง

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๘๙
เด็กชายวิษณุ เหลืองอ่อน

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงฑิตฐิตา ปนโรจน์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงธัญญาพร คล้ายหิรัญ

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงรุ่งนภา มาสุข

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงวิริญาภรณ์ เสาร์แก้ว

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๙๔
เด็กชายพัชญ์ธนน นิติกุล

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๙๕
เด็กชายรังศิมันต์ เพชรเลิศ

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๙๖
เด็กชายอาณัฐ มันคง

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงญดา เปลียนน้อย

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงพัชราภา ซิมกิบุญ

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงวิไลพร วู่ฉาย

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๐๐
เด็กชายกฤตภัค เสถียรธีราภาพ

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๐๑
เด็กชายกิตติภัทธ สุขสบาย

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๐๒
เด็กชายณัฐวุฒิ สุขดี

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๐๓
เด็กชายธนพัฒน์ ปรีชาชัยสกุล

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๐๔
เด็กชายภัควัฒน์ พุ่มม่วง

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๙ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๐๕
เด็กชายกิตติคม คำมา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๐๖
เด็กชายศิรัส สามง่ามจุ่ย

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงนริสานันท์ เย็นสบาย

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงศุภลักษณ์ เกิดรืน

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๐๙
เด็กชายฐนพงษ์ พัสว่าง

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๑๐
เด็กชายธนากร หนูทอง

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๑๑
นายชัยวัฒน์ โมกขศักดิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๑๒
นายณราวุฒิ ช่างทุ่งใหญ่

๒๔/๐๘/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๑๓
นางสาวนิภา แก้วบุญเพิม

่

๑๘/๐๗/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๑๔
นางสาวพรพิไร แก้วสมบัติ

๓๐/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๑๕
นางมัทนี เสียงเสนาะ

๑๙/๐๘/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๑๖
นางสาวศรีประไพ โชติประวิทย์

๓๑/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๑๗
นางสาวศุจิกา พรมรักษา

๐๖/๑๑/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๑๘
นายอภิณัฐ โกศลศุภกิจ

๐๖/๑๐/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๑๙
นางสาวอาภาภรณ์ สีรอดบาง

๑๕/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๒๐
นายเอกลักษณ์ ราชจันทึก

๒๑/๐๘/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๒๑
นางสาวไพรัตน์ นิมนวล

่

๒๗/๐๓/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๒๒
เด็กชายณัฐฐากร ชดคล้าย

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๒๓
เด็กชายนัทธนันท์ จันวิลัย

่

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๒๔
เด็กชายชญานน ชาวบ้านเกาะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๒๕
เด็กชายคณิศร กลินชาติ

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๒๖
เด็กชายดนุสรณ์ วงศ์บุปผา

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๒๗
เด็กชายพงศภัค อร่ามรามศรี

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๒๘
เด็กชายพงศธร สีมาน้อย

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๒๙
เด็กชายภัทรพงษ์ ลิทองคำ

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๓๐
เด็กชายเรืองศักดิ

์

จันทวงษ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๓๑
เด็กชายกันตพัชร พรมเต็ม

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๓๒
เด็กชายอิษฎา

ปลันธน์กาญจนา
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๓๓
เด็กชายอภิวุฒิ กัลยา

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๓๔
เด็กชายอธิป นวลตา

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงศลิษา จันทะวงษ์

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงสุปาณี หนูนัน

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงคณินพิชญ์ ภัคพลเตชสิทธิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงสมิตาภัทร์ มณฑีรรัตน์

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงศศิภา วงษ์ไสว

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๐ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงกชนันท์

โรจน์วงศ์กาญจน์
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงชลธร สัตย์ซือ

่

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๔๒
เด็กหญิงวิรมณ แช่มชืน

่

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๔๓
เด็กหญิงเบญญทิพ กลันไพฑูรย์

่

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๔๔
เด็กหญิงณภัทร แจะจันทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงพิชญ์สินี ชาวนาห้วยตะโก

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๔๖
เด็กหญิงฤทัยกาญจน์ ระวีทองดี

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงปณัชช์ฐิตา ปรางทอง

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงชนิกานต์ ศรีทาวงษ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงญาณิศา ปฐมพรสุริยะ

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงนันท์นภัส ดีธนัง

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงมณทิรา อัจฉริยวริช

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงนิพัทธา ล่าบ้านหลวง

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงวชรพร สนับบุญ

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงชลทิชา ตระการธงชัย

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๕๕
เด็กชายนฤสรณ์ อ่อนน้อม

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๕๖
เด็กชายภูกวิน ก.ศรีสุวรรณ

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๕๗
เด็กชายสุประวีณ์ ชวนชม

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๕๘
เด็กชายศุภกร รัตนไทย

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๕๙
เด็กชายกฤติพงษ์ เย็นใจ

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๖๐
เด็กชายอภิรักษ์ ศรีพัฒนพร

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงณัฐรัฎฐา เฮงมี

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงจิรัชญา รำพึงจิตต์

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงดลดา ธัญรัตนวรกุล

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงชนิดาภา นุชิตรัมย์

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงสริตาภร นิลวร

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงกชพร เกียรติเผ่าพันธ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงสุภาวดี สมพิมพ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงวรรณรัตน์ จีนสืบสาย

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา เผ่าผาง

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงภัทราวดี คำบาง

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงชนมน ศรีสุวัฒนานันท์

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงกัลยรัสย์ ชาติทอง

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๗๓
เด็กหญิงพิชา โฆสิตวัฒนะ

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๗๔
เด็กหญิงอภิสรา เขียวพริง

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๑ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงขวัญสุดา ธงทอง

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงพัทธนันท์ ดีธนัง

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงนิชาภา สมเสร็จ

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงสุชานาฏ ตระกูลสุนทร

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงนนทิยา หวังดี

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงทิพวรรณ วิจิตร

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงปาลิกา พิพิธพันธ์พิพิท

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๘๒
เด็กหญิงสุนิษา บุญชุม

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายวีรศักดิ

์

ธรรมศาลศิลป
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๘๔
เด็กชายศุภฤกษ์ กาแก้ว

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๘๕
เด็กชายณัฐภัทร ปยะพรสิริกุล

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๘๖
เด็กชายณปอง กัลติวาณิชย์

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๘๗
เด็กชายศิรวุฒิ ลับเลิศลบ

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๘๘
เด็กชายทินภัทร จันทร์จู

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๘๙
เด็กชายธนกร อนุพนธ์พร

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๙๐
เด็กชายข้าวตังค์ สุขจินดา

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายนพดล ไทรชมภู

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๙๒
เด็กชายณธภัส ธงอาญาสิทธิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๙๓
เด็กชายชยพศ สาคร

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๙๔
เด็กชายภูเมธ คิมโน

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๙๕
เด็กชายชัยวัฒน์ ไทยวัฒนานนท์

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๙๖
เด็กชายวีทรรศน์ จันทร์ทอง

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๙๗
เด็กชายภาสกร เหต้าน

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๙๘
เด็กหญิงณภัทร เพิมอิม

่ ่

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงพรนภัส รัตนพันธ์

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงกุลนัฐดา หลิมรัตนวงศ์

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๐๑
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สิงหวิบูลย์

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงธัญรดี เผือกถี

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงกชพร ใสจันทึก

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงภาสิตา รักรัตน์

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงวาริธร บูญญาสง่าวงศ์

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงจันทิมา เตชนันท์

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงสรัญวีร์ นัดสูงวงศ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงขวัญเรือน ศรีก๊กเจริญ

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๐๙
เด็กหญิงปภาวรินท์ ปองกงลาด

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๒ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงนอร ไหลสุวรรณา

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๑๑
เด็กหญิงเวธกา จันแก้ว

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๑๒
เด็กหญิงสิรภัทร อัตตะกีรติ

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๑๓
เด็กหญิงรวิสรา ศรีคง

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๑๔
เด็กหญิงธัญลักษณ์

ปฐมโภคินเสถียร
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๑๕
เด็กชายภูมิชัย อดุลยธรรม

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๑๖
เด็กชายฐิติวัสส์ ด้วงทวี

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๑๗
เด็กชายธนเดช หวังมีสุข

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๑๘
เด็กชายชัชชัย ชัยเพชร

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๑๙
เด็กชายพัทธดนย์ พลับลัดโพธิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๒๐
เด็กชายพิทักษ์ จันทรักษา

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๒๑
เด็กชายรัฐกานต์ วัฒน์ผดุงเกียรติ

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๒๒
เด็กชายบวรวิช เกษสง่า

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๒๓
เด็กชายธนภัทร โกศลดำรงทรัพย์

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๒๔
เด็กชายปรรณวัชร สัจจะพจน์

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๒๕
เด็กชายอิทธิกร ประโทนเทพ

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๒๖
เด็กหญิงชญาณี แซ่จิว

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๒๗
เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญมี

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๒๘
เด็กหญิงกอบทอง ศรีหิรัญ

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๒๙
เด็กหญิงอมรศิริ

เสริมสุขประเสริฐ ๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงวริศรา กลินพยอม

่

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๓๑
เด็กหญิงมณีรัตน์ เรืองชนาสิน

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๓๒
เด็กหญิงณัชชา หิรัญปภารักษ์

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๓๓
เด็กหญิงอินทุกานต์ ดิษคำ

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๓๔
เด็กหญิงกุลิสรา จึงเจริญ

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๓๕
เด็กหญิงณัฐสุดา ถึกกวย

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๓๖
เด็กหญิงวรัญญา ใจเยือกเย็น

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๓๗
เด็กหญิงญาณี เร่งรัด

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๓๘
เด็กหญิงธนาภรณ์ มหอมตพงษ์

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๓๙
เด็กหญิงระพีพรรณ นามสอน

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงนภัสสร ทรัพย์เสริมสุข

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๔๑
เด็กหญิงจิรัชญา นาคทัง

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๔๒
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เปลียนลี

่ ้

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๔๓
เด็กหญิงภัทรวดี ไทยงามศิลป

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๔๔
เด็กหญิงณัชชา เมืองจินดา

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๓ / ๑๙๓

้
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่
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๔๕
เด็กหญิงธัญธนรัศมิ

์

ผิวอ่อน

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๔๖
เด็กหญิงภัทรพร ฤทธิคำรพ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๔๗
เด็กหญิงตรีรัตน์ นาคหล่อ

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๔๘
เด็กหญิงภิธุรดา สิทธิศักดิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๔๙
เด็กหญิงทิพย์รัตน์ วนิชเลิศสิริ

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงขวัญข้าว บำรุงเรือน

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๕๑
เด็กชายณัฐกิตติ

์

กิตติศักดิสุนทร

์

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๕๒
เด็กชายพชร ศูนย์คุ้ม

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๕๓
เด็กชายวีรภัทร สายพร้อมญาติ

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๕๔
เด็กชายเจตวัฒน์ เสนานุวงศ์

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๕๕
เด็กชายอัครชัย นามาบ

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๕๖
เด็กชายธนพนธ์ ใจเย็น

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๕๗
เด็กชายณภัทร ปยธโร

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๕๘
เด็กชายธนาธิป ชูวงศ์วาลย์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๕๙
เด็กชายภูวเดช บูรณโพธิทอง

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๖๐
เด็กชายศุภโชค เตียนสำรวย

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๖๑
เด็กชายจอมพล เทพพฤกษา

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๖๒
เด็กหญิงชญานิศ ภูอัครนันท์

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๖๓
เด็กหญิงจุฑามณี ศุขยืน

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๖๔
เด็กหญิงสุพรรณษา ชมสารวิวัฒน์

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๖๕
เด็กหญิงวิลาสินี สอนทรัพย์

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๖๖
เด็กหญิงกวินศิริ ศิริสุทธา

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๖๗
เด็กหญิงนาถลดา แก้วนิมิตรชัย

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๖๘
เด็กหญิงสุพรรษา จ้อยร่อย

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๖๙
เด็กหญิงจรัสพร แก้วจาระนัย

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงปญภัสสร แตงเกตุ

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๗๑
เด็กหญิงชนัญชิตา บุญรักษา

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๗๒
เด็กหญิงกาญจนธัช พงษ์เภา

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๗๓
เด็กหญิงสิริรัตน์ เสือสีห์

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๗๔
เด็กหญิงกานติมน ลิมศิริวัฒน์

้

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๗๕
เด็กชายพชร สิริกานติโสภณ

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๗๖
เด็กชายกฤติธี ประภาชีวนนท์

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๗๗
เด็กชายวิชญ์พล มนัสไพบูลย์

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๗๘
เด็กชายธนิสร ราชญาณ

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๗๙
เด็กชายณภัทร ชินฮะง้อ

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๔ / ๑๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๘๐
เด็กชายณภัทร กุลนันทิวรรธน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๘๑
เด็กชายเนเธ็น พอร์เตอร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๘๒
เด็กชายปณณธร อยู่ยืนผล

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๘๓
เด็กชายณัฐพัฒน์ ผลทวีนุกูล

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๘๔
เด็กชายรชต บัวขาว

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๘๕
เด็กชายอิทธิพัทธ์

วานิชจรูญเกียรติ
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๘๖
เด็กชายธนทัต เสถียรพานิช

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๘๗
เด็กชายรุจิราวัชร์ ทุ่งพรหมศรี

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๘๘
เด็กหญิงเบญญาภา แสนชัยสกุลกิจ

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๘๙
เด็กหญิงณัฐรดา เจริญเชือ

้

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๙๐
เด็กหญิงญาดา ทรงเดชาไกรวุฒิ

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๙๑
เด็กหญิงพิริย์กร วงศ์ชัยกิตติโชค

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๙๒
เด็กหญิงพิมพ์บุญ จิระประเสริฐสุข

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๙๓
เด็กหญิงพีรยากร จันทรัง

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๙๔
เด็กหญิงชิสา เติมคุนานนท์

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๙๕
เด็กหญิงวริษฐา เรียนทัพ

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๙๖
เด็กหญิงรินทร์ลภัส ถิระพัฒน์ภิญโญ

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๙๗
เด็กหญิงเขมิสรา เมธสุทธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๙๘
เด็กหญิงพอเพียง ไหลสุพรรณวงศ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๑๙๙
เด็กหญิงชโรธร หงษ์จ้อย

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๐๐ เด็กหญิงกัรจติกานญ์ บุญศัพทะเสวี
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๐๑
เด็กหญิงกัญญาภัค วรพลาวุฒิ

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงพิมลวรรณ ช่างทุ่งใหญ่

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงณัฐชา กาลัญู

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงอริสา แวงนอก

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๐๕
เด็กชายเกษมสันต์ บุญประภากร

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๐๖
เด็กชายก้องกิดากร สุริยาวงษ์

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๐๗
เด็กชายกรชัย แก้วมังกร

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๐๘
เด็กชายกิตติวงศ์ คู่ธนาภรณ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๐๙
เด็กชายคณาธิป เกิดพันธุ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงพัชรธรณ์

จำเนียรดำรงค์การ ๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๑๑
เด็กหญิงลวิตรา เจียมทับทักษิณ

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๑๒
เด็กหญิงวิชญาฎา เอกผาติ

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๑๓
เด็กหญิงณัฐณิชา ทำดี

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๑๔
เด็กหญิงธนพร เตชะไพทูรย์

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๕ / ๑๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๑๕
เด็กหญิงนัทนันท์ โชติธันยพัฒน์

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๑๖
เด็กชายณัฏฐกฤต อนันตสมบูรณ์

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๑๗
เด็กชายจิตรลดา วิษณุวงศ์

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๑๘
เด็กชายธาวิน รุจิรัชกุล

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๑๙
เด็กชายนิปุณ เมธสุทธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๒๐
เด็กชายกรูพรีท กุลวาน

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๒๑
เด็กชายคิมหันต์ แช่เฮา

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๒๒
เด็กหญิงณิชมน ตุ่มทอง

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๒๓
เด็กหญิงณิชาพัฒน์ เทียนแพร่นิมิตร

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๒๔
เด็กหญิงกัชชรส ระสิตานนท์

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๒๕
เด็กชายหะนีซ อายุเคน

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๒๖
เด็กชายวีระวัฒน์ จาดคล้าย

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๒๗
เด็กชายพชรดนัย ท้วมอ้น

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๒๘
เด็กชายปณตกฤต พึงประยูร

่

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๒๙
เด็กชายสัญญา ธัญญะพิสุทธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๓๐
เด็กหญิงขนิษฐา กระกัน

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๓๑
เด็กหญิงพิชญ์สินี นะวะระ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๓๒
เด็กหญิงปาณิตา เปยแก้ว

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๓๓
เด็กชายภานุรุจ จุรณจันทน์

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๓๔
เด็กหญิงนริศรา ดอนพิกุล

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๓๕
เด็กชายเดชภูรินทร์ พ่วงเดช

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๓๖
เด็กชายสัญชัย ขวัญแก้ว

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๓๗
เด็กชายณัฐกิตติ

์

รุ่งรัตน์พิศาลชัย
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๓๘
เด็กชายศุภวิชญ์ แกล้วเดชศรี

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๓๙
เด็กชายพีระณัฐฐ์ ทรงนิพิฐกุล

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงวรันญา วิทยานุกูล

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๔๑
เด็กชายณฐนนท์ ยางสูง

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๔๒
เด็กหญิงณัชชา ดำรงกิจถาวร

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๔๓
เด็กหญิงภาสินี ส่องแสง

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๔๔
เด็กหญิงศุภวดี ไทรศักดิสิทธิ

์ ์

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๔๕
เด็กหญิงญาณิศา พูลสวัสดิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๔๖
เด็กหญิงณัชชา วิริยาลัย

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๔๗
เด็กหญิงกันตณัชช์ รอดสน

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๔๘
เด็กชายภาวิณ ลัคนรังสรรค์

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๔๙
เด็กหญิงธิษณา ทายพงศ์ศักดิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๖ / ๑๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๕๐
เด็กชายภาณิชพัฒน์ กีรติรัชตะวัฒน์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๕๑
เด็กหญิงขวัญข้าว ขันตีสา

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๕๒
เด็กหญิงธัญวรัตม์ คิวเจริญ

้

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๕๓
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ เนตรสขาวัฒน์

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๕๔ เด็กหญิงจีรณัลประภา
เจริญจิตต์

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๕๕
เด็กหญิงวิญญ์รวี แว่นแก้ว

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๕๖
เด็กชายเตชินท์ ชาวนาห้วยตะโก

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๕๗
เด็กหญิงปณาลี ผลโพธิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๕๘
เด็กชายกฤษฎา กุลกรรณ์

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๕๙
เด็กหญิงจิรนันท์ พันธ์ทับทิม

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๖๐
เด็กชายภคิน ท่านำตืน

้

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๖๑
เด็กชายทัตเทพ เทพบุรี

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๖๒
เด็กหญิงภัณฑิลา เจริญกิจ

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๖๓
เด็กชายณัฎฐ์กฤต กาญจนประดิษฐ์

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๖๔
เด็กหญิงชาลิสา จตุพรพูลสมบัติ

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๖๕
เด็กชายสรกฤช อยู่จงดีภภา

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๖๖
เด็กหญิงศิรภัสสร วงศาชโย

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๖๗
เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีมาลา

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๖๘
เด็กหญิงณัฏฐนิชา เหลียววัฒนกิจ

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๖๙
เด็กชายปฏิภาณ อิงคมณี

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๗๐
เด็กหญิงวารุณี จุนเจิม

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๗๑
เด็กชายณัฐภาส ทองดี

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๗๒
เด็กชายสรวิศ จึงสมานญาติ

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๗๓
เด็กชายพิสิฐ เอียวถาวร

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๗๔
เด็กชายรพีภัทร นามาบ

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๗๕
เด็กชายปุณยวีร์ วงศ์เสถียรชัย

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๗๖
เด็กชายธีรภัทร ทองหวาน

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๗๗
เด็กชายนนทกร บุญประเสริฐ

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๗๘
เด็กหญิงทัศน์สิกา ยิงยงค์

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๗๙
เด็กหญิงภัควรรณ มณฑาสุวรรณ

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงวีรินทร์ แซ่ตัน

๊

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๘๑
เด็กหญิงนงนภัส จิวมังมี

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๘๒
เด็กหญิงพนิดา ทองทวี

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๘๓
เด็กหญิงทัศนีย์ มาสุข

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๘๔
เด็กหญิงอภิชญา ชนะไพรี

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๗ / ๑๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๘๕
เด็กหญิงคณิศร ศุภสิฐดิกุล

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๘๖
เด็กหญิงปุณยวีร์ ชัยเรืองศรี

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๘๗
เด็กหญิงพิรชา จารุประกาศ

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๘๘
เด็กหญิงญาณินท์ เทพเทียน

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๘๙
เด็กชายธรรมภิพัฒน์ สามเพชรเจริญ

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๙๐
เด็กชายภีรวัฐ ธเนศวรุตคม

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๙๑
เด็กชายวรโชติ ฤทธิเดชกล้า

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๙๒
เด็กชายธวัชชัย สร้อยทอง

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๙๓
เด็กชายศิวกร ธณศักดิกุล

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๙๔
เด็กชายกฤตเมธ เนตรนุช

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๙๕
เด็กหญิงรุ่งรัศมี คำแก้ว

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๙๖
เด็กหญิงณิชากานต์ จันทะแสง

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๙๗
เด็กหญิงพิชานันท์ นาขวัญ

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๙๘
เด็กหญิงกัลยาณี บัวคลี

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๒๙๙
เด็กหญิงปณิชามน เรืองจุ้ย

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๐๐
เด็กหญิงนัทธมน สุวรรณศรี

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๐๑
เด็กหญิงสวิตตา นวลคลำ

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงกนกวรรณ เภาด้วง

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๐๓
เด็กชายชุติพนธ์ ประนอมอนุรักษ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๐๔
เด็กชายณัฐวัฒน์ ศรีทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๐๕
เด็กชายคณิต แสงรัก

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๐๖
เด็กชายถกลเกียรติ จิตตวิสุทธิกุล

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๐๗
เด็กชายคณุตม์ ลาวัลย์วิสุทธิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๐๘
เด็กหญิงณภัทร วงศ์จรัส

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงธัญพักตร์ เจริญสุข

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๑๐
เด็กหญิงอภิสรา อร่ามรามศรี

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๑๑
เด็กชายพงศ์พล สุทธิเวชกุล

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๑๒
เด็กชายนภัทร ศรีพัฒนพร

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๑๓
เด็กชายณภัทร อุปนิสสัยพล

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๑๔
เด็กชายทวีสิทธิ

์

สัมฤทธิสุขโชค

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๑๕
เด็กชายอัครกิตติ

์

ถินบางบน

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๑๖
เด็กชายพงศกร เขียวมรกฎ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๑๗
เด็กชายรัฐภูมิ อนุเชิงชัย

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๑๘
เด็กชายไชยวัฒน์ พลบเนียม

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๑๙
เด็กชายฐานาทัต อบเชย

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๘ / ๑๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๒๐
เด็กชายปุณญพัฒน์ คงเปรม

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๒๑
เด็กชายก้องภพ นิธิพงษ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๒๒
เด็กชายชุติมันต์ วงษ์สกุล

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๒๓
เด็กชายณัฐกรณ์ ศุขเหมือน

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๒๔
เด็กชายคุณานนต์ แปงคุณญาติ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๒๕
เด็กชายณัฐภูมิ ขำคง

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๒๖
เด็กชายณัฐ อนุสนธิพรเพิม

์ ่

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๒๗
เด็กหญิงธัญชนก สุรศักดิสุนทร

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๒๘
เด็กหญิงณัฐกฤตา ศรพรมมาส

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๒๙
เด็กหญิงพรพัสสา เมธสุทธิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๓๐
เด็กหญิงจิณจุฑา วิจักขณ์อภิญญา

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๓๑
เด็กหญิงพิมพ์นิภา โชคเกรียงไกร

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๓๒
เด็กหญิงปาริฉัตต์ สุวรรณศิลป

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๓๓
เด็กหญิงณภัทร ห้วยหงษ์ทอง

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๓๔
เด็กหญิงธีรดา ทองพฤกษาชาติ

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๓๕
เด็กหญิงณัฐรุจา พิมพ์สุวรรณ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๓๖
เด็กหญิงเกศริน ศิลประเสริฐกุล

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๓๗
เด็กหญิงธนภรณ์ อมสกุลเดชาชัย

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๓๘
เด็กชายจารุภัทท์ เผียดนอก

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๓๙
เด็กชายบริพัฒน์ รอดอยู่

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๔๐
เด็กชายนัฐพงษ์ นาคอ่วม

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๔๑
เด็กชายอรรถพล ลินมัน

่ ่

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๔๒
เด็กหญิงพัฒน์นรี ศศิโรจน์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๔๓
เด็กหญิงประภัสรา สูญสินภัย

้

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๔๔
เด็กหญิงเมธิกานต์ มารุ่ง

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๔๕
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ สุริยะฉาย

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๔๖
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส แสงกระจ่าง

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๔๗
เด็กหญิงสลาพร กะโห้ทอง

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๔๘
เด็กหญิงธีรนาฎ นิยมแย้ม

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๔๙
เด็กหญิงธชาพิมพ์ คำมณี

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๕๐
เด็กชายดลกฤษ์ มีศรีสุข

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๕๑
เด็กชายวชิรพันธุ์ เรืองทอง

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๕๒
เด็กชายนนทกานต์ เซียะสมาน

๊

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๕๓
เด็กชายชยุต แจ้งอรุณ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๕๔
เด็กชายพรรัชต์ ห้วยหงษ์ทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๙ / ๑๙๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๕๕
เด็กชายนนท์วิศิษฐ์ สิงห์ตาก้อง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๕๖
เด็กชายรัชภูมิ จาตุรัส

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๕๗
เด็กชายปุณณ์ เรือนแก้ว

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๕๘
เด็กชายพงศธร แน่นหนา

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๕๙
เด็กชายณฐชนน ด้วงทวี

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๖๐
เด็กชายอัครชัย พันสาง

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๖๑
เด็กหญิงณัชชา รัตนะ

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๖๒
เด็กหญิงปพิชญา ธีรธรรมพิทักษ์

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๖๓
เด็กหญิงชยานันท์ เจ็ดพีน้องร่วมใจ

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๖๔
เด็กหญิงวริศรา จยาวรรณ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๖๕
เด็กหญิงภัคจิรา สุวรรณรังสิมา

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๖๖ เด็กหญิงพิมพ์กมลชนก
หนูชาวนา

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๖๗
เด็กหญิงพิชชญาวลัย กูลรัตน์กิติวงศ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๖๘
เด็กหญิงปุณิกา เจริญกิจ

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๖๙
เด็กชายพีรวัส พงษ์ประพันธ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๗๐
เด็กชายบดินทร เอกรัตนณัฐ

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๗๑
เด็กชายสุรสิฐ นกเพชร

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๗๒
เด็กหญิงณธิดา สุขคลีวนัติ

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๗๓
เด็กหญิงปาริญดา แร่อรุณ

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๗๔
เด็กหญิงนิจจารีย์

ช่วยประสาทวัฒนา ๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๗๕
เด็กชายจักริน เริมตังสกุล

่ ้

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๗๖
เด็กชายเสฏฐณัฐ ธรรมศร

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๗๗
เด็กชายธีรภัทร ศรีบุญรอด

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๗๘
เด็กชายวงศธร เอียมสอาด

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๗๙
เด็กหญิงณัฐชา กองจะจิตร์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงนภศร พิพัฒน์กรกุล

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๘๑
เด็กชายณัฐพงศ์ เหมทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๘๒
เด็กชายพีรดนย์ ทองนอก

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๘๓
เด็กหญิงณัฏฐกานต์ ปลืมจิตต์

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๘๔
เด็กชายปริญญากร ศรีษาคำ

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๘๕
เด็กหญิงณัฐารีย์ ไข้วพันธุ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๘๖
เด็กหญิงธมนวรรณ บุษราคัม

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๘๗
เด็กหญิงกันติชา มังชูพันธุ์

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๘๘
เด็กหญิงณัชชา คูพะเนียด

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๘๙
เด็กชายปราเปรม ดิษฐ์ผักแว่น

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๐ / ๑๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๙๐
เด็กชายเจตน์สฤษฏิ

์

แฟนพิมาย
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๙๑
เด็กหญิงวราพร สุตจิตจูล

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๙๒
เด็กชายภูมิพัฒน์ อภิเดชาชาญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๙๓
เด็กหญิงจิตตินันท์ สุขรักษ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๙๔
เด็กชายธนวัฒน์ พิพัฒนาพรภักดี

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๙๕
เด็กชายธนฤกษ์ ลีเจริญ

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๙๖
เด็กชายธนกร เอียมพนากิจ

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๙๗
เด็กหญิงณัฐภัสสร เลิศสิริสรณ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๙๘
เด็กชายธนกฤต เทียงธรรม

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๓๙๙
เด็กชายพรหมพิริยะ คีรีวงค์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๐๐
เด็กหญิงนวินดา ทุคล้าย

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๐๑
เด็กชายจารุภัทร เล็กเชย

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๐๒
นางสาวกฤษฎิสราวลี

์

ยองใยกฤษฎา
๐๕/๐๑/๒๕๑๖

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๐๓
เด็กชายณัฐรณชัย กิติเจริญศักดิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๐๔
เด็กชายสิริณัฏฐ์ เกิดสมเชือ

้

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๐๕
เด็กชายชาญบดินท์ โชครัศมีศิริ

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๐๖
เด็กชายพรพิพัฒน์ อมรสิริพาณิชย์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๐๗
เด็กชายกิจาพัฒน์ รุ่งเหรียญพูน

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๐๘
เด็กชายคุณฆฤณ มีแสงพันธ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๐๙
เด็กชายธีระเทพ อยู่จงดี

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๑๐
เด็กหญิงปภัชญา เหล่าธนากิจ

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๑๑
เด็กชายณัฐดนัย พินิจค้า

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๑๒
เด็กหญิงณิชานันท์

ตังพัฒนาประดิษฐ์

้

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๑๓
เด็กหญิงทยิดา ภาณุเดชทิพย์

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๑๔
เด็กชายบุณญพล บุญมี

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๑๕
เด็กหญิงกุลิสรา วรพลาวุฒิ

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๑๖
เด็กหญิงวชิรญาณ์ ขุททกพันธุ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๑๗
เด็กชายพชรพล ศุภรัตนชาติพันธ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๑๘
เด็กชายภาณุชาญ

ช่วยประสาทวัฒนา ๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๑๙
เด็กหญิงอิสราภรณ์ อินเทียน

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงพีรดา จำปาศรี

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๒๑
เด็กชายสรณัฐ แก้วโก

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๒๒
เด็กหญิงวัชรี กลินเกษร

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๒๓
เด็กชายปติพงศ์ กัลยาวุฒิพงศ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๒๔
เด็กหญิงเขมจิรา จิรชุณหทรัพย์

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๑ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๒๕
เด็กหญิงจันทกร ณัฐโสนามัย

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๒๖
เด็กหญิงมัททวี มณีจันทร์

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๒๗
เด็กหญิงปุญญิศา อาจณรงค์ฤทธิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๒๘
เด็กหญิงณฐพรรณ ธนะนุทรัพย์

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๒๙
เด็กหญิงกมลชนก ว่องไว

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๓๐
เด็กหญิงศุภิสานันท์ แจ่มนิยม

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๓๑
เด็กชายวรัญู ฤกษ์รอด

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๓๒
เด็กหญิงณัฐฐญาดา ดาวเจริญ

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๓๓
เด็กหญิงศรุดา สงวนสัตย์

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๓๔
เด็กชายปณณวัฒน์ อุทัย

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๓๕
เด็กชายฐิติพงศ์ เพียรเลิศมีสุข

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๓๖
เด็กหญิงปุณยาพร สงวนรักษา

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๓๗
เด็กชายคณิศร นาคแย้ม

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๓๘
เด็กหญิงณัฐิภา อิมเขียว

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๓๙
เด็กหญิงภัคธีตา ศิริสุขโภคา

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๔๐
เด็กหญิงพริมรดา ประกอบธรรม

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๔๑
เด็กชายสัจนนท์ ตรียินดี

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๔๒
เด็กหญิงวริศรา ปฐมชัยวาลย์

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๔๓
เด็กหญิงลักษิกา โอฬารรักษ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๔๔
เด็กชายบรรณกร ชมชืนใจ

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๔๕
เด็กหญิงปุญญิศา พาณิชปฐมพงศ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๔๖
เด็กชายสุรชัช ค้าธัญญะมงคล

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๔๗
เด็กชายธนภัทร สมบูรณ์พร

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๔๘
เด็กชายปฐมภพ ตรีศิริเนตร

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๔๙
เด็กชายชัยสิทธิ

์

เจริญ
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๕๐
เด็กหญิงศุภัชญา รสชา

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๕๑
เด็กหญิงธิษณามดี มาเปยม

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๕๒
เด็กชายณัฐไชย สันติภาพชัย

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๕๓
เด็กชายนวรัตน์ ประสิทธิเขตกิจ

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๕๔
เด็กหญิงธมนวรรณ จันทร์หอม

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๕๕
เด็กชายณัฐดนย์ ชัยเรืองสิริกุล

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๕๖
เด็กหญิงอิศราภรณ์ เจษฎาปกรณ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๕๗
เด็กชายวุฒินันท์ ธานินทร์ธราธาร

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๕๘
เด็กหญิงศวิตา วิศวปกรณ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๕๙
เด็กชายอภิภู นราวุฒิพร

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๒ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๖๐
เด็กหญิงวริศรา รังสีวรรธนะ

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๖๑
เด็กหญิงสุพิชฌา วิภากูล

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๖๒
เด็กหญิงทิพย์รชยา ทวีวุฒิจิรโชติ

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๖๓
เด็กหญิงสกนธรัตน์ พรหมมา

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๖๔
เด็กหญิงปุณณภา อุทธิยาณิช

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๖๕
เด็กชายพงศ์พาณิช ภพักตร์จันทร์

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๖๖
เด็กหญิงปุญชพิชฌน์ อยู่กิจติชัย

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๖๗
เด็กหญิงพันธิตรา ชืนบุญงาม

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๖๘
เด็กหญิงณัฐติกาญจน์

เพชร์พลอย
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๖๙
เด็กชายปรเมศ ปานเกลียง

้

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๗๐
เด็กชายกฤตเมธ คชพลาย

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๗๑
เด็กชายรุตม์ดนัย นวมารค

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๗๒
เด็กหญิงสุภัทร์ตรี กรีแสง

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๗๓
เด็กหญิงอัณณ์ชญาณ์ ดอนจันทร์ทอง

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๗๔
เด็กหญิงพรประภา อยู่จงดี

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๗๕
เด็กชายคุณานนต์ ภุมมา

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๗๖
เด็กชายวศิน ปฐมาภินันท์

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๗๗
เด็กชายรัฐภูมิ เกรียงบูรณนันท์

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๗๘
เด็กหญิงจิณัฐตา ผิวผ่อง

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๗๙
เด็กชายวิวิศน์ ธเนศมณีกุล

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๘๐
เด็กชายปฐวี พงษ์ธาริน

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๘๑
เด็กชายภัทรพล ภักดีไตรภพ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๘๒
เด็กชายวีรพงศ์

พงษ์หาญพาณิชย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๘๓
เด็กหญิงภัทรียา สุริยสมบูรณ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๘๔
เด็กชายสิริวัตร ปกษิณ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๘๕
เด็กหญิงธัญญ์รัศม์ บูรณะธนะสิน

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๘๖
เด็กชายธนากร เพิมพูน

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๘๗
เด็กหญิงสิรภัทร พรพรหม

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๘๘
เด็กหญิงเบญญาภา กุลภาศักดิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๘๙
เด็กชายธนภณ ภู่ดำรงค์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงพิชชาภรณ์ ราตรี

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๙๑
เด็กหญิงชญาดา ธีรสิริโรจน์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๙๒
เด็กหญิงมณภาดา บุญสิทธิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๙๓
เด็กหญิงขวัญรัตน์ อนุเอกจิตร

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๙๔
เด็กหญิงณัฐวรัทย์ สงวนพานิช

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๓ / ๑๙๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๙๕
เด็กหญิงณชพร พัฒนวัชรกุล

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๙๖
เด็กชายกษิดิพิชญ์

์

วิภาตะรักษ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๙๗
เด็กชายปยังกูร แซ่เฮง

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๙๘
เด็กชายเมธัส แสงสว่าง

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๔๙๙
เด็กชายเผ่าภาคิน แซ่เฮง

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๐๐
เด็กหญิงลภัส มากลัด

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงณัฐธิดา อาวุธทอง

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๐๒
เด็กหญิงจิรัชญา ศรีสวาท

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงฐิติกา สิรมานนท์

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๐๔
เด็กหญิงธมลวรรณ ยลทรัพย์ศิริ

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๐๕
เด็กชายณัฐพล เจรียงประเสริฐ

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๐๖
เด็กชายจิตวิสุทธิ

์

ธีรเนตร
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๐๗
เด็กหญิงณภัทร สอดสุข

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๐๘
เด็กหญิงอุษา จ่างแสง

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงรุจิสา สังข์บุญลือ

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๑๐
เด็กชายทวาสิน ทองยา

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๑๑
เด็กหญิงรัฐพร ทรัพย์ประเทือง

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๑๒
เด็กหญิงนันทภัทร์ เชาวน์สกุล

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๑๓
เด็กหญิงณัฐณิชา คุ้มประวัติ

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๑๔
เด็กหญิงนิญาดา ปะวะภูชะกัง

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๑๕
เด็กชายศุภนัฐ กุลประเสริฐ

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๑๖
เด็กชายมนกานต์ โกศลวิชญะ

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๑๗
เด็กชายสุวัฒน์ ถาวรประดิษฐ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๑๘
เด็กหญิงอรกช สระทองกู

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๑๙
เด็กชายนันทวิทย์ อุบล

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๒๐
เด็กชายสิรวัฒน์ วัฒนจตุรพร

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๒๑
เด็กหญิงพิมพ์ผกา มังประสิทธิ

่ ์

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๒๒
เด็กหญิงธันยพร เพ็งจันทร์

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๒๓
เด็กชายศุภโชค ศรีเตชานุพงศ์

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๒๔
เด็กชายชยธร กาญจนวาหะ

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๒๕
เด็กหญิงพิชญาภา จันทร์มา

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๒๖
เด็กชายกรวิรัชย์ จันทา

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๒๗
เด็กชายธันยา นาคทัง

่

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๒๘
เด็กหญิงเกวลี กิจกุลพิเชฐ

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๒๙
เด็กชายสรวิศ เครือพลับ

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๔ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๓๐
เด็กหญิงปทิตตา ตังสิริฤกษ์

้

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๓๑
เด็กหญิงสุพิชการย์ ธรรมชัยพจน์

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๓๒
เด็กชายพีรณัฐ ยมบ้านกวย

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๓๓
เด็กหญิงปนัสยา ตัณฑ์ไพบูลย์

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๓๔
เด็กชายกันติทัต แก้วภูเม็ง

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๓๕
เด็กหญิงธันย์นิชา ธนานนท์วุฒิไชย

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๓๖
เด็กชายอิทธิพัทธ์ ชีสกุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๓๗
เด็กหญิงไหมรดา ถินวงศ์อินทร์

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๓๘
เด็กหญิงธัญชนก สุนศุข

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๓๙
เด็กชายภาสวิชญ์ สุพรรณาลัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๔๐
เด็กหญิงกชพร ทัศนานุกุลกิจ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๔๑
เด็กชายสิรภพ สวนอินทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๔๒
เด็กหญิงดากานดา วรสุวรรณ

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๔๓
เด็กหญิงจารุภา ทุ่งศรีแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๔๔
เด็กหญิงอิงลภัสสร รัตนาสมจิตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๔๕
เด็กชายพีรพัฒน์ สุทธิพิเชษฐ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๔๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ อ่วมเรืองศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๔๗
เด็กชายฉัตรรวี ชิณวังโส

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๔๘
เด็กชายวรกฤต นันทเดชาวุฒิ

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๔๙
เด็กหญิงปุณยนุช พินิจกุล

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๕๐
เด็กชายธาวิน นันทา

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๕๑
เด็กชายสหทรัพย์ จิตรขาว

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๕๒
เด็กชายพสภัค ศรลักษณ์

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๕๓
เด็กหญิงสุพิชญา ตันติธัญญพงษ์

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๕๔
เด็กชายธนบดี ศิริมงคล

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๕๕
เด็กชายพศวรรธน์ ทรัพย์ทวี

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๕๖ เด็กหญิงมณวณิฏฐ์ศรา
บุญสิทธิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๕๗
เด็กหญิงภัทรภร ภูศรี

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๕๘
เด็กชายวรัพพล สกุลสิริวัชร์

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๕๙
เด็กหญิงอรชพร ทรัพย์บวร

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๖๐
เด็กหญิงอภิจีรา อดุลสุทธานนท์

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๖๑
เด็กชายอภิวงศ์ อดุลสุทธานนท์

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๖๒
เด็กหญิงบัญญาพัฒน์ ศรีสันต์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๖๓
เด็กชายรณกร เสนาอุดร

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๖๔
เด็กหญิงศุภิสรา พริมพลาย

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๕ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๖๕
เด็กหญิงพัชรีพร ทองดี

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๖๖
เด็กหญิงปาณิสรา ศิวปราชญ์

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๖๗
เด็กชายชิษณุพงศ์ อาจปกษา

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๖๘
เด็กหญิงอรปรียา ไตรคุป

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๖๙
เด็กหญิงพรรณปพร สงค์อยู่

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงพันธราภรณ์ กุลมี

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๗๑
เด็กชายนิรวัชร์ โชติกุลบวร

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๗๒
เด็กหญิงชนัตกันต์ นิลยาน

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๗๓
เด็กหญิงปวริศา ผ่องธัญญา

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๗๔
เด็กหญิงกฤติยาณัฐ อารยางกูร

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๗๕
เด็กชายกฤษฏิ

์

ถีระแก้ว
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๗๖
เด็กชายภัทร เรืองโรจน์

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๗๗
เด็กหญิงณัชชา ไม้ใหญ่เจริญวงศ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๗๘
เด็กชายชลิต แก้วพิจิตร

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๗๙
เด็กหญิงธนัญชนก มีแสงพันธ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๘๐
เด็กหญิงสิริมา แย้มพรชัย

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๘๑
เด็กหญิงสิริรัศมิ

์

อำนวยพงศา
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๘๒
เด็กชายภูรินท์ สุปรินายก

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๘๓
เด็กหญิงชัฏกานต์ นงค์นุ่ม

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๘๔
เด็กหญิงอภิชญา แสวงการวัฒนา

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๘๕
เด็กหญิงนพิน ขันติยะ

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๘๖
เด็กชายวรพรต ภูศรี

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๘๗
เด็กชายณัฐชยางกูร ชัยมงคลรัตน์

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๘๘
เด็กหญิงวริศรา แซ่ลิม

้

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๘๙
เด็กชายธีราธร อุดแน่น

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๙๐
เด็กหญิงจุไรรัตน์ ธรรมรักษ์เจริญ

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๙๑
เด็กชายธีธัช ชมภูศรี

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๙๒
เด็กชายภูผา เถือนสมบุญ

่

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๙๓
เด็กหญิงปสุตา สฤษฏ์ผล

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๙๔
เด็กหญิงคะโกะ โอชิไอ

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๙๕
เด็กหญิงดารารัตน์ องค์การธง

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๙๖
เด็กหญิงกิรณา วิธวาศิริ

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๙๗
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ หยินมีลาภ

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๙๘
เด็กหญิงศุภรัตน์

ทรัพย์วัฒนไพศาล ๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๕๙๙
เด็กหญิงปทิตตา วงษ์วันทนีย์

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๖ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงสุพิชชา แพร่กุลธาร

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงอริญรดา คุปติปภานัน

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๐๒
เด็กชายมัชฌิมา พลสุจริต

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๐๓
เด็กชายชีวธันย์ ทองประเสริฐ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงธัญชนก ศิริธรรมขันติ

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๐๕
เด็กชายกิตติพิชญ์ ผิวนวล

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงอำภา พนาอุดม

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงพีรภาว์ ส้มเอม

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๐๘
เด็กชายทรงวุฒิ สัตตภูธร

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี ปูนจีน

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงณชนกช์ วฺุฒิไกรรัตน์

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๑๑
เด็กหญิงกัญญาพัชร มอบจัน

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๑๒
เด็กหญิงพาขวัญ แสงงาม

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๑๓
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ พูนลาภพาณิชย์

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๑๔
เด็กหญิงชนัญชิดา ศรีวงศ์

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๑๕
เด็กชายศุภกร วัฒนะ

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๑๖
เด็กหญิงพชรมน อินคล้า

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๑๗
เด็กหญิงนำเพชร เลียงฤทัย

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๑๘
เด็กหญิงพิยดา แก้วกฤษฎางค์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๑๙
เด็กหญิงปาลิดา สอนพ่วง

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๒๐
เด็กหญิงสุปรียา ตรีประสิทธิชัย

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๒๑
เด็กหญิงอริสรา ครองแก้ว

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๒๒
เด็กชายภาณุพงศ์ ก้องจตุศักดิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๒๓
เด็กหญิงณราทิพย์ นิเวศรัตน์

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๒๔
เด็กชายชาคริต

อาทิตย์ตระกูลชัย ๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๒๕
เด็กหญิงสโรสินีย์ ปญจกะบุตร

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๒๖
เด็กหญิงญาติกา แก้ววงษ์วาล

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๒๗
เด็กหญิงพิชชากร ชูราศรี

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๒๘
เด็กหญิงธัญชนก เศรษฐีชาวนา

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๒๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ เฮงสังข์วอน

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ แซ่โง้ว

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๓๑
เด็กหญิงรุจิรา ลิขิตอภิสิทธิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๓๒
เด็กชายชนินทร์ เปลียมศิริ

่

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๓๓
เด็กชายสิริโรจน์ ศุภรัตนาภิรักษ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๓๔
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ มินพิมาย

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๗ / ๑๙๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๓๕
เด็กหญิงมัณฑนา สีโสภา

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๓๖
เด็กหญิงชุตินันท์ สร้อยทอง

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๓๗
เด็กหญิงนันทัชพร แสงสว่าง

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๓๘
เด็กหญิงอาริยาณัชช์ อิทพลจินดามณี

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๓๙
เด็กชายอิศรวุฒิ กินนร

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๔๐
เด็กชายทนัสนันท์ ตุ้มภู่

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๔๑
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ฉัตรศิรินันท์

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๔๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ พิพัฒน์ทวีกุล

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๔๓
เด็กหญิงศศิกานต์ เจเถือน

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๔๔
เด็กหญิงสิตานันท์ สัญญะโม

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๔๕
เด็กหญิงฐานิกา ลือมอญ

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๔๖
เด็กชายสุปญโญ สถาผล

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๔๗
เด็กหญิงศศิธร ม่วงรุ่ง

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๔๘
เด็กหญิงรัตน์ฟา แปนเจริญ

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๔๙
เด็กหญิงธัญญรัตน์ เศรษฐกุลวณิชย์

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๕๐
เด็กชายศุภกร รุ่งสุวรรณสกุล

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๕๑
เด็กชายสถิรภัสร์ พิมพ์จักร์

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๕๒
เด็กชายภาคภูมิ เทียงธรรม

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๕๓
เด็กหญิงแพวา ปรางศรี

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๕๔
เด็กชายภูวิศ เรืองประโคน

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๕๕
เด็กหญิงสาธิตา ธรรมลังกา

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๕๖
เด็กชายก้องภพ โพธิหวี

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๕๗
เด็กชายตรีกาล นนท์กัปส์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๕๘
เด็กชายพงศกร จูประเสริฐ

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๕๙
เด็กชายภานุวัฒน์ เขียวพราย

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๖๐
เด็กชายณัฐพนธ์ อิมจินดา

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๖๑
เด็กชายพิสิฏฐ์ ขลัง

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๖๒
เด็กชายชนันวิทย์ ศรีราจันทร์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๖๓
เด็กหญิงสุรีย์พร จิตตตังตรง

้

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๖๔
เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช พวงศรีทอง

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๖๕
เด็กหญิงกนกวรรณ นำทับทิมทอง

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๖๖
เด็กชายสหภูมิ พูนเพิมธนวัฒน์

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๖๗
เด็กชายอลงกรณ์ ทนงเกียรติศักดิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๖๘
เด็กชายเอกรัตน์ ศรีสุข

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๖๙
เด็กชายปยังกูร ยกกลิน

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๘ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๗๐
เด็กชายณัฐนน ลิขิตไพบูลย์กิจ

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๗๑
เด็กหญิงพิมลวรรณ บุญพระ

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๗๒
เด็กหญิงสุพัชชา ศรีเปรม

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๗๓
เด็กชายธิเบศ ยอดแก้ว

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๗๔
เด็กชายนราวิชญ์ รัตนผล

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๗๕
เด็กชายธีรพงษ์ พิมพา

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๗๖
เด็กชายธนกร แสงงาม

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๗๗
เด็กชายทรงพล บุญมา

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๗๘
เด็กหญิงศรุตา จารุธรรมวัฒน์

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๗๙
เด็กหญิงสุชาดา เพ็งกลัด

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๘๐
เด็กหญิงปริชาติ อ่อนสด

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๘๑
เด็กชายศราวุฒิ สุวรรณท้าว

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๘๒
เด็กชายวุทฒิกรณ์ วงษ์ประเสริฐ

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๘๓
เด็กชายชาคริต เทียมลำใย

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๘๔
เด็กชายพงศภัค คุ้มจันทึก

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๘๕
เด็กหญิงรัตติยา บุญยงค์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๘๖
เด็กหญิงณิชากร จรัสพรแสงทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๘๗
เด็กชายวรวัฒน์ มิงขวัญ

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๘๘
เด็กชายนัฐวุฒิ สีบาดาน

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๘๙
เด็กหญิงนำทิพย์ อินทองคำ

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงณิชาพร นพบูรบุตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๙๑
เด็กชายพรเทพ พุทธรักษา

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๙๒
เด็กชายณัฐวุฒิ รอดบรรจบ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๙๓
เด็กชายประพัฒน์ ดาสาลี

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๙๔
เด็กชายปริญญา หัสดีวิจิตร

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๙๕
เด็กหญิงอาภัสรา อารี

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๙๖
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

บูรณะ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๙๗
เด็กหญิงณัฏฐนันท์ บุญอุปถัมภ์กุล

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๙๘
เด็กหญิงรัตนพร พนมกุล

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๖๙๙
เด็กหญิงอภิญญา ผลาพรม

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๐๐ เด็กชายตินน์เตมินทร์ ฐิติปญญาการณ์
๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๐๑
เด็กชายรัชพงษ์ คุณละมาศ

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๐๒
เด็กชายอาภากรณ์ รักผึง

้

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๐๓ เด็กหญิงประกายเพชร
แก้วเล่อ

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๐๔
เด็กหญิงสิริภัสสร ละลี

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๙ / ๑๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๐๕
เด็กชายพัชร์ดนัย พลอยแสงสาย

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงสรัลพร วิเศษ

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๐๗
เด็กหญิงนภัสสร แสงสุวรรณ

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงกนกวรรณ ปรีชา

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงสุรางคนา สมเปน

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๑๐
เด็กชายอรรถพร ตรีอำนรรค

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๑๑
เด็กชายธนพล

กุหลาบเสาวคนธ์
๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๑๒
เด็กหญิงพนิดา ยินดี

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๑๓
เด็กหญิงวรวีร์ ลิขิตตระกูลวงศ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๑๔
เด็กหญิงอภิญญา สามารถกิจ

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๑๕
เด็กชายฐปนวรรธน์ ลำเภาแก้ว

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๑๖
เด็กชายธนวัฒน์ จรรยารัตน์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๑๗
เด็กหญิงอมรรัตน์ ชาวนาเมือง

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๑๘
เด็กชายณัฐพล อารี

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๑๙
เด็กหญิงจริยา จันทร์เลขา

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๒๐
เด็กหญิงศรุตา ตุ้ยจินดา

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๒๑
เด็กหญิงอธิตญา เหลียวเจริญ

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๒๒
เด็กหญิงชิดชนก ทรงอารมณ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๒๓
เด็กหญิงกัญณัฏฐ์ สุดใจชืน

้

๑๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๒๔
เด็กหญิงฐิติรัตน์ เนตรหาญ

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๒๕
เด็กชายวุฒิชัย สุขเสริม

๑๑/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๒๖
เด็กชายธนโชติ สุขเอียม

่

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๒๗
เด็กชายณัฐวัช กิจพิทักษ์

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๒๘
เด็กชายศาสตรา พรหรรษาวิจิต

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๒๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ตุ่งพิลา
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๓๐
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ไสสุด

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๓๑
เด็กหญิงสัญญารัก จันโท

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๓๒
เด็กหญิงนิรุชา ดีพรม

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๓๓
เด็กหญิงแสงนภา แสงเลือน

่

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๓๔
เด็กหญิงสุพรรษา ปนใจ

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๓๕
เด็กหญิงศิริรัตน์ กันฮะ

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๓๖
เด็กชายณัฐชาติ เพชรบัว

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๓๗
เด็กหญิงลลิตา ซือสัตย์

่

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๓๘
เด็กหญิงนันทินี สุขพันธุ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๓๙
เด็กหญิงสุณิสา คงกระพันธ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๐ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๔๐
เด็กหญิงปภัสสร สิริไพบูลย์

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๔๑
เด็กชายพีรดนย์ เนียมหอม

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๔๒
เด็กหญิงพีรดา เนียมหอม

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๔๓
เด็กหญิงณัฐกานต์ แสงประเสริฐ

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๔๔
เด็กหญิงอัญชิสา สุนทรพรนาวิน

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๔๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ แซ่หวม

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๔๖
เด็กหญิงอินทิรา วังบัวแก้ว

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๔๗
เด็กชายนรากร พรพิรุณ

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๔๘
เด็กหญิงศศิวิมล โดดเนียม

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๔๙
เด็กชายธนบดี พุ่มคำ

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๕๐
เด็กหญิงอารดา พงษ์ประพันธ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๕๑
เด็กหญิงกัณฐ์สิณี ขาวมานิตย์

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๕๒
เด็กหญิงจรณินทร์ สวัสดี

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๕๓
เด็กชายโกสิยพงษ เปาปองกัน

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๕๔
เด็กหญิงกฤติมา บุญรักษ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๕๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สามภูศรี

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๕๖
เด็กชายจิรัฐติกาล ยวงแก้ว

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๕๗
เด็กชายศุภชัย แก้วหาวงศ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๕๘
เด็กหญิงสิตา จิระมานิต

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๕๙
เด็กชายกิตติทัศน์ พรอัครธนกิตติ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๖๐
เด็กชายอิศรานุวัฒน์ คำมา

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๖๑
เด็กหญิงณัฐธยาน์ ดีพุ่ม

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๖๒
เด็กหญิงธิดารักษ์ ชืนชม

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๖๓
เด็กหญิงณัฐฐา สุขศรี

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๖๔
เด็กหญิงอรวรรณ คงเกษม

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๖๕
เด็กชายธนกร กือเย็น

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๖๖
เด็กหญิงพภัสสรณ์ อุบลรัตน์

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๖๗
เด็กชายณัฎฐ์นันธ์ อรรถชิตวาทิน

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๖๘
เด็กหญิงจิรัญญา กิจทรัพย์

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๖๙
เด็กหญิงจันทรัตน์ จุลนิพิฐวงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๗๐
เด็กชายธนวินท์ แววศรีผ่อง

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๗๑
เด็กชายปวริศ กลางประพันธ์

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๗๒
เด็กหญิงอาภัสรา ชิวปรีชา

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๗๓
เด็กหญิงปวรวรรณ ยศสูงเนิน

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๗๔
เด็กชายฐิติภาคย์ ยินดีสาม

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๑ / ๑๙๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๗๕
เด็กชายศุภากร น้อยทิม

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๗๖
เด็กชายภูริ แก้วภักดี

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๗๗
เด็กชายพีรพัฒน์ หอมละมุล

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๗๘
เด็กชายอธิภัทร สงพรมทิพย์

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๗๙
เด็กหญิงกมลชนก เพิมสุขศรี

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๘๐
เด็กชายภัทรธร กันประชา

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๘๑
เด็กชายสุพพัต แพชมัด

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๘๒
เด็กชายคารม วัฒนะนุพงษ์

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๘๓
เด็กชายอาทิวราห์ เปยมสมบูรณ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๘๔
เด็กชายเจษฎา ใจซือ

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๘๕
เด็กชายถิรวุฒิ กลินบุบผา

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๘๖
เด็กหญิงปาณิสรา ศรีใส

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๘๗
เด็กชายศุภกร ศรีม่วงกลาง

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๘๘
เด็กชายนิรันด์ จำปาทอง

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๘๙
เด็กชายกิตติชัย ศรีมีธรรม

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๙๐
เด็กชายณัฐกิตต์ หลิว

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๙๑
เด็กชายวรากร พุ่มคำ

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๙๒
เด็กชายฉลองราชย์ ซือตรง

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๙๓
เด็กหญิงบัณฑิตา ใจบุญ

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๙๔
เด็กชายธนวัฒน์ วงศ์พันธุ์ทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๙๕
เด็กหญิงชาลิสา หงษ์จันทร์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๙๖
เด็กชายผลิตโชค ธีรพัฒน์พาณิชย์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๙๗
เด็กชายอภิชาติ ทอรีย์

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๙๘
เด็กหญิงธนภรณ์ บุญอารีย์

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๖๐/๑๗๙๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เปาเลียง

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๐๐
เด็กชายกวีพงศ์ ภูศรี

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๐๑
เด็กชายกวีพัฒน์ ภูศรี

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๐๒
เด็กชายธนรัชต์ ศรีเจริญ

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๐๓
เด็กชายเด่นภูมิ ฤทธิสอาด

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๐๔
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ศรีทองอินทร์

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๐๕
เด็กหญิงกุลยา ทองบ่อ

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงชิดชนก การเจริญ

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๐๗
เด็กหญิงวริศรา ยินดี

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๐๘
เด็กหญิงหทัยชนก แซ่อึง

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๐๙
เด็กหญิงดีรญา จงสอน

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๒ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๑๐
เด็กหญิงนันฐกานต์ ลังกาแกม

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๑๑
เด็กชายอดิเทพ ลบแย้ม

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๑๒
เด็กชายอภิรักษ์ แดงเพ็ชร์

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๑๓
เด็กชายอนุชา แซ่อัง

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๑๔
เด็กชายวัชรากร ศรีกุลกลาง

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๑๕
เด็กชายปธานิน ริวทองชุ่ม

้

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๑๖
เด็กชายพิชเยศ แดงมณี

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๑๗
เด็กชายธนทรัพย์ เหล่างาม

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๑๘
เด็กหญิงสุชัญญา วงศ์เจริญ

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๑๙
เด็กหญิงศรุดา วงษ์สกุล

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๒๐
เด็กหญิงนฤมล เลืองลือวุฒิ

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๒๑
เด็กหญิงนฤมล กุยฮวยเตีย

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๒๒
เด็กหญิงโสภิดา กมลเวชช์

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๒๓
เด็กหญิงยวิษฐา พุ่มทอง

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๒๔
เด็กหญิงประกายงาม แซ่เฮ้ง

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๒๕
เด็กชายปยพนธ์ สุขสุด

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๒๖
เด็กหญิงปนิตา แซ่อุ่น

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๒๗
เด็กหญิงแพรวา ปลายชัยภูมิ

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๒๘
เด็กชายธนเดช จันทวงษ ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๒๙
เด็กหญิงปทมา ทองคำ

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๓๐
เด็กชายธนภัทร เคลือบสูงเนิน

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๓๑
เด็กชายชินกฤต

เจริญวัฒนาพรกุล
๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๓๒
เด็กหญิงสมิตา ชูกุล

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๓๓
เด็กหญิงจารุณี หาญสกุล

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๓๔
เด็กหญิงวิมลศิริ งามดี

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๓๕
เด็กหญิงสโรชา แซ่จิว

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๓๖
เด็กหญิงแพรวา ประจันตะเสน

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๓๗
เด็กหญิงยศวดี สีทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๓๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ กมลเวชช์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๓๙
เด็กหญิงธัญลักษณ์ สาหร่าย

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๔๐
เด็กชายสินชัย ณ ทุ่งหัวพรหม

๘/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๔๑
เด็กชายเสฎฐวุฒิ ธนะสุพรรณ

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๔๒
เด็กชายสิทธิชัย นิมนวลดี

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๔๓
เด็กหญิงนัชชา พัดทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๔๔
เด็กชายรัฐกร อู่สุวรรณ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม วัดใหม่ปนเกลียว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๓ / ๑๙๓

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๔๕
เด็กหญิงขันธรัตน์ ชาวนาฟาง

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๔๖
เด็กหญิงเสาวรส ภูมิประสาท

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๔๗
เด็กหญิงพิมลักษณ์ ภมรสันต์

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๔๘
เด็กหญิงรัตนาวดี มุมชัยภูมิ

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๔๙
เด็กหญิงรัตนากร แซ่เฮง

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๕๐
เด็กหญิงธันยาธรณ์ ลิมธีรนันท์

้

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๕๑
เด็กหญิงอริสา โวหารลึก

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๕๒
เด็กชายสหรัถ นาคมี

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๕๓
เด็กชายพรเทพ เล้งคำ

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๕๔
เด็กหญิงนภาพร สีแพร

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๕๕
เด็กหญิงสุภาพร ปูจำศีล

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๕๖
เด็กชายศลักษณ์ ปูสุข

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๕๗
เด็กชายอิทธิกร ห้วยหงส์ทอง

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๕๘
เด็กหญิงพัชรพร ศรีวิบูลย์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๕๙
เด็กชายคณิตนันท์ พิทยาลาภสกุล

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๖๐
เด็กชายดนุชา สงอุบล

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๖๑
เด็กชายธนาวีร์ อิงขนร

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๖๒
เด็กชายภควัต พุ่มพิทักษ์กุล

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๖๓
เด็กชายรัฐภูมิ หนูสุข

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๖๔
เด็กชายวรรพล ลำเลิศ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๖๕
เด็กหญิงณัฐธิชา ทองเปลียว

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๖๖
เด็กหญิงธัญญารัตน์ อาภาวัฒนากร

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๖๗
เด็กหญิงวรัทยา รุ่งปลาทอง

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๖๘
เด็กหญิงศศิพร พงสะพัง

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๖๙
เด็กหญิงสุธิดา พันธ์เปรม

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๗๐
เด็กชายกฤษดา สีมา

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๗๑
เด็กหญิงคริมา แซ่เอียว

๊

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๗๒
เด็กหญิงคำ สาวงศ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๗๓
เด็กหญิงตมิสา เมฆอรุณ

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๗๔
เด็กหญิงนาถยา รุ่งสว่าง

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๗๕
เด็กหญิงสุธิตา เลียงอำนวย

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๗๖
เด็กชายณัฐชานนท์ เอียมจ้อย

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๗๗
เด็กชายทรรศมา ห้วยหงษ์ทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๗๘
เด็กหญิงปทมา สะบก

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๗๙
เด็กหญิงเวธกา อินคล้าย

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๔ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๘๐
เด็กหญิงสุธาดา ปลืมไสว

้

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๘๑
เด็กชายณัฐวัฒน์ ตรีสุคนธ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๘๒
เด็กชายพีระพัฒน์ ถําวัตร

้

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๘๓
เด็กหญิงกานตรัตน์ นามสิงห์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๘๔
เด็กหญิงประภาสิริ ทียาพันธุ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๘๕
เด็กชายมาณพ เสมอใจ

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๘๖
เด็กชายวธัญู มิงขวัญสุข

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๘๗
นางสาวพรเพ็ญ บุญกอง

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๘๘
เด็กชายณัฐวัฒน์ ศักดิเดชากุล

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๘๙
เด็กหญิงชมพูนุช กำนารายณ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๙๐
เด็กหญิงชลดา คันที

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๙๑
เด็กหญิงนันณภัส เทียนประชา

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๙๒
เด็กหญิงยุภาพร ราชเชียงคำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนขนาก วัดดอนขนาก  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๙๓
เด็กหญิงกมลเนตร โฉมเล็ก

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนขนาก วัดดอนขนาก  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๙๔
เด็กหญิงฐาปนี ณ นคร

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนขนาก วัดดอนขนาก  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๙๕
เด็กหญิงดวงนภา ปรางงาม

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนขนาก วัดดอนขนาก  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๙๖
เด็กชายธรรมรัฐ น่วมกลิน

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนขนาก วัดดอนขนาก  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๙๗
เด็กชายสุภมาศ ดอกเตย

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนขนาก วัดดอนขนาก  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๙๘
เด็กหญิงจุฑามาศ บุญยืน

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนขนาก วัดดอนขนาก  

นฐ ๒๕๖๐/๑๘๙๙
เด็กหญิงสิริลักษ์ เกตุแก้ว

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนขนาก วัดดอนขนาก  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๐๐
เด็กชายขวัญชัย จิราสุคนธ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๐๑
เด็กชายเจษฎา แจ่มโกมัย

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๐๒
เด็กชายชัยวัฒน์ กะลำพัก

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๐๓
เด็กชายถิรวุฒิ อ่อนละมูล

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๐๔
เด็กชายพรรษกร ตรีประสิทธิชัย

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๐๕
เด็กชายนภดล กลินเถือน

่ ่

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๐๖
เด็กชายประกาศิต เล็กจินดา

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๐๗
เด็กชายรัตนทัต สุจิรารัตน์

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๐๘
เด็กชายรุ่งระวี เย็นเยือก

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๐๙
เด็กชายวีรภัทร พูลทอง

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๑๐
เด็กหญิงกุลณัฐ แซ่เอียว

้

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๑๑
เด็กหญิงจันทกานต์ นวลจันทร์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๑๒
เด็กหญิงฉันทร์ชนก รอดพันธ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๑๓
เด็กหญิงชืนนภา

่

โพธิแค

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๑๔
เด็กหญิงธัญสุดา อินทิม

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๕ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๑๕
เด็กหญิงวราพร กลินชาติ

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๑๖
เด็กหญิงสุธิดา หงวนบุญมาก

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๑๗
เด็กหญิงสุภาพร วงกลม

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๑๘
เด็กหญิงอภิญญา อินกานา

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๑๙
เด็กชายจิรวัฒน์ เฮงฐิตินันท์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๒๐
เด็กชายณฐพล นาคทองดี

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๒๑
เด็กชายไตรภพ ยิงอุดม

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๒๒
เด็กชายธนดล ท้วมบัว

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๒๓
เด็กชายไพสิฐ บุญคำ

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๒๔
เด็กชายวงศกร จึงเจริญ

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๒๕
เด็กชายศุภกร ศรีคำ

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๒๖
เด็กชายสยาม เอียมอ่อง

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๒๗
เด็กชายสุริยา เจริญผล

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๒๘
นายอภิสิทธิ

์

สุระภาพ
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๒๙
เด็กชายอภิรักษ์ สุระภาพ

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงกรรณิกา บุญชม้อย

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๓๑
เด็กหญิงชไมพร แขมพิมาย

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๓๒
เด็กหญิงดุสิตา ตุ้มฉิม

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๓๓
เด็กหญิงณัฐนิชา ด้วงปน

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๓๔
เด็กหญิงแพรวพรรณ สาตรสุข

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๓๕
เด็กหญิงสุพัชษร สุจิรารัตน์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๓๖
เด็กหญิงอภิญญา บุญมี

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๓๗
เด็กชายกรรณธร ยิมอยู่

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๓๘
เด็กชายจิณณวัตร นุ่มทณวงษ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๓๙
เด็กชายพีรพัฒน์ แจ่มโกมัย

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๔๐
เด็กชายไพสิฐ อินทร์สาหร่าย

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๔๑
เด็กชายรัชภูมิ ประสพทรัพย์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๔๒
เด็กชายฤทธิชัย สุขโยธิน

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๔๓
เด็กชายศุภกร พิมพ์วงษ์วาลย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๔๔
เด็กหญิงฐิติวัลค์ บุญธรรม

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๔๕
เด็กหญิงณัฐวดี ดังตราชู

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๔๖
เด็กหญิงบัณฑิตา พงษ์เจีย

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๔๗
เด็กหญิงประภาสิริ เกตุอู่ทอง

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๔๘
เด็กหญิงปาริชาติ ชัยยผล

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๔๙
เด็กหญิงอัญมณี คุ้มบัว

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๖ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๕๐
เด็กหญิงอุษา นิลทับ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๕๑
เด็กหญิงนุชวรา บุญยงค์

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๕๒
เด็กหญิงศิริวรรณ ปายนอก

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๕๓
เด็กหญิงชลาลัย นวลคลำ

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๕๔
เด็กหญิงวาสินี นุ่มทิณวงษ์

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๕๕
เด็กชายเอกรินทร์ ศิริไพบูรณ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๕๖
เด็กชายภูตะวัน อุบาลี

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๕๗
เด็กหญิงดาราวรรณ เจริญรัตน์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๕๘
เด็กหญิงโบ -

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๕๙
เด็กชายอภิรักษ์ พูลบำรุง

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๖๐
เด็กหญิงปาริชาต ชูพลาย

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๖๑
เด็กหญิงภัทรวดี สุวรรณประเสริฐ

๑๔/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๖๒
เด็กชายกิตติพันธ์ ฐานทองดี

๓๑/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๖๓
เด็กหญิงสิรินภา ทองวิโรจน์

๓๐/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๖๔
เด็กหญิงสาวิตรี มีกำ

๑๘/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๖๕
นางสาวอรนิด หม่อมฤทธิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๖๖
เด็กชายธีรพรรดิ

์

พรหมสุวรรณ
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๖๗
นางสาวชลธิชา น้อยพุก

๑๒/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๖๘
เด็กหญิงนิศาชน อินกานา

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยตะโก วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๖๙
เด็กหญิงสุชาวดี ภู่พูลเพียร

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๗๐
เด็กหญิงอภิรดี วันทนา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๗๑
เด็กหญิงจิรวรรณ พรวุฒิพงศ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๗๒
เด็กหญิงธนกานต์ นนทฤทธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๗๓
เด็กชายฤกษ์ชัย ไพรวิเศษ

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๗๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปุเรนโสภา

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๗๕
เด็กชายทิวากร อารมณ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๗๖
เด็กชายธีรศักดิ

์

พลายแก้ว
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๗๗
เด็กชายภาคภูมิ พรดวงสี

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๗๘
เด็กชายวรชา พละศักด์

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๗๙
เด็กหญิงกัณฐิกา แสงจันทร์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงพัชลิดา โพธะศรี

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๘๑
เด็กชายณัฐภูมิ ประภาตะนันท์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๘๒
เด็กหญิงนฤมล เพ็งมา

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๘๓
เด็กชายอาณัติ ราชโสภา

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๘๔
เด็กชายวุฒิชัย ขำสนิท

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๗ / ๑๙๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๘๕
เด็กหญิงปรียาณัฐ ชัยวิชิต

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๘๖
เด็กหญิงวรัญญา แก้วเปลียน

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๘๗
เด็กหญิงทิฆัมพร ชังคะนาค

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๘๘
เด็กหญิงณัฏฐากร นิลอร่าม

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๘๙
เด็กหญิงดวงพร โพธิทอง

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๙๐
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์สีดา

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๙๑
เด็กชายเพชร -

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๙๒
เด็กชายพรชัย พรมราช

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๙๓
เด็กหญิงสมิตา รุ่งสว่าง

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๙๔
เด็กชายเสฎฐวุฒิ ปญญา

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๙๕
เด็กชายสหชัย ประปลาย

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๙๖
เด็กชายอนุชิต แซ่ฉิน

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๙๗
เด็กหญิงสุชาดา ตุ้มทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๙๘
เด็กหญิงกัญญาภัค ยุงรัมย์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๑๙๙๙
เด็กชายมรรษกร สิทธิชะกร

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๐๐
เด็กชายธนดล ผลอุดม

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๐๑
เด็กชายศิรภัส เปยแก้ว

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๐๒
เด็กชายเปรมินทร์ กาญจนศิริปาน

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๐๓
เด็กหญิงปวีณา แสนหูม

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๐๔
เด็กหญิงนภสร เกิดสุข

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงนิสาลักษณ์ อ่อนเปง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๐๖
เด็กชายสุวิจักขณ์ หอมสาด

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๐๗
เด็กชายพงศธร ทีนามาก

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๐๘
เด็กชายหิรัญ หินทอง

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๐๙
เด็กชายธีรังกูร แพทย์วงศ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๑๐
เด็กหญิงพรนภา พาชอบ

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๑๑
เด็กชายเสกสรร พวงทอง

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๑๒
เด็กชายวิเชียร ด้นประดิษฐ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๑๓
เด็กชายอัครเดช งามประเสริฐ

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๑๔
เด็กชายกิตติทัต แฟงมาก

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๑๕
เด็กชายสุทธิพงษ์ ทองดี

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๑๖
เด็กชายอาทิตย์ มุ่งรอบกิจ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๑๗
เด็กชายธนาเศรษฐ์ หิรัญธัญมงคล

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๑๘
เด็กหญิงประภาศรี สิทธิชะกร

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๑๙
เด็กชายขวัญชัย ห้อยลา

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๘ / ๑๙๓

้
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่
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๒๐
เด็กชายธีรภัทร ขาวชม

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๒๑
เด็กหญิงสุพรรณี วงศ์ทองดี

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๒๒
เด็กชายตุลยวัต เกตุนิล

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๒๓
เด็กหญิงพรชนก คงทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๒๔
เด็กหญิงพิมพ์ลัดดา นิจเนตร์

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๒๕
เด็กหญิงกรภัค ฉิมพลี

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๒๖
เด็กชายเอกชัย แก้วทวี

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงณิชา สร้อยระย้า

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๒๘
เด็กชายวุฒิพล คุณารักษ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๒๙
เด็กชายพสธร กิงบรรเทา

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๓๐
เด็กชายธนาวุฒิ สุดใจ

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๓๑
เด็กชายธนศักดิ

์

วงศ์สุพรรณ
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๓๒
เด็กชายทิชานนท์ เมืองโคตร

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๓๓
เด็กชายปรเมศ เหลือมไธสง

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๓๔
เด็กชายศุภณัฐ จันทร์บาง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงณิชนันทน์ แก้วศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงพฤษภา ศรีคำ

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๓๗
เด็กหญิงไลลา มานิตย์

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

พืนผา

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๓๙
เด็กชายณัฏฐภพ อ่อนเชือ

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๔๐
เด็กชายภานุพงศ์ กุมลา

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๔๑
เด็กหญิงอาริษา ภูมมาลา

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๔๒
เด็กหญิงปทุมทิพย์ สิงห์โหม

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๔๓
เด็กหญิงมินตรา จันทวงศ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๔๔
เด็กชายนพเดช สงวนปุญญศิริ

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทัพยายท้าว วัดทัพยายท้าว  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๔๕
เด็กหญิงเยาวภา ยินดี

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทัพยายท้าว วัดทัพยายท้าว  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๔๖
เด็กหญิงองค์อิน ทิมหอม

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทัพยายท้าว วัดทัพยายท้าว  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๔๗
เด็กหญิงกุลวลี ปสุวรรณ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพยายท้าว วัดทัพยายท้าว  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๔๘
เด็กชายธีรเดช เทียนเทียง

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพยายท้าว วัดทัพยายท้าว  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๔๙
เด็กชายจักรินทร์ ชันเล็ก

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพยายท้าว วัดทัพยายท้าว  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๕๐
เด็กชายสุรนันท์ ศรีวรานนท์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพยายท้าว วัดทัพยายท้าว  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๕๑
เด็กหญิงทิพย์เนตร เฉือยเฉย

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพยายท้าว วัดทัพยายท้าว  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๕๒
เด็กชายประกฤ แซ่อึง

้

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพยายท้าว วัดทัพยายท้าว  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๕๓
เด็กชายธนากร สามคุ้มพิมพ์

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๕๔
เด็กชายนนทกร แต้เจริญสุข

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๙ / ๑๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๕๕
เด็กชายณัฐวุฒิ นิลครบุรี

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๕๖
เด็กชายญาณกิตติ

์

ธีรรัตนไพบูลย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๕๗
เด็กชายอพิทยา อภิรมย์พ่วง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๕๘
เด็กหญิงจิรนันท์ ศรีลารัตน์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๕๙
เด็กหญิงนารีรัตน์ สีสุข

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๖๐
เด็กหญิงสุฐิตา สุขปรีชา

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ พุ่มพิทักษ์กุล

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิงญาณัจฉรา นิลสวาท

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๖๓
เด็กหญิงไอรินทร์ กุลวัฒน์กิตติโชติ

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงปริสา วงษ์ดียิง

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๖๕
เด็กชายอิสระ เดชะ

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงสกลสุภา มีศรี

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๖๗
เด็กชายพลพล โมราศรี

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๖๘
เด็กหญิงณัฐธิดา ธัญลักษณ์เดโช

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๖๙
เด็กชายชาย ศรีสุข

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๗๐
เด็กชายนิติพนธ์ หนองขุ่นสาร

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๗๑
เด็กหญิงวิยดา จันดาแดง

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๗๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ แซ่เตียว

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๗๓
เด็กชายฉัตริน จันระวัน

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๗๔
เด็กชายธนากร ปรางจันทร์

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๗๕
เด็กหญิงกฤษณา แซ่ลิม

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๗๖
เด็กหญิงธิติกานต์ จันระวัน

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๗๗ เด็กชายกฤษณ์พิชาญ สรเดช
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๗๘
เด็กหญิงญาณัจฉรา เจียมจำเริญ

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๗๙
เด็กหญิงอรปรียา ปยะทักษานนท์

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๘๐
เด็กหญิงนรีกานต์ บานฤทัย

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๘๑
เด็กหญิงสุภัสสรา ใจบุญ

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๘๒
เด็กหญิงอริสรา เจริญสาร

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๘๓
เด็กชายพีระพล สิงห์โตทอง

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๘๔
เด็กชายศิลา เนียมโสด

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๘๕
เด็กหญิงอรัญญา ทับธานี

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๘๖
เด็กชายธเนศพล วิลานันต์

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๘๗
เด็กหญิงกมลลักษณ์ บุญคง

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๘๘
เด็กชายกวิน ดอนไพชุม

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๘๙
เด็กชายธนพล คำมี

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๐ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๙๐
เด็กชายมารุต อยู่เอียม

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๙๑
เด็กชายสุวัฒน์ เย็นนภา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๙๒
เด็กหญิงกนกเนตร ศรีสัมพันธ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๙๓
เด็กหญิงณัฐริกา พงษ์ขวัญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงพัชรี โวหารลึก

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงภัททิรา ปนประดับ

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงมนัสวี จันทร์หา

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๙๗
เด็กหญิงวิภาวี เชียงเกษม

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๙๘
เด็กชายณัฏฐพล จันดากุล

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๐๙๙
เด็กชายณัฐพงษ์ จิตร์สนอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๐๐
เด็กชายเตมี ออยจินดา

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๐๑
เด็กชายธนกฤต รอดภัย

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๐๒
เด็กชายธนกฤต เรืองจุ้ย

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๐๓
เด็กชายธีรศักดิ

์

คำภีร ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๐๔
เด็กชายพรรษกร เอียมสุพรรณ

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๐๕
เด็กชายเรวัต เกสแก้ว

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๐๖
เด็กชายวรฤทธิ

์

สามเพ็ชรเจริญ
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๐๗
เด็กหญิงณัฐกานต์ บุญเพิม

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๐๘
เด็กหญิงณัฐชา จุ้ยนิม

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๐๙
เด็กหญิงนิลดา สนธิ

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๑๐
เด็กชายจักรภัทร ทองเกลียง

้

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๑๑
เด็กชายณัฐพงษ์ สมภพ

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๑๒
เด็กชายธีรเทพ สังขภัสสร

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๑๓
เด็กชายรวิศ สิทธิภักดี

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๑๔
เด็กหญิงขวัญจิรา คำบาง

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๑๕
เด็กหญิงชนากานต์ โพธิงาม

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๑๖
เด็กหญิงธันยกานต์ ราชบุรี

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๑๗
เด็กหญิงพรพรรณ จันศรี

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๑๘
เด็กหญิงวราภรณ์ ยางสูง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๑๙
เด็กหญิงอรพรรณ อ่านชำนาญ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๒๐
เด็กชายชัยชนะชล มีเอียม

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๒๑
เด็กชายรพีภัทร พรมแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๒๒
เด็กชายษรัณย์ภัทร แซ่เฮ้ง

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๒๓
เด็กหญิงกุลณัฐ แซ่ตัง

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๒๔
เด็กหญิงศศิกานย์ ศรีฤทธิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๑ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๒๕
เด็กชายธนวัฒน์ อิมอุรา

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๒๖
เด็กชายวรวัฒน์ เครือวัลย์

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๒๗
เด็กชายกฤกธนะ ทองมูลโคก

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๒๘
เด็กชายภาสกร โพธิสวรรค์

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๒๙
เด็กหญิงจิราภรณ์ ไกรวิจิตร

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๓๐
เด็กชายรัฐนนท์ สัมฤทธิสุขโชค

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๓๑
เด็กหญิงธัญธาดา พิมพา

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๓๒
เด็กชายจิรพัฒน์ ขวัญสด

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๓๓
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ เปยสมุทร

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๓๔
เด็กหญิงวรรณิศา ปญญายิง

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๓๕
เด็กหญิงชนิสรา ฟอมไธสง

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๓๖
เด็กหญิงอรวรรณ สันทอง

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๓๗
เด็กหญิงศิริพร บัวจันทร์

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๓๘
เด็กหญิงพิมพกานต์ รืนรมย์

่

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๓๙
เด็กชายเปรม ฟกหอม

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๔๐
เด็กชายธนทรัพย์ แสงจันทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๔๑
เด็กหญิงสุนัฐชา บุตรรักษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๔๒
เด็กหญิงภราดา แซ่ตัน

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๔๓
เด็กหญิงกุลธิดา ครองระวะ

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๔๔
เด็กหญิงณิชา เล็กยิม

้

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๔๕
เด็กชายพิพัฒน์ อยู่อ่อน

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๔๖
เด็กชายกนกพน ลิมธนเลิศ

้

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๔๗
เด็กชายกนกพร ลิมธนเลิศ

้

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๔๘
เด็กชายภานุพงษ์ สุสันฐิตานนท์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๔๙
เด็กชายภูมเรศ ไกรทอง

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๕๐
เด็กหญิงพิชญ์สินี แซ่โก

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๕๑
เด็กหญิงพรชิตา พ่อคันชาย

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๕๒
เด็กหญิงสุพัฒตรา ปนแก้ว

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๕๓
เด็กหญิงปารณีย์ ทิมหอม

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๕๔
เด็กหญิงกนกกาญจน์ เจริญทรัพย์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๕๕
เด็กหญิงชิตชนก เจริญทรัพย์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๕๖
เด็กชายอลงกต วงศ์สกุล

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๕๗
เด็กชายธนภัทร ลิมสกุล

้

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๕๘
เด็กหญิงแพรพลอย ไม่มี

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๕๙
เด็กหญิงอินทิราพร เสนะวงศ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๒ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๖๐
เด็กหญิงยุพาพร ใจตาง

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๖๑
เด็กหญิงรสสุคนธ์ โพโส

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๖๒
เด็กชายสิรวิชญ์ สัมมาอานันท์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๖๓
เด็กหญิงวรรณดี ปนแก้ว

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๖๔
เด็กชายณัฐพงศ์ แฝงฤทธิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๖๕
เด็กชายปญญา งามเสงียม

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๖๖
เด็กชายบรรพต ทัศนวงค์วรา

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา วัดศรีวิสารวาจา  

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๖๗
เด็กชายอดิศร จำนงค์จิตร

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา วัดศรีวิสารวาจา  

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๖๘ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
สังใส่ใจ

่

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา วัดศรีวิสารวาจา  

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๖๙
เด็กหญิงวรรณวิภา ขันธ์เครือ

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา วัดศรีวิสารวาจา  

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๗๐
เด็กชายนัฐวุฒิ ทองแสง

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา วัดศรีวิสารวาจา  

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๗๑
เด็กชายปวริศ เหล่าสิม

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา วัดศรีวิสารวาจา  

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๗๒
เด็กหญิงณัฐอมร สมท่า

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา วัดศรีวิสารวาจา  

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๗๓
เด็กหญิงธัญชนก แซ่คู

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา วัดศรีวิสารวาจา  

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๗๔
เด็กหญิงภัทรธิดา เปลียนน้อย

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา วัดศรีวิสารวาจา  

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๗๕
เด็กชายสมพงษ์ ฟูตุ้ย

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา วัดศรีวิสารวาจา  

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๗๖
เด็กหญิงอุไรพร พรมอ่อน

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา วัดศรีวิสารวาจา  

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๗๗
เด็กหญิงกัญญ์วรา หมอนวด

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๗๘
เด็กหญิงทิพย์สุดา ว่องไว

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๗๙
เด็กหญิงปาริชาติ ทรัพย์มัน

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๘๐
เด็กหญิงพนิดา เสยท้าว

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๘๑
เด็กหญิงศุภิสรา สุบรรเขียว

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๘๒
เด็กหญิงภัทรวดี ทวีสุข

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๘๓
เด็กชายปรเมธ กองเงิน

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๘๔
เด็กชายรชตะ ภาษี

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๘๕
เด็กหญิงนิศารัตน์ ประดิษฐ์ศรี

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๘๖
เด็กหญิงวันดี ทองขาว

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๘๗
เด็กหญิงมณีนุช ปนมณี

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๘๘
เด็กชายชนะภูมิ เพลียสุระ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๘๙
เด็กชายสิทธิชัย แก้วจัน

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๙๐
เด็กหญิงนวิญา พุ่มม่วง

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๙๑
เด็กหญิงศศิกาญจน์ ทองดอนใหม่

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๙๒
เด็กหญิงวนัสนันท์ จันทร์คราษ

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๙๓
เด็กชายปฏิภาณ หอมแก้ว

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๙๔
เด็กชายธนภูมิ สมัครราษฏร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๓ / ๑๙๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๙๕
เด็กหญิงธารทอง นิลเปลียน

่

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๙๖
เด็กหญิงศิริลักษณ์ อ่อนทะ

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๙๗
เด็กหญิงปาลิตา ปูแตงอ่อน

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๙๘
เด็กหญิงปริตา ตะวันยัง

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๑๙๙
เด็กหญิงวราทิพย์ หอมฟุง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๐๐
เด็กหญิงจิดาภา ทินประบุตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๐๑
เด็กหญิงมาริสา รอดปฐม

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๐๒
เด็กหญิงสาลินี รอดหลักดี

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๐๓
เด็กหญิงนริศรา คชประภา

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๐๔
เด็กชายนัทธิกร มหาเจริญ

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๐๕
เด็กชายอานัส สิมมา

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๐๖
เด็กหญิงสุพรรณิภา ไทรไกรกระ

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๐๗
เด็กหญิงศศิวิมล ฉิงทองคำ

่

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๐๘
เด็กหญิงณัฐมล ขาวขำ

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๐๙
เด็กหญิงปุณิกา สังข์สุวรรณ

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๑๐ เด็กหญิงมลฑกาญจน์
ย้อยหยด

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๑๑
เด็กหญิงศิรินทิพย์ ดามะนาว

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๑๒
เด็กหญิงกุมาริน แก้วศรี

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๑๓
เด็กหญิงณัฐธิดา รุ่งมา

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๑๔
เด็กหญิงอภัสรา ทะรีรัมย์

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๑๕
เด็กหญิงชัญญาภรณ์ ศรีแก้ว

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๑๖
เด็กชายวชรพร มุ้งส่าง

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๑๗
เด็กชายณภัทร จันทร์แจ้ง

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๑๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยบิล

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๑๙
เด็กชายตะวัน หอมฟุง

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๒๐
เด็กหญิงรพีพัชร ตู้แก้ว

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๒๑
เด็กชายจีรศักดิ

์

จำปา
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๒๒
เด็กหญิงน้องพลอย เนียมจีน

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๒๓
เด็กชายก้องภพ ฮุยเปา

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๒๔
เด็กชายทวีโชค มันศรีจันทร์

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๒๕
เด็กชายสหรัฐ มันหมาย

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๒๖
เด็กหญิงจารุวรรณ แผนคง

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๒๗
เด็กชายอิสรนันท์ คนอยู่

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๒๘
เด็กชายอดิศร เพชรเทพ

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๒๙
เด็กชายเศกสรรค์ กันสอน

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๔ / ๑๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๓๐
เด็กชายวันชัย ติยานันท์

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๓๑
เด็กชายธีรศักดิ

์

ใจกว้าง
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๓๒
เด็กหญิงณัฐพร ตะโกภู่

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๓๓
เด็กชายวรวิบูลย์ ดวงตาทิพย์

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๓๔
เด็กหญิงกาญจนา จันทวงศ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๓๕
เด็กชายชินวัตร ทะนุนาจารย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๓๖
เด็กหญิงจิราพร สามฉิมโฉม

๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๓๗
เด็กชายธนิน ยิมนิล

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๓๘
เด็กชายวีรยุทธ ยินดี

๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๓๙
เด็กหญิงอินทิรา แช่มปฐมเลิศ

๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๔๐
เด็กชายจิรวัฒน์ วงศ์สา

๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๔๑
เด็กชายธนพล อ้นลำยอง

๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๔๒
เด็กหญิงชิชา จันทร์มล

๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๔๓
เด็กหญิงวัชราภรณ์ กิจเดช

๐๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๔๔
เด็กหญิงปาริฉัตร จงภักดี

๐๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๔๕
เด็กหญิงบุษรา เทพแสน

๑๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๔๖
เด็กชายวัชรพงษ์ กรุดแก้ว

๐๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๔๗
เด็กชายธีรเดช หญ้าผา

๒๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๔๘
เด็กชายภาณุมาศ แย้มสุนทรา

๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๔๙
เด็กหญิงณัฐวรรณ ศรีขจร

๑๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๕๐
เด็กชายภานุวัฒน์ นวลสุข

๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๕๑
เด็กชายธีรศักดิ

์

ชัยนนท์
๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๕๒
เด็กหญิงศุภิสรา สามงามเอียม

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
วัดตาก้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๕๓
เด็กชายนวพล ชูเลิศ

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๕๔
เด็กหญิงชลิตา นันทสังข์

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๕๕
เด็กหญิงนันทิกา นันทสังข์

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๕๖
เด็กหญิงยอดสร้อย อยู่รุ่ง

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๕๗
เด็กหญิงศุภัชญา กุลคลัง

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๕๘
เด็กหญิงสุชาดา เครือพลับ

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๕๙
เด็กหญิงสุภัชญา บุญเพ็ง

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๖๐
เด็กหญิงสิริวรรณ จิตมนตรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๖๑
เด็กชายปฏิภาณ เกตุมาลา

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๖๒
เด็กชายธีระเดช บัวเจก

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๖๓
เด็กชายภาคภูมิ ทองมณี

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก วัดลาดหญ้าแพรก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๖๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สอนแพง

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก วัดลาดหญ้าแพรก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๕ / ๑๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๖๕
เด็กหญิงณัฐธิดา แซ่เล้า

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก วัดลาดหญ้าแพรก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๖๖
เด็กหญิงปนัตตรา ชุ่มจันทร์

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก วัดลาดหญ้าแพรก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๖๗
เด็กชายสมเกียรติ หงษ์สาวดี

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก วัดลาดหญ้าแพรก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๖๘
เด็กชายชัชชัย อุ่นเมือง

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก วัดลาดหญ้าแพรก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๖๙
เด็กชายปณณวิชญ์ ใจใหญ่

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองดินแดง วัดหนองดินแดง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๗๐
เด็กหญิงกานต์สินี ดอนม่วงไพร

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองดินแดง วัดหนองดินแดง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๗๑
เด็กหญิงพิมพ์วิภา บุญเฮง

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองดินแดง วัดหนองดินแดง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๗๒
เด็กชายธีรวัฒน์ โพธิเย็น

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองดินแดง วัดหนองดินแดง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๗๓
เด็กหญิงอมลรุจี คงศิริ

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองดินแดง วัดหนองดินแดง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๗๔
เด็กชายภาณุศร ใจบุญ

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองดินแดง วัดหนองดินแดง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๗๕
เด็กชายสิทธิชัย คำบุญมา

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองดินแดง วัดหนองดินแดง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๗๖
เด็กหญิงเพ็ญนภา ผู้มีศักดิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองดินแดง วัดหนองดินแดง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๗๗
เด็กหญิงอรดา มณีอภัย

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองดินแดง วัดหนองดินแดง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๗๘
เด็กหญิงภัสชราพร งอกผล

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย วัดใหม่ดอนทราย  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๗๙
เด็กชายกฤตเมทา พงษ์ปฐมพร

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย วัดใหม่ดอนทราย  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๘๐
เด็กหญิงสุชานาถ วรดี

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย วัดใหม่ดอนทราย  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๘๑
เด็กชายคณาทร อ๋อยอารีย์

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย วัดใหม่ดอนทราย  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๘๒
เด็กชายศิวัฒน์ สิงห์เรือง

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย วัดใหม่ดอนทราย  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๘๓
เด็กหญิงกชกร โรจนโพธิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย วัดใหม่ดอนทราย  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๘๔
เด็กหญิงภาวิณี สิงห์เรือง

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย วัดใหม่ดอนทราย  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๘๕
เด็กชายภูธน พรหมเมือง

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย วัดใหม่ดอนทราย  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๘๖
เด็กหญิงลลิตา สิงห์ทอง

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย วัดใหม่ดอนทราย  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๘๗
เด็กชายณัฐวุฒิ เสลาฤทธิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก วัดใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๘๘
เด็กชายศิวะกร สุหทัยกุล

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก วัดใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๘๙
เด็กหญิงขวัญใจ โพธิอุ่น

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก วัดใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๙๐
เด็กหญิงปาริสตา แพรกเซิน

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก วัดใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๙๑
เด็กหญิงสุพัตรา วงศา

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก วัดใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๙๒
เด็กหญิงเกศกนก หนูน้อย

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก วัดใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๙๓
เด็กหญิงชนิดาภา สุนทร

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๙๔
เด็กหญิงเวธกา เทียนทอง

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๙๕
เด็กหญิงปราณี มะลิพันธ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๙๖
เด็กหญิงรัญธิมา ไกรวิจิตร

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๙๗
เด็กหญิงนันทพร ทองคำ

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๙๘
เด็กชายภาณุ กอบอรรถกิจ

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๒๙๙
เด็กชายภาณุวัฒน์ ขันทอง

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๖ / ๑๙๓
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นฐ ๒๕๖๐/๒๓๐๐
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สงแสง
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๐๑
เด็กชายณัฐดนัย พันธ์สุข

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๐๒
เด็กหญิงแก้วนภา อาสานอก

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๐๓
เด็กชายธนากร แก่นสี

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๐๔
เด็กชายศุภวัฒน์ แสงฤทธิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๐๕
เด็กหญิงนุชรี คุ้มภัยพาล

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๐๖
เด็กหญิงกานติมา แซ่เอียว

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๐๗
เด็กชายรัฐภูมิ เอียมนุ่ม

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๐๘
เด็กหญิงชฎารัตน์ วันดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๐๙
เด็กหญิงสาวิตรี อิมโสภา

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๑๐
เด็กหญิงกุลวริศ กลัดกลีบ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๑๑
เด็กหญิงเยาวเรศ สังข์พงษ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๑๒
เด็กหญิงฉัตรตภรณ์ หมอนทอง

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๑๓
เด็กชายอรรถชัย เลิศปาน

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๑๔
เด็กชายสุทธิพร เดชเดชะสุนันท์

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๑๕
เด็กหญิงผกามาศ สังข์ทอง

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๑๖
เด็กหญิงกัลยา คล้ายสิงห์โต

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๑๗
เด็กหญิงขนิษฐา มันคง

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๑๘
เด็กหญิงพลอยไพลิน จำรูญโชติกอบจิต ๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๑๙
เด็กหญิงพัชราภา สงจินดา

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๒๐
เด็กชายนพพล เกิดสมบูรณ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๒๑
เด็กชายวรวุฒน์ เนียมษร

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๒๒
เด็กหญิงเกวลิน สินจันทร์

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๒๓
เด็กหญิงรัตติมา โปร่งตุ้ม

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๒๔
เด็กหญิงรุ่งอารีย์ ยังยืน

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๒๕
เด็กหญิงสุนันศินีย์ แย้มสรวล

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๒๖
เด็กหญิงแอม อินโอสถ

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๒๗
เด็กหญิงน้องเม สุวรรณ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๒๘
เด็กหญิงกุลรัตน์ ทิมทับ

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๒๙
เด็กชายอภิเดช ไพเราะ

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๓๐
เด็กชายธนรัตน์ ดียอดยิง

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๓๑
เด็กชายนพพร สงค์ทอง

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๓๒
เด็กหญิงปริยาภัทร ขันตีสา

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๓๓
เด็กหญิงสุธาศินีย์ แย้มสรวล

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๓๔
เด็กหญิงโชติกา ท้วมสุข

๑๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๗ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๓๕
เด็กชายโฆษวิทย์ เอียมนุ่ม

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๓๖
เด็กชายโชคชัย เชือวงศ์

้

๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๓๗
เด็กชายธีรวัตร เริงชัยภูมิ

๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๓๘
เด็กชายบุญประคอง กิจแก้ว

๒๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๓๙
เด็กชายวีระยุทธ ตาทอง

๑๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๔๐
เด็กชายอนุชา ห้วยหงษ์ทอง

๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๔๑
เด็กหญิงโชตินภา ตังสุทธิมงคล

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๔๒
เด็กหญิงทิพย์มณฑา แสงภู่วงษ์

๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๔๓
เด็กหญิงปาลิตา พรหมฟง

๑๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๔๔
เด็กหญิงปยดา ศรีประทุม

๑๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๔๕
เด็กหญิงมนิสา เกตุอู่ทอง

๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๔๖
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บู่สามสาย

๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๔๗
เด็กหญิงวรรณิษา ชมเทศ

๒๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๔๘
เด็กหญิงวรางคณา ยังยืน

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๔๙
เด็กหญิงวิยะดา ห้วยหงษ์ทอง

๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๕๐
เด็กหญิงศุภาวรรณ ใจบุญ

๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๕๑
เด็กหญิงวิรามร พุ่มพร้อมจิตร์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๕๒
เด็กชายนันทภพ นาคศรีสุข

๑๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๕๓
เด็กชายนันทภพ ธิบดี

๑๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๕๔
เด็กหญิงณัฐธิดา สิมสา

๑๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๕๕
เด็กชายกิตติพงษ์ เทศอำ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๕๖
เด็กชายชินวัฒน์ หงษ์ทอง

๑๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๕๗
เด็กชายธนวัฒน์ เรือนนุช

๑๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๕๘
เด็กชายนันทภพ เรือนนุช

๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๕๙
เด็กหญิงกนกพร ทองแท่งใหญ่

๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๖๐
เด็กหญิงใกล้รุ่ง เกิดศิริ

๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๖๑
เด็กหญิงตุ้งมิง

้

------
๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๖๒
เด็กหญิงมณีประภา นำสละ

๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๖๓
เด็กหญิงอำไพ สามสุข

๐๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๖๔
เด็กหญิงมัฆยา แสงจันทร์

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๖๕
เด็กหญิงชาลิสา ขาวอุไร

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๖๖
เด็กหญิงชญานิศ นาคทัง

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๖๗
เด็กหญิงปริศนา โตทรัพย์

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๖๘
เด็กชายกัณยภัค ขวัญโต

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๖๙
เด็กชายวชิราวุธ คงผล

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๘ / ๑๙๓

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๗๐
เด็กชายอภิรักษ์ ปญญารักษ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๗๑
เด็กชายอภิรักษ์ บุตรเบ้า

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๗๒
เด็กหญิงสุนิตา มีภูครัง

่

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๗๓
เด็กหญิงปุณยาภา วงษ์สุวรรณ

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๗๔
เด็กหญิงสิธีธร สนธี

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๗๕
เด็กชายปพน ไชยนำอ้อม

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๗๖
เด็กหญิงกชกร สิงห์เรือง

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๗๗
เด็กชายมังกร ศิริพรนพคุณ

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๗๘
เด็กหญิงรุ่งนภา ศรีคำ

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๗๙
เด็กหญิงชนากานต์ ชินะเกิด

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๘๐
เด็กหญิงญาดา มาพร้อม

๐๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๘๑
เด็กหญิงณัฐธิดา แซ่อุน

๓๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๘๒
เด็กหญิงปภัสสร ม่วงแก้ว

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๘๓
เด็กหญิงวัชรภัสร์ เกษม

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๘๔
เด็กหญิงศรันณ์รัตน์ เซียงฉิน

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๘๕
เด็กหญิงสิริมา สระทองแปน

๐๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๘๖
เด็กชายชินวัตร ยินดี

๐๖/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๘๗
เด็กชายธราเทพ สระทองยอด

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๘๘
เด็กหญิงกนกวรรณ ใจหลัก

๐๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๘๙
เด็กหญิงตวงรัตน์ เล้าเจริญ

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๙๐
เด็กหญิงทิพย์เกษร หมืนเอ

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๙๑
เด็กหญิงทิพรดา ศรีบัวลา

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๙๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ บูชา

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๙๓
เด็กหญิงนรีกานต์ ทองเชือ

้

๐๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๙๔
เด็กหญิงนลินดา เครือวัลย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๙๕
เด็กหญิงเบญจมาศ รอดจำปา

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๙๖
เด็กหญิงปภัช ศรีสวัสดิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๙๗
เด็กหญิงประภัสสร ฮวดหนองโพธิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๙๘
เด็กหญิงภัคษิมา ขันทองดี

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๓๙๙
เด็กหญิงมนญาดา เรืองอุไร

๐๑/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๐๐
เด็กหญิงมุทิตา เรือนเพ็ชร

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๐๑
เด็กหญิงโมรี เพชรแปลง

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๐๒
เด็กหญิงรัชชิดา ฤทธิวงศ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๐๓
เด็กหญิงรัตติยา แจ้งสว่าง

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๐๔
เด็กหญิงลัลน์ลลิต ศรีนวล

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๙ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๐๕
เด็กหญิงวรรณิดา พวงจันทร์

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๐๖
เด็กหญิงวรัญญา เฟองขจร

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๐๗
เด็กหญิงวริศรา ตันเจริญ

๊

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๐๘
เด็กหญิงศิริวัลย์ โครวัตร์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๐๙
เด็กหญิงศุทธวีร์ ทรัพย์แก้วยอด

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๑๐
เด็กหญิงสิริยากร รืนนุสาร

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๑๑
เด็กหญิงสิรีธร นิธิพงศ์พันธุ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๑๒
เด็กหญิงสุกฤตา วิมูลชาติ

๐๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๑๓
เด็กหญิงอภิชญา ทองดอนพุ่ม

๐๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๑๔
เด็กหญิงอภิญญา สระทองบ้อง

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๑๕
เด็กหญิงอภิสรา เครือแวงมล

๐๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๑๖
เด็กหญิงอรปยา ผิวเกลียง

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๑๗
เด็กหญิงอันติมา แก้วดอนไพร

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๑๘
เด็กหญิงอานันดา หรังฤทธิ

่ ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๑๙
นายชญานนท์ วงษ์นามใหม่

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๒๐
นายณัฐพล จันทจิตร์

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๒๑
เด็กหญิงกาญจนาพร ชูบุญ

๐๕/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๒๒
นางสาวจิดาภา สระแสงตา

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๒๓
เด็กหญิงเพชราวรรณ เพชรแอน

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๒๔
นางสาวภัคจิรา จันทร์แจ่มศิริกุล

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๒๕
เด็กหญิงรมิตา ทองดอนอำ

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๒๖
นางสาวรัตนาภรณ์ สระทองอ้อย

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๒๗
นางสาวสุชานันท์ กำมณี

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๒๘
นางสาวชาลิสา สระทองแขม

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๒๙
นางสาวปภัสสร ละอองนวล

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๓๐
นางสาวหทัยรัตน์ บุญมี

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๓๑
นางสาวเกวลี คงพันศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๓๒
เด็กหญิงมณฑกานต์ ทานนท์

๐๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๓๓
เด็กหญิงพรนัชชา เมืองนิล

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๓๔
เด็กหญิงอรจิรา เรืองเกิด

๒๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๓๕
เด็กหญิงพิจิตรา บุญลือ

๐๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๓๖
เด็กชายกระทรวง แซ่ลิม

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๓๗
เด็กชายคฑาวุธ ยิวมูลงาม

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๓๘
เด็กชายทักษิณ ใยบุญมี

๒๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๓๙
เด็กชายกฤษฎา สีหรัง

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๐ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๔๐
เด็กชายอภิรักษ์ แสงอรุณ

๒๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๔๑
เด็กชายกิติภูมิ ศรีหรังไพโรจน์

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๔๒
เด็กชายจิรภัทร วารินทร์ใหล

๒๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๔๓
เด็กชายคุณัชญ์ ศรีแก้ว

๑๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๔๔
เด็กชายสิรายุ ดอนจินดา

๐๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๔๕
เด็กหญิงจิดาภา บริสุทธินันท์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๔๖
เด็กหญิงกรรยกร เมืองนก

๒๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๔๗
เด็กหญิงรวีกานต์ พร้อมสุขสันต์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๔๘
เด็กหญิงโชติรส คงจิว

๋

๒๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๔๙
เด็กหญิงลลิดา พลสันติ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๕๐
เด็กหญิงปราณปริยา มีคำ

๐๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๕๑
เด็กหญิงวรินทร ชูทรัพย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๕๒
เด็กหญิงอรณิชา ทองสร้อยเครือ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๕๓
เด็กหญิงอรทัย ทองดอนยอด

๑๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๕๔
เด็กหญิงสุภาพร มหาโชติ

๐๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๕๕
เด็กหญิงวรรณศร ใจหลง

๒๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๕๖
เด็กชายกิตตินันท์ ศรีเอียม

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๕๗
เด็กชายกฤษฏิธนัท

์

จิรโรจน์ธนเกษม
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๕๘
เด็กชายวรภัทร จิตติชานนท์

๐๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๕๙
เด็กชายจักรพันธ์ ปานรอด

๒๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๖๐
เด็กชายธนชัย เซียงฉิน

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๖๑
เด็กชายปุญญพัฒน์ สิงห์ถม

๑๐/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๖๒
เด็กหญิงปาณเกษ วรมาลี

๐๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๖๓
เด็กหญิงสวรส มาเจริญ

๑๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๖๔
เด็กหญิงจารุวรรณ ทองบางใบ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๖๕
เด็กชายยสินทร์ แสนชมภู

๐๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๖๖
เด็กชายบารมี มีผิวหอม

๐๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๖๗
เด็กชายถิรวัฒน์ เลิศกาญจนาพร

๒๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๖๘
เด็กชายจินตวัฒน์ อนนท์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๖๙
เด็กหญิงนฤภร โอนนอก

๓๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๗๐
เด็กหญิงรัตนากร ล้วนโค

๒๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๗๑
เด็กหญิงฐิติวรดา ชนะเกตุ

๐๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๗๒
เด็กหญิงอรชุดา วรมาลี

๒๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๗๓
เด็กหญิงนภัทร อำเย็น

๒๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๗๔
เด็กหญิงพรชนก แสงเทียน

๑๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๑ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๗๕
เด็กหญิงณัฏฐณิชา รสมนตรี

๒๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๗๖
เด็กหญิงอริสรา ปญญาสิริพงศ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๗๗
เด็กชายอัครวัฒน์ ตังฤทัยวานิชย์

้

๒๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๗๘
เด็กหญิงปานรวี บุญวงษ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๗๙
เด็กชายประดิพัทธ์ ใจกล้า

๐๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๘๐
เด็กหญิงลลิตา แซ่ลิม

้

๐๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๘๑
เด็กชายธนพัฒน์ มีสุขดี

๒๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๘๒
เด็กหญิงธนัชชา บูชา

๒๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๘๓
เด็กชายธรรมรัตน์ สระทองหน

๒๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๘๔
เด็กหญิงจีรนันท์ หว่างเชือ

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๘๕
เด็กหญิงณีรนุช พวงสร้อย

๑๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๘๖
เด็กหญิงณิณัฐชา แก้วกันดา

๒๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๘๗
เด็กหญิงสุภัสสร ทองกลาง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๘๘
เด็กชายภาณุวัฒน์ แก้วดอนไพร

๐๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๘๙
เด็กชายธีรเทพ สระทองแก้ว

๑๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๙๐
เด็กชายธนยศ จันทา

๐๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๙๑
เด็กหญิงภัทรจาริน ศรีน้อยเมือง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๙๒
เด็กชายธนภัทร อุปพงษ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๙๓
เด็กชายธัชพล ชุ่มดอนไพร

๒๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๙๔
เด็กชายธนรัตน์ จีนดอนไพร

๒๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๙๕
เด็กชายพรรษวิทย์ พันโชติ

๑๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๙๖
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปนมณี

๐๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๙๗
เด็กหญิงชญานิศ เติมคุนานนท์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๙๘
เด็กหญิงกมลนัทธ์ ปนเปย

๑๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๔๙๙
เด็กชายทรงพล เมืองนก

๒๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๐๐
เด็กชายพิสิษฐ์ คงธนศุภมงคล

๓๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๐๑
เด็กหญิงวรรณชนก ชืนชม

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๐๒
เด็กหญิงปณฑิตา กลมแก้ว

๑๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๐๓
เด็กชายจีระพงศ์ วัดเอกดีรืน

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๐๔
เด็กชายจิรสิน เสาร์เฉลิม

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๐๕
เด็กชายธนวัฒน์ ไพศาลพัฒนกิจ

๒๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๐๖
เด็กชายกิตติธัช ยีภู่

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๐๗
เด็กหญิงกัญญาพัชร ฤทธิเลิศชัย

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๐๘
เด็กชายณัฐเดช เอกปดชา

๑๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๐๙
เด็กหญิงวริศรา ผินน้อย

๐๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๒ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๑๐
เด็กหญิงณีรนุช วุฒิวิมล

๒๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๑๑
เด็กหญิงวิจิตรา ผิวเผือด

๒๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๑๒
เด็กหญิงปริยาภรณ์ เอกปชชา

๒๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๑๓
เด็กหญิงภัทรภร ไทยโสภา

๑๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๑๔
เด็กหญิงโศภิตตา บุญครอง

๑๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๑๕
เด็กชายอรรณพ เขียวสะอาด

๒๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๑๖
เด็กหญิงวันวิสา

พิริยะเกียรติไพศาล ๑๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๑๗
เด็กชายรฐนนท์ ปานอำพันธ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๑๘
เด็กชายสุชาติ สุขสม

๒๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๑๙
เด็กหญิงศศิธร แก้วเจริญ

๑๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๒๐
เด็กหญิงอมรทิพย์ ชาติพุทธิพงศ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๒๑
เด็กหญิงสุธาวรรณ พรเลิศเกษมสุข

๐๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๒๒
เด็กหญิงมนัสนันท์ ผิวเกลียง

้

๐๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๒๓
เด็กชายทิวากร คงเพ็ชร

๑๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๒๔
เด็กชายปภังกร วัฒนาเจริญสุข

๒๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๒๕
เด็กหญิงรวีพร เจิมสุวรรณ

๒๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๒๖
เด็กหญิงนภัทร ฤทตพรหม

๒๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๒๗
เด็กชายนนทกร ใจกล้า

๑๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๒๘
เด็กชายธนพัฒน์ โพธิพันธ์

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๒๙
เด็กหญิงปาจารีย์ เรืองจุ้ย

๒๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๓๐
เด็กชายชูพงษ์ ท่าฉลาด

๒๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๓๑
เด็กชายจิรเมธ วงษ์กัณหา

๐๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๓๒
เด็กชายทิวัตถ์ แย้มชืน

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๓๓
เด็กชายธนภัทร พรวุฒิพงศ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๓๔
เด็กชายธนากร บุญนาวงษ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๓๕
เด็กชายนัฐพงศ์ ทองเงิน

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๓๖
เด็กชายนันทวุฒิ แจ่มจำรัส

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๓๗
เด็กชายบุริมนาถ แปนพยัคฆ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๓๘
เด็กชายปรเมศวร์ สุเมธาชาติ

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๓๙
เด็กชายสิลา เสนโพธิกลาง

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๔๐
เด็กชายเอกนฤน คนใหญ่

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๔๑
เด็กหญิงกฤติมา ปฐมชัยวาลย์

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๔๒
เด็กหญิงชนัญธิดา พัฒนธารา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๔๓
เด็กหญิงนิจฉรา ขำรักษ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๔๔
เด็กหญิงปริญากร กำภูพงษ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๓ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๔๕
เด็กหญิงปนมณี ไทยสมบูรณ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๔๖
เด็กหญิงปยฉัตร เล้าอรุณ

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๔๗
เด็กหญิงปยวรรณ ภัณฑบดีสกุล

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๔๘
เด็กชายพงศกร วรเลข

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๔๙
เด็กชายภูชิต หวังสุข

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๕๐
เด็กชายธนวัฒน์ แซ่ลี

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๕๑
เด็กชายบุพกร โฉมวงษ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๕๒
เด็กชายอภินัน ละออ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๕๓
เด็กหญิงสุภาวิดา แซ่โง้ว

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๕๔
เด็กหญิงพิมพิศา นาคพยา

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๕๕
เด็กหญิงรังสิมา สระจันทร์เขียว

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๕๖
เด็กหญิงปนัดดา ทองดอนพุ่ม

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๕๗
เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ โทนหงสา

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๕๘
เด็กหญิงศรณี ติงดา

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๕๙
เด็กหญิงรัชญา ทากงลาด

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๖๐
เด็กหญิงศิรกมล สุขีวงศ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๖๑ เด็กหญิงพรประภัสสร์
ภิรมย์ชืน

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๖๒
เด็กหญิงโชติรส โพธิเตีย

์ ้

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๖๓
เด็กชายอภิรักษ์ จันทา

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๖๔
เด็กชายนัฐถกรณ์ เจียมดำ

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๖๕
เด็กชายอชิร สายทอง

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๖๖
เด็กชายยงยุทธ เขตคามวาสี

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๖๗
เด็กชายอานนท์ ภูมมาลา

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๖๘
เด็กหญิงพรญาณี ประทุมทอง

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๖๙
เด็กหญิงเมธาวี วาศน์รุ่งเรือง

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๗๐
เด็กหญิงกานต์พิชชา มีรส

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๗๑
เด็กหญิงพัทธนันท์ น่วมปฐม

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๗๒
เด็กหญิงนิชานันท์ สุขเกษม

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๗๓
เด็กหญิงสุทัตตา ลิมสง่า

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๗๔
เด็กหญิงสุกฤตา ศรีสงสาร

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๗๕
เด็กหญิงอรพรรณ มะโน

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๗๖
เด็กหญิงช่อผกา เจเถือน

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๗๗
เด็กหญิงนฤมล พิณทอง

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๗๘
เด็กหญิงนันทิชา วงศรีทรา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๗๙
เด็กหญิงนันทิชา ธูสรานนท์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๔ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๘๐
เด็กหญิงสุพรรษา สุวรรณดี

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๘๑
เด็กหญิงนภัส ทองดอนพุ่ม

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๘๒
เด็กหญิงปุณิกา มาตรวัตร์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๘๓
เด็กหญิงศรัณญา ด้วงอ่วม

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๘๔
เด็กหญิงนำหวาน ศิริพงศ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๘๕
เด็กหญิงยิงรัก

่

ยิมระยับ

้

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๘๖
เด็กหญิงฑสิตา ล้อมวงษ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๘๗
เด็กหญิงณัฎฐธิดา ปูน้อย

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๘๘
เด็กหญิงทิตา เทพพิทักษ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๘๙
เด็กหญิงเกวลิน พุทธา

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๙๐
เด็กหญิงศริยา เดชจิตต์

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๙๑
เด็กหญิงวารุณี จันทร์มล

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๙๒
เด็กชายวิรยะ ศรีตลานนท์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๙๓
เด็กชายอัคคเดช หอมผา

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๙๔
เด็กชายอาคเนค์ องค์ไทร

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๙๕
เด็กหญิงสิริพร นฤมลนันทการ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๙๖
เด็กหญิงสุธีกานต์ สง่างาม

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๙๗
เด็กหญิงนุชระวี พัดพรม

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๙๘
เด็กหญิงปทมวรรณ กระจายศรี

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๕๙๙
เด็กชายรัฐภูมิ พิมพ์สาย

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๐๐
เด็กหญิงธิติญา จันคำปา

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๐๑
เด็กหญิงชุติมณฑน์ เอือจิตทวีกูล

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๐๒
เด็กชายปราม ทิวากร

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๐๓
เด็กหญิงจิดาภา คำกองแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๐๔
เด็กชายปณิธิ แก้วบุญขุน

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๐๕
เด็กหญิงเขมิกา มาตรมุงคุณ

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๐๖
เด็กหญิงอธิชา ศรีหาทน

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๐๗
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา รักประยูร

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๐๘
เด็กหญิงเพชรรัตน์ พิมพ์สินธุ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๐๙
เด็กชายวุฒิชัย ปนคุ้ม

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๑๐
เด็กชายศิรวิทย์ สุวิมลพงศ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๑๑
เด็กชายวริทธิธร

์

สร้อยทองมูล
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๑๒
เด็กชายเนวิน พันธ์แก่น

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๑๓
เด็กชายสรศักดิ

์

จ้อยร่อย

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๑๔
เด็กหญิงกมลพร ขำสุวรรณ

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๕ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๑๕
เด็กหญิงธัญจิรา มากสิน

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๑๖
เด็กหญิงอารยา พูลแช่ม

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๑๗
เด็กหญิงปนัดดา ผาณิตเศรษฐกร

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๑๘
เด็กหญิงอรกัญญา พงศ์เมธาสิทธิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๑๙
เด็กชายณัฐกิตติ

์

นภากูล
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๒๐
เด็กชายรักเก้า เณรจาที

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๒๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีนวล
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๒๒
เด็กชายศิริชัย คุณพันธ์

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๒๓
เด็กชายนิรวิทธ์ แซ่ตัน

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๒๔
เด็กหญิงกนกพร โต้งหนองกบ

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๒๕
เด็กหญิงบงกช เฮ่งทองเลิศ

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๒๖
เด็กหญิงจิดาภา แก้วมา

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๒๗
เด็กหญิงนุฐนิชา สาลีสวัสดิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๒๘
เด็กหญิงอาริยา แย้มพราย

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๒๙
เด็กหญิงสุวิมล บุตดีโสภา

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๓๐
เด็กหญิงชลิดา ปานาพรม

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๓๑
เด็กชายเดชาธร เหนือคูเมือง

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๓๒
เด็กหญิงชาลิสา สระทองเพ็ชร

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๓๓
เด็กหญิงสายธาร ดอกแก้ว

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๓๔
เด็กชายชยพล คำทา

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๓๕
เด็กหญิงอรพร เกศมณีพรรณ

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๓๖
เด็กชายอมรเทพ เพชรทอง

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๓๗
เด็กหญิงจินตนา ศรีราจันทร์

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๓๘
เด็กชายธนากร ประดิษฐ์โยธา

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๓๙
เด็กชายปรเมษฐ์ เล่ห์บุญ

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๔๐
เด็กชายภูริพัทธ แก้วกังวาลย์

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๔๑
เด็กชายจักรพงษ์ ลาวเมือง

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๔๒
เด็กชายสารินท์ แซ่อึง

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๔๓
เด็กชายดำรงค์ ศรีทา

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๔๔
เด็กชายพรชัย สุทธิธนานันท์

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๔๕
เด็กชายพีรภัทธ์ กุลทอง

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๔๖
เด็กชายวรเมธ คงคาสี

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๔๗
เด็กชายฐิติวัลคุ์ ประจำเมือง

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๔๘
เด็กชายรุ่งรวี จ้อยร่อย

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๔๙
เด็กหญิงขวัญเรือน ทังเหมือน

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๖ / ๑๙๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๕๐
เด็กหญิงพัชชา บุญพรม

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๕๑
เด็กหญิงนันทิดา นันดี

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๕๒
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เสนาะวาที

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๕๓
เด็กหญิงลักษิกา เพ็งมี

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๕๔
เด็กหญิงพิยดา รุผักชี

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๕๕
เด็กหญิงพัชรพร ตาลน้อย

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๕๖
เด็กหญิงนิชารัตน์ มุมธุรี

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๕๗
เด็กหญิงนิภาพร อยู่ดี

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๕๘
เด็กหญิงณิชมน ทองดอนเหมือน

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๕๙
เด็กหญิงพนิดา คำทา

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๖๐
เด็กชายมงคล ก้านเหลือง

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๖๑
เด็กชายเจตนิพัทธ์ พุ่มไสว

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๖๒
เด็กชายธนาวุฒิ อินทรารัตน์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๖๓
เด็กชายอานนท์ สายทอง

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๖๔
เด็กชายสุธันวา จันทร์มณี

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๖๕
เด็กชายภิญญรัชฎ์ นิมนวล

่

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๖๖
เด็กชายธนะรัตน์ โฮกอ่อน

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๖๗
เด็กชายชัยวัฒน์ ทับทอง

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๖๘
เด็กหญิงญากานดา บุญเฟอง

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๖๙
เด็กหญิงปาริชาต ช่อเหมือน

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๗๐
เด็กหญิงสุพัตตรา แก้วบัวขาว

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๗๑
เด็กหญิงพิมพิกา พังซา

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๗๒
เด็กชายภาณุพงษ์ แก้วเกิดเถือน

่

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๗๓
เด็กหญิงสุชาดา ดวงจันทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๗๔
เด็กหญิงอัจฉรา ตันตระกูล

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๗๕
เด็กชายพงศกร แปนเขียว

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๗๖
เด็กชายชยพล พงษ์ขวัญ

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๗๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

พรมเดช
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๗๘
เด็กหญิงนิรมล ไพรวัลย์

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๗๙
เด็กหญิงศุภมาส จ้อยร่อย

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๘๐
เด็กหญิงอาริยา หมืนสะท้าน

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๘๑
เด็กชายสุภกร อ่อนเทศ

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๘๒
เด็กหญิงพรรุ่ง เฮ่งทองเลิศ

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๘๓
เด็กหญิงเสาวนีย์ โสดา

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๘๔
เด็กชายณัช เสือมี

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๗ / ๑๙๓

้
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นฐ ๒๕๖๐/๒๖๘๕
นางสาวชลธิชา

จันทร์อณุภาธาดา ๒๙/๗/๒๕๒๖
โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๘๖
นางระเบียบ ปกเสติ ๙/๙/๒๕๑๐ โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๘๗
เด็กหญิงภิญญดา โสนุช

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๘๘
เด็กหญิงรติมา จ้อยร่อย

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๘๙
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ ดอนไพรเพชร

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๙๐
เด็กหญิงจันทร์จิรา ทองดอนมัง

่

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๙๑
เด็กหญิงกรรวี แสงดิษฐ

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๙๒
เด็กชายณัฐพงษ์ หงีวังตะกู

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๙๓
เด็กหญิงกัณธิมา ติงดา

่

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๙๔
เด็กหญิงปพิชญา พรจิรวิชญ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๙๕
เด็กชายชัยวัฒน์ ใหญ่ยิง

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๙๖
เด็กชายรัตนวพล เล็กสัมมา

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๙๗
เด็กชายอุ้ย รักษาแสง

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๙๘
เด็กหญิงกชกร ห้วยหงษ์ทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักเมตร
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๖๙๙
เด็กหญิงสุชาวดี พลเลียบ

๒๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๐๐
เด็กชายอนุชา พิพิธธนพัทธ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๐๑
เด็กหญิงกนกรส แก้วพิน

๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๐๒
เด็กหญิงจิณัฐตา แซ่ตัน

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม วัดทุ่งกระพังโหม  

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๐๓
เด็กหญิงฟาใส อินทร์ปญญา

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม วัดทุ่งกระพังโหม  

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๐๔
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ พิมสาร

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม วัดทุ่งกระพังโหม  

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๐๕
เด็กหญิงนิยาพร ฉัดคำ

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม วัดทุ่งกระพังโหม  

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๐๖
เด็กชายอดิศร จาตภักดี

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม วัดทุ่งกระพังโหม  

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๐๗
เด็กชายกิตติภณ เชียงเงาะ

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม วัดทุ่งกระพังโหม  

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๐๘
นางสาวช่อผกา นามวัน

๑๓/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม วัดทุ่งกระพังโหม  

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๐๙
นางธนัชพร อุทุมพร

๒๖/๐๑/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม วัดทุ่งกระพังโหม  

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๑๐
นายปริพัตร์ สระหงษ์ทอง

๒๒/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม วัดทุ่งกระพังโหม  

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๑๑
เด็กชายอภิเดช สระทองมอญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๑๒
เด็กชายจิรชัย แสนหาญ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๑๓
เด็กหญิงอรดี ไชยนาม

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๑๔
เด็กหญิงสายลม ทองดอนแปน

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๑๕
เด็กหญิงรสริน สร้อยยอดทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๑๖
เด็กหญิงจินตนา เอียมสะอาด

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๑๗
เด็กหญิงบุหลัน ทองดอนเถิง

่

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๑๘
เด็กหญิงณัฐรุจา บูรณธนานุกิจ

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๑๙
เด็กหญิงกนกกาญจน์ สีสังข์

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๘ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๒๐
เด็กหญิงลดาวัลย์ ประทุมเนตร

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๒๑
เด็กหญิงกฤตวดี เอียมใจบุญ

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๒๒
เด็กชายรัฐภูมิ คิมอิง

๋

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๒๓
เด็กชายรัตนโชค ทองดอนเหมือน

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๒๔
เด็กชายอิทธิพัทธิ

์

สาธุพันธ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๒๕
เด็กหญิงศศิมา ทองดอนสังข์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๒๖
เด็กหญิงวไลพร ทองดอนเถิง

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๒๗
เด็กชายเถลิงรัฐ เจริญโรจนพันธ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๒๘
เด็กชายธนกร พันยุโดด

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๒๙
เด็กหญิงพรทิพย์ พุ่มเกตุแก้ว

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๓๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

พิพัด
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๓๑
เด็กชายชัฏณุชิต สามสาลี

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๓๒
เด็กหญิงนัชชา ทองดอนเหมือน

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๓๓
เด็กหญิงนิตยา สักโก

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๓๔
เด็กหญิงวรณัน หอมฉิว

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๓๕
เด็กหญิงยุพารัตน์ สุทธัง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๓๖
เด็กชายธนกฤต ภู่เงิน

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๓๗
เด็กหญิงบุญนิสา เสือขำ

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๓๘
เด็กชายอภิวัฒน์ จันทพันธุ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๓๙
เด็กชายธีระวุฒิ แซ่ตัง

้

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๔๐
เด็กหญิงนิศาชล สระทองอ่อน

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๔๑
เด็กหญิงตุ๊กตา วงค์โพธิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๔๒
เด็กชายจิรพัฒน์ พาสุวรรณ

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๔๓
เด็กชายกิตติพล สวัสดี

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๔๔
เด็กหญิงกาญจนา ทองดอนพุ่ม

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๔๕
เด็กชายอาทิตย์ สามงามยา

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๔๖
เด็กชายปยะ หนูนันท์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๔๗
เด็กหญิงมุกดา เขียวคำ

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๔๘
เด็กหญิงนภัทสร ขันสิงห์

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๔๙
เด็กชายสมศักดิ

์

นิลถนอม
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๕๐
เด็กชายธนภัทร เรือนนุช

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๕๑
เด็กหญิงหัสญา แสงสุข

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ วัดดอนเตาอิฐ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๕๒
เด็กหญิงกันติชา สระทองอ้อย

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ วัดดอนเตาอิฐ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๕๓
เด็กหญิงกุลชนา คำโหงษ์

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ วัดดอนเตาอิฐ  

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๕๔
เด็กหญิงชนกานต์ บุตรศรี

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ วัดดอนเตาอิฐ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๙ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๕๕
เด็กหญิงโสภิตา สระทองเชือ

้

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม

วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๕๖
เด็กหญิงฐิติพร อินทรโคราช

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม

วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๕๗
เด็กหญิงพรทิวา ผิวเพชร

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม

วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๕๘
เด็กหญิงปภาพร กำมณี

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม

วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๕๙
เด็กหญิงจันจิรา เฉลยพจน์

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม

วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๖๐
เด็กชายพุฒินันท์ พ่วงปาน

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม

วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๖๑
เด็กหญิงสิริยุพา สระทองแขวง

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม

วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๖๒
เด็กหญิงอัจฉราพร สระทองโต๊ะ

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม

วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๖๓
เด็กหญิงรุ่งฤดี สระทองโต๊ะ

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม

วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๖๔
นางสาวศุภมาส สระทองพูล

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม

วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๖๕
เด็กหญิงรัตนาวดี ถินวงษ์ญวน

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม

วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๖๖
เด็กหญิงสุนิสา ทองนุ่ม

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๖๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ หันจรัส

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๖๘
เด็กหญิงธนสรณ์ นาคเทศ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๖๙
เด็กชายเจษฎา กังวาล

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๗๐
เด็กหญิงจิดาภา กลินมณฑา

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๗๑
เด็กหญิงวนิดา มหาสะโล

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๗๒
เด็กหญิงณัฐชา แอบทองใส

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๗๓
เด็กหญิงวรรณนิศา สินเจริญ

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๗๔
เด็กชายนันทวัฒน์ แหวนวิเศษ

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๗๕
เด็กหญิงพรพิมล สุขกากิจ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๗๖
เด็กหญิงสุนิสา สระทองล้อม

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๗๗
เด็กหญิงอรุณวรรณ คำทุย

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๗๘
เด็กหญิงอัญชสา สระทองทม

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๗๙
เด็กชายธารมงคล สกุลลีรุ่งโรจน์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๘๐
เด็กหญิงอรกัญญา คงเมือง

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๘๑
เด็กชายนพวิทย์ สระทองนวน

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๘๒
เด็กหญิงสุพัชชา เกตุดี

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๘๓
เด็กชายรติพงษ์ ติลา

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๘๔
เด็กชายพุทธชาติ นาควงษ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๘๕
เด็กหญิงวิพัชรี สระทองหน

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๘๖
เด็กหญิงปาริฉัตต์ เส็งดอนไพร

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๘๗
เด็กชายยศวัฒน์ ปนแจ้งอรุณ

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๘๘
เด็กชายวัชรพล รอดจำปา

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๘๙
เด็กหญิงวรรณภา สระทองคด

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๐ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๙๐
เด็กหญิงอาณิชา อุทองคำ

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๙๑
เด็กหญิงปทฐมาพร แก้วไทรไพ

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๙๒
เด็กหญิงเบญจพร สระทองแหม็น

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๙๓
เด็กหญิงดวงตะวัน มีศรีสุข

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๙๔
เด็กหญิงพัชราภา คร้ามดี

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๙๕
เด็กชายรัชภูมิ มีเพ็ชร

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๙๖
เด็กหญิงณัฐธิดา สระทองคุ้ม

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๙๗
เด็กหญิงดาลัดฌลา ทองดอนเพิง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๙๘
เด็กชายธนดล สระทองย่อ

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๗๙๙
เด็กหญิงกัลยรัตน์ เผือแผ่

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๐๐
เด็กชายปวรุตม์ โรมะจันทร์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๐๑ เด็กหญิงมณฑากานต์ รุ่งนำพาเจริญ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๐๒
เด็กชายทวีศักดิ

์

สุวรรณบล
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๐๓
เด็กหญิงชนิตา คุ้มพุ่ม

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๐๔
เด็กชายศุภกร สระทองทม

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๐๕
เด็กหญิงอัญชลี ขำซ้าย

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๐๖
เด็กชายศิวกร ปุญญวัฒน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๐๗
เด็กชายวีระพล พรไชย

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๐๘
เด็กชายอนุชิต เพ็ชรนิล

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๐๙
เด็กหญิงช่ออนงค์ วรรณสัย

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๑๐
นางสาวกิตติยา สุทนต์

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๑๑
นางสาวพรพรรณ ทรัพย์รุ่งเรือง

๒๒/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๑๒
นางสาวมัณฑนา ทัพโพธิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๑๓
นางยุรีรัตน์ แผ้วพลสง

๑๗/๐๕/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๑๔
นางสาวอรอนงค์ ชัยประภา

๒๖/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๑๕
นางอารีย์รัตน์ สุริยะมณี

๒๙/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๑๖
เด็กหญิงณัฏฐอัปสร เทพพิทักษ์

๐๓/๐๔/๒๕๐๙
โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๑๗
เด็กชายธีรภัทร เส็งดอนไพร

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๑๘
เด็กชายณัฐพงษ์ บูชา

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๑๙
เด็กชายณัฐภูมิ คุณพันธ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๒๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ ศรีอินทร์กิจ

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๒๑
เด็กชายปฎิพัทธ์ พวงสร้อย

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๒๒
เด็กหญิงดุจดาว วงษ์ศรีเผิอก

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๒๓
เด็กหญิงวรรวิสา เลิศศาสตร์

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๒๔
เด็กหญิงวริศรา แผนคง

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๑ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๒๕
เด็กหญิงอาริสา เนียมหอม

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๒๖
เด็กชายกันตินันต์ สนจุ้ย

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๒๗
เด็กชายฐิติคุณ ดอนไพรเพชร

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๒๘
เด็กชายณัฐพล ดอนไพรเพ็ชร

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๒๙
เด็กชายณัฐพล โถแก้ว

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๓๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ รัตน์ประโคน

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๓๑
เด็กชายธีรโชติ เกษร

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๓๒
เด็กชายภูบดินทร์ เส็งดอนไพร

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๓๓
เด็กชายศิวนนท์ ดอนไพรเพชร

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๓๔
เด็กหญิงจันทกร ภู่ระหงษ์

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๓๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ วะภา

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๓๖
เด็กหญิงปยารัตน์ หว่างดอนไพร

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๓๗
เด็กหญิงวริศรา สมศรี

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๓๘
เด็กหญิงธัญญลักษ์ เชียงกา

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๓๙
เด็กชายนนท์ปวิช สมศรี

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๔๐
เด็กชายภิภพ เลิศศาสตร์

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๔๑
เด็กชายสิรภพ มีผิวหอม

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๔๒
เด็กชายรัตนกร โพธิงาม

์

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๔๓
เด็กชายธนกฤต ท้าววิบูลย์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๔๔
เด็กชายธีภพ เกษร

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๔๕
เด็กชายรัชพล มณีเนตร

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๔๖
เด็กชายสันติ สุขสมกิจ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๔๗
เด็กชายอัศวเทพ ลำเลิศ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๔๘
เด็กชายอดิศร ใจเทียงแท้

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๔๙
เด็กชายรัชชานนท์ ชาววังเย็น

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๕๐
เด็กชายศักรินทร์ วงศ์ประเสริฐ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๕๑
เด็กหญิงทิพย์ยดา โถแก้ว

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๕๒
เด็กหญิงธารีรัตน์ สอนนุชา

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๕๓
เด็กหญิงนิภาพร ฟกอ่อน

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๕๔
เด็กหญิงเบญญานุช ศิริพิน

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๕๕
เด็กหญิงพรปวีณ์ บุญรอด

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๕๖
เด็กหญิงรมิตา สุขพันธุ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๕๗
เด็กหญิงริศรา จันทคา

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๕๘
เด็กหญิงวริศรา นาคสมบัติ

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๕๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทรัพย์สถิตโสภณ

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๒ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๖๐
เด็กชายภุมเรศ ธนูอาจ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๖๑
เด็กชายณัฐพล สระทองกู

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๖๒
เด็กหญิงกรกนก บูชา

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๖๓
เด็กหญิงกัญญาพัชร ธาดาทองสกุล

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๖๔
เด็กหญิงพัชริดา จันแก้วฟง

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๖๕
เด็กหญิงเพ็ญนภา ธรรมมานุรักษ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๖๖
เด็กหญิงภารดี ธัญจงจรัส

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๖๗
เด็กหญิงยุพารัตน์ แก้วงวษ์ยา

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๖๘
เด็กหญิงเหมือนฝน อิวอำพัน

้

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๖๙
เด็กหญิงอุษา เพียวงษ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๗๐
เด็กหญิงอรทัย ดอนฟุงไพร

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๗๑
เด็กหญิงวรรณกร วุ่นดอนไพร

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๗๒
เด็กชายวันชัย แซ่คู

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๗๓
เด็กชายคุณานนท์ วงศ์ประเสริฐ

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๗๔
เด็กชายณัฐภูมิ มิงดอนไพร

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๗๕
เด็กชายสถาพร ดอนรอดไพร

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๗๖
เด็กชายสุประดิษฐ พูลดอนไพร

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๗๗
เด็กชายอนันต์ หงษ์พัฒนชัย

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๗๘
เด็กชายนิธิกร สวยสม

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๗๙
เด็กหญิงธันยา แก้วประโคน

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๘๐
เด็กหญิงพรนภา เทียนดอนไพร

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๘๑
เด็กหญิงเจนจิรา มียงค์

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๘๒
เด็กหญิงสโรชา วงษ์ศิรศาสตร์

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๘๓
เด็กชายวิทยา สร้อยมาลี

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๘๔
เด็กหญิงวิลาวัณย์ โพธิกุลัง

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๘๕
เด็กชายกัปตัน โกสุมภ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๘๖
เด็กหญิงสินีนาฏ ส่งแสง

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๘๗
เด็กชายอโณทัย รอดดอนไพร

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๘๘
เด็กชายภาณุพงศ์ พรมวงษา

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๘๙
เด็กชายเสฏฐวุฒิ ดอนฟุงไพร

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๙๐
เด็กหญิงพัชรมัย ทองนิม

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๙๑
เด็กหญิงจีรนันท์ เย็นเยือก

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๙๒
เด็กหญิงสุนิสา หว่างดอนไพร

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม
วัดปทุมทองสุทธาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๙๓
เด็กหญิงปนัดดา เฉลยชัย

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนซาก วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๙๔
เด็กหญิงอรชพร กันพล

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนซาก วัดวังนำเขียว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๓ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๙๕
เด็กชายพงศกร ลาดพุ่ม

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๙๖
เด็กหญิงจิตติมา อ่อนสด

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๙๗
เด็กหญิงธัญฤดี คงแก้ว

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๙๘
เด็กหญิงจีรนันท์ รุผักชี

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๖๐/๒๘๙๙
เด็กหญิงจิตติมา คำสุก

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๐๐
เด็กหญิงศศิพร สุกแตง

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๐๑
เด็กหญิงธนิฐา ภพักตร์จันทร์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๐๒
เด็กหญิงไพริน มีถาวร

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๐๓
เด็กหญิงจิตสุภา สามงามชัง

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๐๔
เด็กหญิงวันนิสา จุ้ยโหมด

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๐๕
เด็กชายอนันฐวัฒ ศรีพุฒตาล

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๐๖
เด็กชายอลงกร วงษ์แก้ว

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๐๗
เด็กชายจักริน ห้วยหงษ์ทอง

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๐๘
เด็กชายพีรพงษ์ ขันทองดี

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๐๙
เด็กชายสมชาย ด้วงมา

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๑๐
เด็กชายชัยธวัช นำใจดี

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๑๑
เด็กหญิงอรทัย ห้วยหงษ์ทอง

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๑๒
เด็กหญิงสุกัญญา น้อยใย

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๑๓
เด็กหญิงสุพรรษา น้อยใย

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๑๔
เด็กหญิงจิรนันท์ หินเพ็ชร

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๑๕
เด็กหญิงอุทัยรัตน์ พรมสิงห์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๑๖
เด็กหญิงศิริรัตน์ นาคนาโส

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๑๗
เด็กหญิงแพรวา ขันทองดี

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๑๘
เด็กหญิงศรัญญา ภพักตร์จันทร์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๑๙
เด็กหญิงนิภาพร เจริญศิลป

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๒๐
เด็กหญิงธนวรรณ สุขเกษม

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๒๑
เด็กหญิงมาริสา ช่วยอุปการ

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๒๒
เด็กหญิงชุติกาญจน์ จองตามา

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๒๓
เด็กชายศิริโรจน์ สามกองงาม

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๒๔
เด็กชายวันชัย พลเสน

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๒๕
เด็กหญิงรัถยา คำฐี

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๒๖
เด็กหญิงสุธาทิพย์ ขำบางเลน

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๒๗
เด็กหญิงจันทร์รุ่ง สมบัติวงค์

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๒๘
เด็กชายชัชวาลย์ ทองดอนเหมือน

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๒๙
เด็กหญิงปทมา ศรีเหลียมงาม

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร วัดลาดหญ้าไทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๔ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๓๐
เด็กหญิงปภัสรา อ่อนน้อม

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๓๑
เด็กหญิงกัลยา ยาวิชัย

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๓๒
เด็กหญิงพิมชนก เอกจีน

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๓๓
เด็กหญิงพิมผกา ชัยชมภู

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๓๔
เด็กชายธราธร เอียงเจียม

๊

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองห้อง วัดสองห้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๓๕
เด็กหญิงฤดีวรรณ เอียมสะอาด

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสองห้อง วัดสองห้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๓๖
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

รุ่งเรือง
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสองห้อง วัดสองห้อง  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๓๗
เด็กชายธนกร โชคสุกิจนันท์

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขามพัฒนา  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๓๘
เด็กชายณัฐภัทร น่วมปฐม

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๓๙
เด็กชายวสันต์ ศรีวิชัย

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๔๐
เด็กชายกิตติพศ กิมศาสตร์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๔๑
เด็กชายพีรวัส บรรดาศักดิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๔๒
เด็กหญิงกนกกาญจน์ เครือเช้า

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๔๓
เด็กหญิงปราญชลี แปลแก้ว

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๔๔
เด็กหญิงอนัญญา อุปมา

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๔๕
เด็กชายนัตฤชัย ขุนเมือง

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเขมร วัดหนองเจริญธรรม  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๔๖
เด็กชายอาทิตย์ บุญรอด

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเขมร วัดหนองเจริญธรรม  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๔๗
เด็กชายกฤษฎา ศรีพรรณทอง

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเขมร วัดหนองเจริญธรรม  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๔๘
เด็กชายณัฐชนน เมืองนก

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเขมร วัดหนองเจริญธรรม  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๔๙
เด็กหญิงรัตติการณ์ แจ่มบูชา

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเขมร วัดหนองเจริญธรรม  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๕๐
เด็กหญิงฉัตรชนก แผนทัง

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเขมร วัดหนองเจริญธรรม  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๕๑
เด็กหญิงเกศินี เอมทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเขมร วัดหนองเจริญธรรม  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๕๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เสือพิน

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเขมร วัดหนองเจริญธรรม  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๕๓
เด็กหญิงเพ็ญเพชร มีถาวร

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเขมร วัดหนองเจริญธรรม  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๕๔
เด็กหญิงวรรษมล ขุนเมือง

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเขมร วัดหนองเจริญธรรม  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๕๕
เด็กชายสุธี โพธิทอง

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเขมร วัดหนองเจริญธรรม  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๕๖
เด็กหญิงยลดา จันทร์ทองม่วง

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๕๗
เด็กชายพีรพัฒน์ สืบนาค

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๕๘
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ช้างปาดี

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๕๙
เด็กหญิงปยฉัตร หนูดี

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๖๐
เด็กหญิงขวัญข้าว ทองดอนเหมือน

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๖๑
เด็กชายชัยวัฒน์ เรืองฤทธิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๖๒
เด็กชายศุภกฤต ศรีสวัสดิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๖๓
เด็กชายปุญยวัจน์ เปรืองกระบิน

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๖๔
เด็กหญิงสิรินราช พันธ์ทอง

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๕ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๖๕
เด็กหญิงมนัญญา ยีชวน

่

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๖๖
เด็กหญิงกนกพร ยะยง

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๖๗
เด็กหญิงดารินณ์ วังมะนาว

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๖๘
เด็กหญิงจารุวรรณ ไก่นิล

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๖๙
เด็กหญิงเพ็ญนภา แย้มวงษ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๗๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ยางหลวง

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๗๑
เด็กชายณัฐกานต์ ยอดมะปราง

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๗๒
เด็กหญิงเขมมิกา ขันธเขต

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๗๓
เด็กหญิงลดาวรรณ บุญเล่ห์

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๗๔
เด็กหญิงพิรดา พิลาน

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๗๕
เด็กชายต้น -

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๗๖
เด็กชายตะวัน ไฝเพชร

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๗๗
เด็กหญิงเบญจพร จันทร์ทึก

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๗๘
เด็กชายศุพิพัฒน์ ศรีพัฒน์อินทร์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๗๙
เด็กชายสิทธิพงศ์ ชารีแสน

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๘๐
เด็กชายยศษวรรณ ชูสุวรรณ

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๘๑
เด็กชายนภัทร เทียนสมบูรณ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๘๒
เด็กหญิงวรรณาพร ไวยโรจน์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๘๓
เด็กชายกัปตัน พรมห์สิทธิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๘๔
เด็กชายกิตติกร กรวิเชียร

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๘๕
เด็กชายกิตติพงษ์ เชียงกา

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๘๖
เด็กหญิงกาญน์ดา พิมเสน

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๘๗
เด็กหญิงพัชรี หิมานนท์

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๘๘
เด็กหญิงพินิดา ขำประสงค์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๘๙
เด็กหญิงภัทริดา แปนอินทร์

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๙๐
เด็กหญิงวรัญญา พรมห์สิทธิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๙๑
เด็กหญิงศุภชา คล่องแคล่ว

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๙๒
เด็กหญิงศิริพร แย้มพวง

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๙๓
เด็กหญิงบุณญานุช ตรีเหรา

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๙๔
เด็กหญิงวราภรณ์ วงษ์ทอง

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๙๕
เด็กหญิงมนัสนันท์ ธนินธนาพงศ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๙๖
เด็กชายจักรินทร์ โสภา

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๙๗
เด็กชายณัฐพล พรมอุ่น

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๙๘
เด็กชายรพีภัทร ทองงามขำ

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๒๙๙๙
เด็กชายธนากร จีนเพ็ง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๖ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๐๐
เด็กชายวีรพล แก้วงาม

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๐๑
เด็กชายสุทัศน์ ศรีรุ้ง

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๐๒
เด็กหญิงจิรวรรณ ลามเมือง

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๐๓
เด็กหญิงชุติมา แข็งนอก

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๐๔
เด็กหญิงปาริตา พงษ์น้อย

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๐๕
เด็กหญิงริษา มันใจ

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๐๖
เด็กหญิงโสมวลี ศิลารัตน์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๐๗
เด็กหญิงอินธุอร ประดิษฐ์โยธา

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๐๘
เด็กหญิงชลลิสา ทาคำ

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๐๙
เด็กหญิงสุไรพร สุดใจ

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๑๐
เด็กชายรณภพ ยอดเพชร

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๑๑
เด็กหญิงมณฑิรา แซ่ลี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๑๒
เด็กชายทรงศักดิ

์

กหาปณะกุล
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๑๓
เด็กหญิงรสริน ตังสุรวงศ์

้

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองพงนก

วัดเจริญราษฎร์บำรุง
 

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๑๔
เด็กหญิงณัฐชยา เซียงโหล

่

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองพงนก

วัดเจริญราษฎร์บำรุง
 

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๑๕
เด็กหญิงพรพิมล อุปแก้ววงศ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๑๖
เด็กหญิงภรณ์ชนก ทองสัมฤทธื

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๑๗
เด็กหญิงปณฑ์ชนิต ห้วยหงษ์ทอง

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๑๘
เด็กชายวันชัย หงษ์โม่

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๑๙
เด็กชายวีรพงษ์ หงษ์ปภา

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๒๐
เด็กชายอนวรรษ ผิวสูง

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๒๑
เด็กหญิงกัลยา

ปญญามากไพบูลย์ ๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๒๒
เด็กหญิงเกษิณี ทองเม้า

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๒๓
เด็กหญิงชัญษา พรมประสิทธิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๒๔
เด็กหญิงมินตา ปริยทิฆัมพร

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๒๕
เด็กหญิงวรัญญา จันทวงศ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๒๖
เด็กหญิงศุภรดา นกแก้ว

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๒๗
เด็กหญิงสุนิสา คำพิมพ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๒๘
เด็กชายกล้าณรงค์ เสมแก้ว

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๒๙
เด็กชายกิตติภพ นงลักษณ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๓๐
เด็กชายกิตติภพ ยิงมี

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๓๑
เด็กชายชัยศิริ ใจงาม

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๓๒
เด็กชายณัฐวัฒ เล่าทรัพย์

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๓๓
เด็กชายณัฐวัตร เวียงชัย

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๓๔
เด็กชายปราโมทย์ วิเศษสิงห์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๗ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๓๕
เด็กชายเพชรชมพู สามสีทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๓๖
เด็กชายวัชรพล ยศเครือ

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๓๗
เด็กชายอภิรักษ์ โตกรุด

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๓๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ใจงาม

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๓๙
เด็กหญิงจีรวรรณ ห้วยหงษ์ทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๔๐
เด็กหญิงจุติพร ศรีทัศน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๔๑
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ใจงาม

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๔๒
เด็กหญิงนฤชา พึงนุสนธิ

่ ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๔๓
เด็กหญิงพงศ์ภรณ์ ชัยเจริญดี

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๔๔
เด็กหญิงเพ็ญนภา บุญเชิด

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๔๕
เด็กหญิงภารวี พึงนุสนธิ

่ ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๔๖
เด็กหญิงกนกกาญจน์ โสภา

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๔๗
เด็กชายฉัตรชัย พันธุ์เอม

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๔๘
เด็กชายภาณุพงศ์ อำไพจิต

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๔๙
เด็กหญิงชลธิชา โกฏแก้ว

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๕๐
เด็กหญิงอริสา หงษ์จุ้ย

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๕๑
นางสาวนันทิกา นาเกลือ

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๕๒
เด็กชายกนกพล สาธุชาติ

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๕๓
เด็กชายศิริชัย บุญวงษ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๕๔
เด็กชายนทีเทพ รักดี

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยด้วน

วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๕๕
เด็กหญิงธัญชนก พันยุโดด

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๕๖
เด็กหญิงกานต์สิรี ทองยอด

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๕๗
เด็กชายสรยุทธ จ้อยร่อย

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๕๘
เด็กชายพีรพล พรมรี

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๕๙
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

จ้อยร่อย

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๖๐
เด็กชายอนุรักษ์ ชาติโกฏิ

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๖๑
เด็กหญิงทิพพวรรณ พันยุโดด

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๖๒
เด็กหญิงบุรัสกร จ้อยร่อย

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๖๓
เด็กหญิงสุยานี ชินวงศ์ท้วม

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๖๔
เด็กชายวิทยา ทองดอนเหมือน

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๖๕
เด็กชายกิตติกร ขุนรุ่งเรือง

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๖๖
เด็กชายมงคล รุผักชี

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๖๗
เด็กชายพอเพียง ปลืมสุด

้

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๖๘
เด็กหญิงชลธิชา แก้วบุญเพิม

่

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๖๙
เด็กหญิงกนิษฐา พันยุโดด

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๘ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๗๐
เด็กหญิงวิลาสินี พันยุโดด

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง

วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๗๑
เด็กหญิงอริสา กองบาง

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง

วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๗๒
เด็กหญิงฐิตารีย์ ทองสุข

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๗๓
เด็กชายพุฒิพงศ์ อังลี

้ ่

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๗๔
เด็กชายสุวรรณภูมิ น้อยโสภา

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง

วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๗๕
เด็กหญิงเพชรลดา ทองดอนเหมือน

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๗๖
เด็กหญิงปริยากร วงษ์จ๊ดซี

่

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๗๗
เด็กหญิงรัตนากร ทับทรวง

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๗๘
เด็กชายวีรภาพ เอียมใหญ่

่

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง

วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๗๙
เด็กชายอนันดา จิตร์ประเสริฐ

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๘๐
เด็กหญิงพรนภัส ทองแขวนอู่

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๘๑
เด็กชายธีรัช

อัชฌาวสุกาญจน์
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๘๒
เด็กชายวสุพล นำใจอดทน

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๘๓
เด็กชายรัฐภูมิ จุ้ยหงษ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๘๔
เด็กชายจิรายุ ทองสาย

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๘๕
เด็กชายภัทรพล ปญญาชัยรักษา

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๘๖
เด็กชายธนดล ทับทรวง

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๘๗
เด็กชายพีรภัทร ธนูทอง

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๘๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เจเถือน

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๘๙
เด็กชายยศพล เจเถือน

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๙๐
เด็กชายรัฐศาสตร์ วันสาลี

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๙๑
เด็กชายกิตติพงศ์ พันยุโดด

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๙๒
เด็กหญิงภัทราพร เหมศรี

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๙๓
เด็กหญิงนนทิชา มันคง

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๙๔
เด็กหญิงจารุวรรณ พานิชเจริญ

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๙๕
เด็กหญิงพรชิตา พุทฎิ

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๙๖
เด็กหญิงนวนันท์ จันทร์อินทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๙๗
เด็กหญิงนัชชา กระทุ่มนัด

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๙๘
เด็กหญิงพัชราภรณ์ มีล้อม

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๐๙๙
เด็กชายจิรายุส สามงามไฝ

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๐๐
เด็กชายมงคลชัย กลินสืบเชือ

่ ้

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๐๑
เด็กหญิงชนิตา สนพิมพ์

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๐๒
เด็กหญิงณัฐธิดา ชัยแสง

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๐๓
เด็กหญิงพิกุล ยังอยู่

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๐๔
เด็กหญิงอภิชญา ฤทธิเดช

์

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๙ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๐๕
เด็กหญิงอาทิตยา ทองดอนเหมือน

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๐๖
เด็กหญิงชลธิชา ปุยชัยภูมิ

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๐๗
เด็กชายภัทรพล จิวแส

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม

วัดนิยมธรรมวราราม
 

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๐๘
เด็กหญิงสุพัชชา สอนแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๐๙
เด็กหญิงปฐมภรณ์ จันทร์ศิริ

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๑๐
เด็กชายอิศรา เชียงเงาะ

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๑๑
เด็กชายสิทธิชัย ลิมสมบูรณ์

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๑๒
เด็กชายเจตษฏาภรณ์

ดีพิมาย
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๑๓
เด็กหญิงพรทิวา ฉัตรมาลัย

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๑๔
เด็กหญิงณัชชา เมืองนก

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๑๕
เด็กหญิงสโรชา อินทรักษ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๑๖
เด็กชายธนกร พรมประสิทธิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๑๗
เด็กหญิงวิลาวรรณ มนคลำ

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๑๘
เด็กหญิงณัชชา เผือนปฐม

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๑๙
เด็กหญิงยุพาพร แซ่ปง

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๒๐
เด็กชายธเนศ พวงสิงห์ทอง

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๒๑
เด็กชายนุกูล พุมมา

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๒๒
เด็กชายพีระพัฒน์ พิณทอง

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๒๓
เด็กชายอิทธิศักดิ

์

มีคลองแบ่ง
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๒๔
เด็กหญิงกัญญพัชร ปาดอนไพร

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๒๕
เด็กหญิงวิภา ดอนทูล

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๒๖
เด็กหญิงเมทิกา ดอนอินทร์ไพร

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๒๗
เด็กชายพลวัต ออมสิน

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๒๘
เด็กชายธนพัตน์ สุขกากิจ

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๒๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สระทองหน
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๓๐
เด็กหญิงสุนิษา ดอนวัดไพร

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๓๑
เด็กชายตะวัน พันธ์ใจทำ

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๓๒
เด็กชายภูมินทร์ ออมสิน

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๓๓
เด็กหญิงมธุรส กิมเพชร

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๓๔
เด็กหญิงณัฐชา สระทองแพ

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๓๕
เด็กหญิงปภาวรินทร์ สระทองแร่

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๓๖
เด็กหญิงพัชรพร นาห่อม

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๓๗
เด็กชายกิตติพัทธ์ ครองเมือง

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๓๘
เด็กชายกฤติพงษ์ ครองเมือง

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๓๙
เด็กชายภควัชร์ ศักดิศรีกรม

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๐ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๔๐
เด็กชายวันเฉลิม พุมมาธรรม

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๔๑
เด็กชายพัฒนายุ สระทองพรม

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๔๒
เด็กชายภูผา ทองแก้มแก้ว

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๔๓
เด็กชายเมฆา สระทองหน

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๔๔
เด็กชายพีรสิทธิ

์

สระทองอ่วม
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๔๕
เด็กหญิงลภัสรดา โด่งดาวพารัมย์

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๔๖
เด็กหญิงประภาวดี สระทองแร่

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๔๗
เด็กชายพรพรหม แมลงภู่

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๔๘
เด็กชายสหรัฐ เรือนทอง

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๔๙
เด็กชายปรัชญา หลวงศักดิดา

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๕๐
เด็กชายศุภกานต์ นรารัตน์

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๕๑
เด็กชายจิรายุ เมฆถี

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๕๒
เด็กชายก้อง แก้วหนองโพธิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๕๓
เด็กหญิงสิริยาภรณ์ เกตุมณี

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๕๔
เด็กหญิงแสงดาว เวียงชัย

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๕๕
เด็กหญิงเขมจิรา ภักดี

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๕๖
เด็กหญิงกชกร พ่วงโสม

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๕๗
เด็กหญิงเมทราวดี ชูราศรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๕๘
เด็กหญิงยุรดา แปนอินทร์

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๕๙
เด็กหญิงอโรชา ศรีโยธา

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๖๐
เด็กชายวัชรพลษ์ แก้วหนองโพธิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๖๑
เด็กชายพันธรัตน์ กมศิลป

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๖๒
เด็กชายธนพัทธ์ กล่อมพุ่ม

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๖๓
เด็กชายณัฐพล ผิวงาม

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๖๔
เด็กชายจิรายุ หลวงภักดี

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๖๕
เด็กชายชาคริต วรวงษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๖๖
เด็กชายนิศากร ทองคำ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๖๗
เด็กชายภาณุเมศวร์ คล้ายจินดา

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๖๘
เด็กชายอัครชัย ทองแพง

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๖๙
เด็กชายธัมมจักร ผลไพร

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๗๐
เด็กหญิงจิดาภา ดอนรอดไพร

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๗๑
เด็กหญิงณัฏฐณิชา รักแสง

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๗๒
เด็กหญิงวลัยรัชช์ เรืองมณี

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๗๓
เด็กหญิงชนม์นิภา นิลธรรมเสน

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๗๔
เด็กหญิงจีรนันท์ ภักดี

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๑ / ๑๙๓
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นฐ ๒๕๖๐/๓๑๗๕
เด็กชายพิริยะชัย กองกระโทก

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๗๖
เด็กชายภูรินท์ ช้วนปรีชา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๗๗ เด็กหญิงอาทิตย์ฐิติพร
เขวาลำธาร

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๗๘
เด็กหญิงอังคณา สามพันพ่วง

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๗๙
เด็กหญิงชนาภา ผิวสูง

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๘๐
เด็กหญิงดวงพร ผิวสูง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๘๑
เด็กหญิงษลิษา มหาโชติ

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๘๒
เด็กหญิงปราณี วิชัย ๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ วัดดอนพุทรา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๘๓
เด็กหญิงสมิตานัน กลินคำดี

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ วัดดอนพุทรา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๘๔
เด็กหญิงจิรัชยา พันพุก

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๘๕
เด็กหญิงธนาภา เขียวหวาน

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๘๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ ห่วงนาค

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๘๗
เด็กชายนรินทร พันธ์พิมพ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๘๘
เด็กชายพีรณัฐ สามงามเหล็ก

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๘๙
เด็กชายภาณุวัฒน์ ปญญาใส

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๙๐
เด็กชายอาทิตย์ ทองมหา

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๙๑
นางสาวพัชรินทร์ เอียมโฉม

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๙๒
นางสาวอัมภาพันธ์ ปานเพชร

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๙๓
นายกวินธร กิจนะที

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๙๔
นายวศิน จันสีนวล

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๙๕
นายธนาวุฒิ แสงบุญลือ

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๙๖
เด็กหญิงอรวริณ เทียนสมบัติ

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๙๗
เด็กหญิงพุทธชาติ กรีพร

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๙๘
เด็กชายปญญาฐิติ เอียมจำปา

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๑๙๙
เด็กหญิงขนิฐา จูมวรรณ

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๐๐
เด็กหญิงคัคนานต์ วงศ์เพ็ญ

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๐๑
เด็กชายกิตติพศ แซ่โง้ว

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๐๒
เด็กชายวรวุฒิ มูลฉลู

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๐๓
เด็กชายณัฐปคัลป มะลิทอง

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๐๔
เด็กหญิงกนกพร ศรีบุญรอด

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๐๕
เด็กหญิงจิรพรรณ ล่าบ้านหลวง

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๐๖
เด็กหญิงชนิภา พุ่มกำพล

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๐๗
เด็กหญิงณัฐธิดา สนเภา

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๐๘
เด็กหญิงเพชรรัตน์ แก้วเกตุ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๐๙
เด็กหญิงวรัทยา บุญรักษา

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  
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นฐ ๒๕๖๐/๓๒๑๐
เด็กหญิงดวงกมล แก้วมหา

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๑๑
เด็กหญิงชลดา นาคละมัย

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๑๒
เด็กหญิงสุนิชา ยอดแก้ว

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๑๓
เด็กหญิงบุษกร แก้วสีดา

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๑๔
เด็กชายพิทักษ์ พันธ์ทองหลาง

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๑๕
เด็กชายสิทธิพงษ์ สมศิลป

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๑๖
เด็กหญิงณัชชา มีทรัพย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๑๗
เด็กหญิงนิลมณี สระทองเดช

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๑๘
เด็กหญิงรุ่งทิวา สิมมาเลาเต่า

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๑๙
เด็กหญิงซี ไม่มี

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๒๐
เด็กชายธนกร สรงพรมทิพย์

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๒๑
เด็กชายสุทิวัส สืบสุนทร

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๒๒
เด็กชายอติพล มาตะโก

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๒๓
เด็กหญิงณัฐนันท์ แสงทอง

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๒๔
เด็กหญิงพรชิตา คำกงลาด

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๒๕
เด็กหญิงวิมลสิริ ปานแสง

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๒๖
เด็กชายอธิภัทร แก้วล้วน

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๒๗
เด็กหญิงชาลินี โพธิศรี

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๒๘
เด็กหญิงอังศุมา ทองคงอ่วม

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๒๙
เด็กชายสรวิศ อารีย์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๓๐
เด็กชายนัธพล พรมโคตร

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๓๑
เด็กชายศรเทพ อินทร์ปาน

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๓๒
เด็กชายสุทัศน์ จิตนะริน

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๓๓
เด็กชายธนาคิม ขุนทอง

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๓๔
เด็กชายธนภัทร ขุนทอง

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๓๕
เด็กหญิงเมธาวินี สงพรมทิพย์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๓๖
เด็กหญิงปณิตา มณทอง

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๓๗
เด็กหญิงจิตราพร ทารัฐสิน

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๓๘
เด็กหญิงพรรพษา แร่มี

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดลำเหย  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๓๙
เด็กหญิงชุติมา อาจน้อย

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดลำเหย  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๔๐
เด็กหญิงสุจิตรา นิลโสภา

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดลำเหย  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๔๑
เด็กหญิงพิมชนก กระทุ่มทอง

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดลำเหย  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๔๒
เด็กหญิงพัชรีรัชต์ จักขุจันทร์

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดลำเหย  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๔๓
เด็กชายเตมีย์ โพธี

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๔๔
เด็กชายนพดล สุทธิ

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๓ / ๑๙๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๔๕
เด็กชายธนวัฒน์ แสงบุรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๔๖
เด็กชายนิคม บุญนาวงษ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๔๗
เด็กหญิงเกือกูล

้

เสมคลำ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๔๘
เด็กชายไพสิฐ บัวสระเกษ

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๔๙
เด็กชายโยธิน เลไธสง

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๕๐
เด็กชายลิขิต แซ่ลี

้

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๕๑
เด็กชายณัฐวุฒิ วาดเอ้ยวงค์

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๕๒
เด็กชายธนากร แร่บุญ

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๕๓
เด็กชายศุภกิจ พุทธ์สา

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๕๔
เด็กชายชาคริต อินหนองปาสาม

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๕๕
เด็กหญิงจิราพัชร อุดมพันธ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๕๖
เด็กหญิงสุนิสา สรงพรมทิพย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๕๗
เด็กหญิงชมพูนุช อมิตรพ่าย

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๕๘
เด็กชายวีรภัทร แจ้งธรรมมา

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๕๙
เด็กชายปฏิภาน ศรีสมุทร์

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๖๐
เด็กชายปยะพงษ์ พูลหนองรี

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๖๑
เด็กชายธณชัย สุวรรณพจน์

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๖๒
เด็กหญิงอาทิตยา ยืนยงค์

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๖๓
เด็กชายภิญโญ สามฉิมโฉม

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๖๔
เด็กชายเจษฎากรณ์ เสมาวัตร

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๖๕
เด็กชายชยากร สามวัดสุข

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๖๖
เด็กชายธนิษฐ์ ดาทอง

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๖๗
เด็กหญิงนัตฐมล สามฉิมโฉม

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๖๘
เด็กหญิงเนตรชนก สุดใจ

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๖๙
เด็กหญิงพรชนก ห้วยหงษ์ทอง

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๗๐
เด็กชายพฤษภา ทองดอนเหมือน

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๗๑
เด็กหญิงพัชราภา แจ่มเสมอ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๗๒
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ศรียา

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๗๓
เด็กหญิงกชกร ทรัพย์อุไรรัตน์

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๗๔
เด็กหญิงชลธิชา สมร่าง

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๗๕
เด็กหญิงปณิฏฐา ศรีคงคา

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๗๖
เด็กหญิงปยะวรรณ หมุดสีด้วง

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๗๗
เด็กหญิงพัทธนันท์ ทองเปรม

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๗๘
เด็กหญิงพิยดา เขียวมัจฉะ

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๗๙
เด็กหญิงศรุตา โพธิมา

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๔ / ๑๙๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๘๐
เด็กหญิงกันยาภัทร วิริยะอารี

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๘๑
เด็กหญิงสุวนันท์ สามงามน้อย

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๘๒
เด็กชายสถาพร ศรีสงวน

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๘๓
เด็กหญิงขนิษฐา เชียงวรรณา

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๘๔
เด็กหญิงฟาประทาน ศรีคช

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๘๕
เด็กหญิงธนัชชา เรียนเมือง

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๘๖
เด็กหญิงพรพิมล ศรีเภาฮก

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๘๗
นายพชรพล เหมือนหนู

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๘๘
นายธีรภัทร์

บุญรัตน์ประพันธ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๘๙
นางสาวชลพินท์ วงค์ธรรม

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๙๐
นางสาวธัญญเรศ เกตุกินทะ

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๙๑
นางสาวจารุวรรณ จันทร์คณาโชค

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๙๒
เด็กหญิงสรัลชนา จันทะศิลา

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๙๓
นางสาวสิริมาภรณ์ บุญมารุ่งโรจน์

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๙๔
นางสาวตะวัน ปานเจริญ

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๙๕
นางสาวธิญา คำโสภา

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๙๖
นางสาวปยธิดา ดวงมาลา

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๙๗
นางสาวพรรณวศา คงแจ่ม

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๙๘
นางสาวภัทรวดี สายต่อม

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๒๙๙
นางสาววรนุช บ่อคุ้ม

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๐๐
นายบารมี คำกาหลง

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๐๑
นางสาวพัชรากร เดชจินดา

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๐๒
นางสาวอารียา เปยปาน

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๐๓
นายศิวกร มิงมงคลสุข

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๐๔
นางสาวปวีณา ลายนอก

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๐๕
นางสาวจันทร์จิรา เงาะลำดวน

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๐๖
นางสาวณัฐนิชา ขุนบ้านฆ้อง

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๐๗
นางสาวสุชาวดี ทองคงอ่วม

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๐๘
นายธราวิชญ์ สมบูรณ์เหลือ

๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๐๙
นางสาวสายธาร รัตนบารมีกุล

๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๑๐
นางสาวดวงจิตร ศรสำราญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๑๑
นางสาวกิงกมล

่

สำรวมจิตร
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๑๒
นายอวิรุทธิ

์

แซ่ลี

้

๑๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๑๓
เด็กหญิงณิชนันท์ ทะขุ่ย ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๑๔
เด็กหญิงปภาดา อำไพจิตร

๑๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๕ / ๑๙๓

้
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่
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๑๕
เด็กหญิงประภัสสร แซ่จิว ๔/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๑๖
เด็กหญิงสิริวลี

เพชรประเสริฐชาติ ๒๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๑๗
เด็กชายบุญยกร เลิศจารุพงศ์ ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๑๘
เด็กหญิงขวัญแก้ว อุ่นศิริ

๑๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๑๙
เด็กหญิงดวงรัศมี บุญรอด ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๒๐
เด็กหญิงพิชญาภา ผาสุข

๒๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๒๑
เด็กหญิงชมพูนุช พลจันทร์

๑๗/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๒๒
เด็กหญิงธัญดา เข็มแก้ว

๑๑/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๒๓
เด็กหญิงวริศรา แก้วอินทร์ชัย

๑๒/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๒๔
เด็กชายกรกช มะรินจันทร์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๒๕
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

เชิดภูเขียว
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๒๖
เด็กชายณัฐวุฒิ เหล่าบุตรดี

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๒๗
เด็กหญิงอรวรรณ คำแสน

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๒๘
เด็กหญิงภัคจิรา วิริยะรัตนศิลป

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๒๙
เด็กหญิงศุนิสา อินแสน

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๓๐
เด็กหญิงพรพิมล บุญลอย

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๓๑
เด็กหญิงสุญดา พุ่มพยอม

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๓๒
เด็กหญิงนันท์นภัส ดามะกุล

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๓๓
เด็กหญิงพนาภรณ์ สามบุญลือ

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๓๔
เด็กหญิงธิชาพร เผ่าผาง

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๓๕
เด็กชายอัมรินทร์ จันทร์ชุ่ม

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๓๖
เด็กชายธีรพงษ์ สามงามเอียม

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๓๗
เด็กชายกฤตเมธ สนน้อย

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๓๘
เด็กชายชลธี เรืองวอน

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๓๙
เด็กชายอัครเดช หอมจันทร์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๔๐
เด็กชายพิเชษฐ์ พุ่มจันทร์

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๔๑
เด็กหญิงชลนิชา บุญสว่าง

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๔๒
เด็กหญิงอริษา ปาเจริญ

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๔๓
เด็กหญิงศิริกัญญา เกิดโพธิชา

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๔๔
เด็กหญิงณัฐวดี ชุ่มเย็น

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด วัดทุ่งผักกูด  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๔๕
เด็กชายสันติสุข สุภากาดี

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด วัดทุ่งผักกูด  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๔๖
เด็กหญิงโชษิตา โสมกุล

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด วัดทุ่งผักกูด  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๔๗
เด็กหญิงวรรณวิษา กตัญู

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด วัดทุ่งผักกูด  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๔๘
เด็กหญิงสุธินี ดวงมาลา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด วัดทุ่งผักกูด  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๔๙
เด็กหญิงอนิสา บุ้งกุ่ย

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด วัดทุ่งผักกูด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๖ / ๑๙๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๕๐
เด็กหญิงธนพร เขียวพระอินทร์

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด วัดทุ่งผักกูด  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๕๑
เด็กชายปยฤทธิ

์

เรือนเพ็ง
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด วัดทุ่งผักกูด  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๕๒
เด็กชายภาณุ มีครองแบ่ง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๕๓
เด็กชายภัทรดนัย ไทยสมบูรณ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๕๔
เด็กหญิงภัทรธิดา รอดผุย

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๕๕
เด็กหญิงสุทัตตา บุญมาก

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๕๖
เด็กหญิงกัลยารัตน์ นาคพิน้อง

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๕๗
เด็กหญิงศุธินีย์ ใช้เจริญ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๕๘
เด็กหญิงพิสมัย จันคูหา

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๕๙
เด็กหญิงกัญจนานุช จันทาทุม

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๖๐
เด็กหญิงจารวี แก้วภักดี

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๖๑
เด็กชายธีรศักดิ

์

จันมะณี
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๖๒
เด็กชายภูชนะ เลิศบางพลัด

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามแก้ว วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๖๓
เด็กชายมานะ ทัพเครือ

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามแก้ว วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๖๔
เด็กหญิงณัชชา ศรีสองห้อง

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามแก้ว วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๖๕
เด็กหญิงนิภาธร เล็กมาบแค

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามแก้ว วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๖๖
เด็กหญิงสุภาวดี ไกยสิทธิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามแก้ว วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๖๗
เด็กหญิงศุภานัน แสนศรี

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามแก้ว วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๖๘
เด็กชายวีรภัทร ติงดา

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยพระ วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๖๙
เด็กหญิงธินดารัตน์ ม่วงอยู่

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยพระ วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๗๐
เด็กหญิงปริณดา เสนา

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยพระ วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๗๑
เด็กหญิงวราพร จันธิมา

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยพระ วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๗๒
เด็กหญิงวัลลภา ชีวกาญจน์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยพระ วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๗๓
เด็กชายวัชระ บุตรคาม

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยพระ วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๗๔
เด็กชายวีระพงษ์ จงใจรักษ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยพระ วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๗๕
เด็กชายวีรวัฒน์ ยิงชูชืน

่ ่

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยพระ วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๗๖
เด็กชายพนม บุตรคาม

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยพระ วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๗๗
เด็กชายชนิตว์นันท์ ผอบทอง

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๗๘
เด็กชายจักรวุฒิ กำมา

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๗๙
เด็กหญิงธัญชนก สามงามนุ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๘๐
เด็กหญิงญาณี ทองดอนพุ่ม

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๘๑
เด็กหญิงอติกานต์ อำเงิน

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๘๒
เด็กชายพีรเดช เนียมแก้ว

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลาเต่า วัดเลาเต่า  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๘๓
เด็กชายสิทธิภัทร์ บุญเลิศฟา

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเลาเต่า วัดเลาเต่า  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๘๔
เด็กชายนันทิพัฒน์ ค้าเจริญดี

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลาเต่า วัดเลาเต่า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๗ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๘๕
เด็กชายธีระศักดิ

์

สงวนพันธุ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเลาเต่า วัดเลาเต่า  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๘๖
เด็กหญิงผกามาศ กลันพวง

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลาเต่า วัดเลาเต่า  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๘๗
เด็กชายทวีศักดิ

์

บุญนาค
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเลาเต่า วัดเลาเต่า  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๘๘
เด็กหญิงณัฐชยาภา ผาสุข

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเลาเต่า วัดเลาเต่า  

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๘๙
เด็กชายดนุสรณ์ บุญยอ

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๙๐
เด็กชายนิธิกร พุทธะอัง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๙๑
เด็กชายอริญชัย ใจงาม

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๙๒
เด็กหญิงณัฐธิดา ศรียา

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๙๓
เด็กหญิงณัฐวดี สายทอง

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๙๔
เด็กหญิงนภัศวรรณ คำรางสี

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๙๕
เด็กหญิงนริศรา แข็งฤทธิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๙๖
เด็กหญิงนิราวรรณ สามงามอินทร์

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๙๗
เด็กหญิงพรพินิต ผุยรอด

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๙๘
เด็กชายธีรเทพ เหล่าสิม

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๓๙๙
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ เพ็งพันธ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๐๐
เด็กชายภูเบศร์ อินทร์จันทร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๐๑
เด็กชายจิรวัฒน์ แซ่บู๊

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๐๒
เด็กชายวรากรณ์ ศิวพรอนันต์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๐๓
เด็กชายเฉลิมชัย จันทรขู

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๐๔
เด็กหญิงชยุตรา ขุนเครือ

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๐๕
เด็กหญิงปานระพี โตนาค

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๐๖
เด็กหญิงปาริตา ทรัพย์คงเจริญ

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๐๗
เด็กหญิงพัชนิดา โพธิทอง

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๐๘
เด็กหญิงวิยะดา สีอุ่นดี

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๐๙
เด็กหญิงอรณิชา คำหวาน

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๑๐
เด็กหญิงเมทินี สุดสาคร

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๑๑
เด็กชายสรธร สุนทรสุวรรณ

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๑๒
เด็กชายอิทธิพงศ์ ภู่พ่วง

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๑๓
เด็กชายจุฑาภัทร์ สามงามอินทร์

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๑๔
เด็กหญิงอโนชา เพชรดอนทอง

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๑๕
เด็กชายจารุกร สำเภาทอง

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๑๖
เด็กชายญาณันธร ตุ่มลา

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๑๗
เด็กชายณัฐพล มีรอด

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๑๘
เด็กชายชิษณุพงศ์ รู่งพรหมมา

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๑๙
เด็กหญิงกัลยา คำพึงพร

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๘ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๒๐
เด็กหญิงวันวิสา นฤมลชวลิต

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๒๑
เด็กหญิงกนกวัฒน์ เผ่าผาง

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๒๒
เด็กชายพุฒิชัย ใจเมือง

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๒๓
เด็กชายฐปนนท์ เกตุมี

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๒๔
เด็กชายสิทธิกร สามงามอินทร์

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๒๕
เด็กชายศรณ์ สายทอง

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๒๖
เด็กชายเดชาวัฒน์ ล่าทา

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๒๗
เด็กชายทศพร ทวีนุช

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๒๘
เด็กหญิงพิชญสิรินทร์ พุ่มมาลา

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๒๙
เด็กหญิงมัณฑิรา ศรีนกทอง

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๓๐
เด็กชายไกรสิทธิ

์

เจียมพรเศรษฐ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๓๑
เด็กหญิงจิรนันท์ เผ่าผาง

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๓๒
เด็กชายอนุชา เพชรดอนทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๓๓
เด็กหญิงนิชา เรืองบูชา

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๓๔
เด็กหญิงชนันภรณ์ เผ่าพันธ์

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดงิวราย

้

วัดงิวราย

้

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๓๕
เด็กหญิงนุชนาช แก้วประไพ

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดงิวราย

้

วัดงิวราย

้

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๓๖
เด็กหญิงณัฐนรี ลิมปชัย

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดงิวราย

้

วัดงิวราย

้

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๓๗
เด็กชายชนินทร์ สุขนาบูรณ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๓๘
เด็กชายรัตนะชัย อินยาพงษ์

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๓๙
เด็กหญิงชนัษฎา แปนไทย

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๔๐
เด็กหญิงวีรปรียา อุทร

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๔๑
เด็กหญิงสิริกานต์ บัวปน

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๔๒
เด็กหญิงสิรีธร ชูก้าน

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๔๓
เด็กหญิงปทุมทิพย์ ธัญญสมุทร

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๔๔
เด็กหญิงธนัฐดา ต๋าติดแสง

๊

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๔๕
เด็กหญิงจารุวรรณ จันทร์คน

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๔๖
เด็กชายนพรัตน์ มีเถือน

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๔๗
เด็กชายณัฐดนัย ศิริ

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๔๘
เด็กหญิงอนัญญา คำล้าน

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๔๙
เด็กหญิงพิชชาภา ลี

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๕๐
เด็กชายณัฐวุฒิ พรมขอนยาง

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๕๑
เด็กชายไกรวิชญ์ เฉือยมะเริง

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๕๒
เด็กหญิงนภัทสวรรณ นาพูนผล

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๕๓
เด็กหญิงศุภวรรณ พิมพ์สนิท

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๕๔
เด็กหญิงนาตญา ชันอินทร์งาม

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๙ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๕๕
เด็กชายมนสิทธิ

์

มณีพันธ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๕๖
เด็กชายนภัสกร แก่นยางหวาย

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๕๗
เด็กชายฐิติพงศ์ ปอมสุริวงศ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๕๘
เด็กชายภาสกร เร่งดารารัตน์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรง วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๕๙
เด็กชายสรยุทธ โตปาน

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๖๐
เด็กหญิงณัฐณิชา สุขาบูรณ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรง วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๖๑
เด็กหญิงปวันรัตน์ แสงพลอย

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๖๒
เด็กหญิงธัญวรัตน์ ทรงชาติ

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๖๓
เด็กหญิงวรัญญา เขียวคำ

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๖๔
เด็กหญิงกุลธิดา คูณกระโทก

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๖๕
เด็กชายศิริวัฒน์ กุลภักดี

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๖๖
เด็กชายนรภัทร มาเจริญ

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๖๗
เด็กชายทินกร ทวีคูณ

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๖๘
เด็กชายอิทธิ เนียมประดิษฐ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๖๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ ไกรสวัสดิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๗๐
เด็กหญิงพนิดา พ่วงพงษ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๗๑
เด็กชายพิชชานนท์ เหมือนปว

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๗๒
เด็กหญิงจุฑามาศ เอียมสวัสดิ

่ ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๗๓
เด็กหญิงพิมพ์ชนก นิยมพงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๗๔
เด็กหญิงพรรณทิภา สีแก้ว

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๗๕
เด็กหญิงรสนันท์ อินมีถิน

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๗๖
เด็กหญิงสุภัสสร บุญชารี

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๗๗
เด็กหญิงอาทิตตยา อยู่หลัง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๗๘
เด็กชายยสินทร บุญวาที

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๗๙
เด็กหญิงปณณพร ศรีเกิดครืน

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๘๐
เด็กหญิงสปณณา ขาวพลับ

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๘๑
เด็กชายภุชชิษรนันท์ กลินถือศิล

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๘๒
เด็กหญิงมาริษา คำทัศ

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๘๓
เด็กหญิงกัญญวรา อยู่ในวงศ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๘๔
เด็กหญิงนริศรา เกตุอาภรณ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๘๕
เด็กชายปณณวิชญ์ ลิมฐิติศักดิ

้ ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๘๖
เด็กชายพิสิษฐ์ ขุนยืน

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๘๗
เด็กหญิงดุณิสรา เบญจกิจนิธิ

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๘๘
เด็กหญิงปณัชชภัค รอดมณี

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๘๙
เด็กหญิงสายธาร สุวรรณโณ

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๐ / ๑๙๓

้
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่
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๙๐
เด็กชายกรกฎ ตังธราธร

้

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๙๑
เด็กหญิงสมปราถนา เนตรประไพ

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๙๒
เด็กหญิงสิรีธร จ้อยพึงพร

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๙๓
เด็กชายชัยวัฒน์ เสือยง

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๙๔
เด็กหญิงวิภาวี ชัยชิตนฤมิตร

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๙๕
เด็กหญิงนิภาวรรณ พรายโกยม

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๙๖
เด็กหญิงวิลาวรรณ รุ่งแจ้ง

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๙๗
เด็กชายพัชรพล สวัสดิกุสุมภ์

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๙๘
เด็กหญิงอภิสรา จินดาวงษ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๕๖๐/๓๔๙๙
เด็กหญิงณัฐกฤตา โนนน้อย

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๐๐
เด็กหญิงชาลินี ทองอำไพ

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๐๑
เด็กหญิงฐิติชญาน์ ทรัพย์พร้อม

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๐๒
เด็กหญิงวรางคณา พุ่มดียิง

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๐๓
เด็กชายซูเลียน สุวรรณรัตน์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๐๔
เด็กหญิงพิมลวรรณ ศานติบูรณกุล

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๐๕
เด็กหญิงนพวรรณ ทรัพย์ประเสริฐ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๐๖
เด็กหญิงนฤมณ จงดี

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๐๗
เด็กชายจิรัฏฐพัชร์ พร้อมมูล

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๐๘
เด็กหญิงพีชญา เพียรทรัพย์

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๐๙
เด็กชายธนวัตร รัตนพันธ์

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๑๐
เด็กชายจิรชัย โยธินไทย

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๑๑
เด็กชายชลภัทร

ฉัตรสมบูรณ์แบบ ๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๑๒
เด็กหญิงพสิกา นาวารัตน์

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๑๓
เด็กหญิงอรญา ฉิมวัย

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๑๔
เด็กหญิงสาวิตรี จินตนาวรรณ

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๑๕
เด็กหญิงปณิตา ยืนยง

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๑๖
เด็กชายนภัสดล สุขเสวตร์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๑๗
เด็กชายเทวราช ไพรสุวรรณ

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๑๘
เด็กหญิงเกศวดี เจริญพงศ์ทวีสิน

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๑๙
เด็กหญิงดาหลา คำนวนสิงห์

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๒๐
เด็กหญิงพัสปณฑ์ พลชัย

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๒๑
เด็กชายปณณทัต สายพงษ์พรรณ

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๒๒
เด็กหญิงพรธีรา เชิญธรรมพร

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๒๓
เด็กชายจักรพันธ์ กลินถือศีล

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๒๔
เด็กชายสิริวัฒ ขำสุวรรณ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๑ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๒๕
เด็กชายเวชพิสิฐ ปกษีเลิศ

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๒๖
เด็กหญิงฉัตรดารา สมัครกิจ

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๒๗
เด็กชายธีร์กวิน บุญมาก

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๒๘
เด็กชายปรเมศร์ งามละม้าย

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๒๙
เด็กหญิงรัตนาวลี มาตุการุญ

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๓๐
เด็กหญิงสโรชา ชัยหา

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๓๑
เด็กหญิงขวัญตา ตะโกพ่วง

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๓๒
เด็กหญิงจิดาพัสฎ์ ดรัสธรรมพงศ์

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๓๓
เด็กหญิงณัฏฐกานต์ ทุยเวียง

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๓๔
เด็กหญิงอรปรีญา แปนประหยัด

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๓๕
เด็กหญิงปราง เบญจรงค์กช

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๓๖
เด็กหญิงปยวรรณ นนยะ

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๓๗
เด็กชายนันทภพ นิยมญาติ

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๓๘
เด็กหญิงพัชรพร นาตรีชน

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๓๙
เด็กชายนพพร เทียมเวหา

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๔๐
เด็กหญิงพิชญธิดา จันทร์สรณ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๔๑
เด็กหญิงชญาณ์นันท์ ศัตรูพินาศ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๔๒
เด็กหญิงทิพย์วศา อึงจรรยากุล

้

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๔๓
เด็กหญิงวันทนา สวัสดิพุก

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๔๔
เด็กชายกฤษณะ ฮวดปากนำ

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๔๕
เด็กชายอัษฎาวุธ เขาแก้ว

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๔๖
เด็กหญิงกัลยารัตน์ ชุ่มปลัง

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๔๗
เด็กหญิงจิดาภา ใคร่ภู่เขียว

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๔๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ โพธิสมบูรณ์

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๔๙
เด็กหญิงวันวิภา กมลมิตรตระกูล

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๕๐
เด็กหญิงอุรชา จุติตรี

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๕๑
เด็กหญิงชนิดา สืบสุนทร

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๕๒
เด็กหญิงอภิญญา บุญเมือง

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๕๓
เด็กชายประภวิษณุ์ อบรม

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๕๔
เด็กหญิงณัฎฐณิชา สืบวงค์

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๕๕
เด็กหญิงอลิชา จูมาศ

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชานาถ วัดประชานาถ  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๕๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีทอง

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชานาถ วัดประชานาถ  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๕๗
เด็กหญิงโฉมสิณีย์ ไม่มีนามสกุล

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชานาถ วัดประชานาถ  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๕๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

หอมหวล
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๕๙
เด็กหญิงอุรินดา เกษมสุข

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๒ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๖๐
เด็กหญิงรุ่งนภา สายสอน

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๖๑
เด็กหญิงพุทธิมน จงพร้า

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๖๒
เด็กชายปกรณ์ นิมนวล

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตวิทยา
วัดใหม่สุปดิษฐาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๖๓
เด็กชายภูมินทร์ รอดปรีชา

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตวิทยา
วัดใหม่สุปดิษฐาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๖๔
เด็กหญิงอรปรีญา อาจะแสง

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตวิทยา
วัดใหม่สุปดิษฐาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๖๕
เด็กหญิงกัญศนา บุญสุวรรณ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๖๖
เด็กชายอนุวัฒน์ หลิมสัมพันธ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๖๗
เด็กชายอนันท์ชัย ปกเขตานัง

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๖๘
เด็กชายภัทรพงษ์ อินกรัด

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๖๙
เด็กชายอนุชา พลับเจ็ดริว

้

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๗๐
เด็กชายพงศกร เหลืองดำรงค์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๗๑
เด็กชายคุณากานต์ ดวงผาสุข

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๗๒
เด็กหญิงอาภาศิริ นาคจำเนียร

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๗๓
เด็กชายภิสุทธิ

์

พ่วงจีน
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๗๔
เด็กชายวรวิทย์ กันภัยโสภณ

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๗๕
เด็กชายชานนท์ อินขำ

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๗๖
เด็กชายสิริวิวัฒน์ ตัณฑ์ไพบูลย์

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๗๗
เด็กชายสุวิทย์ บุญคง

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๗๘
เด็กชายเจษฎา ปราบใหญ่

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๗๙
เด็กหญิงเพาวิธู หงษ์เวียงจันทร์

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๘๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ ปานสุนทร

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๘๑
เด็กหญิงกรรณิการ์ กะลำพัก

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๘๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ หาญวิริยะเมธา

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๘๓
เด็กชายจิรายุ พรหมมิ

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๘๔
เด็กหญิงสิรินท์ดา มีชัย

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๘๕
เด็กชายอภิรักษ์ ไทยปรีชา

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๘๖
เด็กหญิงภัทรภร นาคเนียม

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๘๗
เด็กชายศิวะ ทองประชา

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๘๘
เด็กชายชินนะ สมบูรณ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๘๙
เด็กหญิงนวรัตน์ จิณะรักษ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๙๐
เด็กชายเหมราช จงศิริโรจน์กุล

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๙๑
เด็กชายนพรุจ อาจมังกร

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดน้อย วัดน้อยเจริญสุข  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๙๒
เด็กชายพัชรพล สมประสงค์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๙๓
เด็กชายอติเมธา แจ่มเล็ก

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๙๔
เด็กหญิงปญญาภรณ์ พำรุ่ง

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๓ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๙๕
เด็กหญิงสุทธิดา นาคหล่อ

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๙๖
เด็กหญิงแองจี

้

สุขมาก
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๙๗
เด็กชายศิวกร แก้วคงเมือง

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๙๘
เด็กหญิงจิรภิญญา

ไตรสุวรรณวัฒนะ ๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๕๙๙
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทองบุญส่ง

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๐๐
เด็กหญิงอาตีนุช มูหมัดอาลี

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๐๑
เด็กชายนิวัฒน์ พรหมณี

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๐๒
เด็กชายฐานพัฒน์ ธรรมสาลี

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๐๓
เด็กชายภัคพล อภิชาติโภคากุล

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๐๔
เด็กชายเอกสิทธิ

์

สงล่า
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๐๕
เด็กชายวุฒิชัย เปงยาวงศ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๐๖
นางสาวมัทนา มีพงษ์เภา

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๐๗
นายมุขพล ชูวงษ์วาลย์

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๐๘
นางสาวสุธิณี ชัยขันธ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๐๙
เด็กชายกฤษณะ เมตตาจิตร

๐๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๑๐
เด็กหญิงพรพรรณ สุจจริตจูล

๐๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๑๑
เด็กหญิงภัทชนก หนูชนะจิตร์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๑๒
นายภานุพงศ์ เลิศจิตตานุภาพ

๐๖/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๑๓
นายรณชัย เรืองแสงแหวน

๑๓/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๑๔
นายสิทธิศักดิ

์

รุ่งลอย
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๑๕
นางสาวธนาภรณ์ ชูสุวรรณ

๓๐/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๑๖
เด็กชายกฤษกร รัตนสุวรรณ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๑๗
เด็กหญิงชลธิชา สาลีจันทร์

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๑๘
เด็กชายตรีสุนทร ชุมคง

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๑๙
เด็กชายจักรี วรรณเลิศ

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๒๐
เด็กชายรพีภัทร ด้ายมงคล

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๒๑
เด็กชายวทัญู บู่สามสาย

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๒๒
เด็กชายวีระพล ทองนิม

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๒๓
เด็กหญิงชาลิณี แก้วผล

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๒๔
เด็กหญิงสุนันท์ บุญเพ็ง

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๒๕
เด็กหญิงอธิชา จีนกระจัน

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๒๖
เด็กหญิงอณัชชา อินทปทม์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๒๗
เด็กหญิงวรดา สุขตะโก

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๒๘
เด็กชายพีรณัฐ นาคสวัสดิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๒๙
เด็กหญิงจิราพร แปนคุ้มญาติ

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๔ / ๑๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๓๐
เด็กหญิงสุวรรณี ฉิมพาลี

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๓๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ แซ่หว่อง

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๓๒
เด็กหญิงมนัสนันท์ สมกุล

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๓๓
เด็กชายภูสิทธิ

์

กองสีมา
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๓๔
เด็กหญิงกวิสรา สารพล

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๓๕
เด็กหญิงศิริกาญจน์ ไกรวิจิตร

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๓๖
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เกียรติสายออ

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๓๗
เด็กหญิงเจนจิรา จีรภิภัทร์

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๓๘
เด็กชายมาโนช ปรีประดิษฐ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๓๙
เด็กหญิงสุพัตรา แดงงาม

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๔๐
เด็กหญิงสุชาวดี ชุมพล

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๔๑
เด็กชายพีรวัส ไกรตรวจพล

๑๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๔๒
เด็กชายวิษณุ ทองบ้านกวย

๑๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๔๓
เด็กชายศรพรหม จงไพบูลย์

๑๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๔๔
เด็กหญิงอรุณรัตน์ มณีนิล

๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๔๕
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ศรีประดิษฐ์

๑๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๔๖
เด็กชายนันทพงษ์ กอวงษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๔๗
เด็กชายปฏิภาณ กอวงษ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๔๘
เด็กชายภานุวัฒน์ เสนแสนยา

๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๔๙
เด็กชายกรวิชญ์ จิตประทึก

๐๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๕๐ เด็กหญิงประภาพรรณ
สีโสภา

๑๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๕๑
เด็กหญิงศนิปรียา หารวิชา

๐๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๕๒
เด็กหญิงพัชรี ดอกนาค

๒๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๕๓
เด็กหญิงพุทธรักษา สีบาดาน

๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๕๔
เด็กหญิงสุชานาถ ศิริไพบูลย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๕๕
เด็กชายประชา ทับทิมทอง

๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๕๖
เด็กชายนิพัทภูมิ คำเผือน

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๕๗
เด็กหญิงกาญจนา พุกพบสุข

๒๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๕๘
เด็กหญิงศลิษา บังเกิด

๑๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๕๙
เด็กหญิงนราพร ศรีคำดอกแค

๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๖๐
เด็กหญิงเกศรินทร์ ดวงผาสุข

๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๖๑
เด็กชายศิวกร ดุสดี

๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๖๒
เด็กชายจิตติ รสโสดา

๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๖๓
เด็กชายทวีชัย วะนำค้าง

๓๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๖๔
เด็กชายธีรพล โพธิรัตน์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๕ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๖๕
เด็กชายวันชัย พิมพ์สุวรรณ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๖๖
เด็กชายจตุพล ทรัพย์ประเสริฐ

๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๖๗
เด็กหญิงสโรชา คุ้มวงษ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๖๘
เด็กหญิงกมลชนก ฉัตรแก้ว

๒๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๖๙
เด็กหญิงพรปริยนัตย์ จีนครัว

๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๗๐
เด็กหญิงกันติยา ขวัญสด

๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๗๑
เด็กหญิงอัญชลี อินทร์เกตุ

๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๗๒
เด็กชายกีรติภพ ศรีคำดอกแค

๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๗๓
เด็กชายจุติพล พ่วงเพ็ง

๒๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๗๔
เด็กหญิงสุนิษา เกิดเรียน

๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๗๕
เด็กชายสรยุทธ สามเพชรเจริญ

๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๗๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ พูนวศินมงคล

๐๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๗๗
เด็กชายจิราวัฒน์ ดลสถิต

๐๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๗๘
เด็กหญิงภิริษา ขำคง

๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๗๙
เด็กชายนพรัตน์ ชุนดี

๐๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๘๐
เด็กชายศรเทพ จันทร์รักษา

๒๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๘๑
เด็กชายธีระพงค์ คงมีสุข

๑๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๘๒
เด็กชายนนทวัฒน์ ฉัตรแก้ว

๒๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๘๓
เด็กหญิงวิมลรัตน์ จีนครัว

๐๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๘๔
เด็กชายณัฐพงศ์ ไทยปรีชา

๒๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๘๕
เด็กชายนิติภูมิ ชัยทอง

๒๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๘๖
เด็กชายประสิทธิ

์

ชาตะเคน
๑๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๘๗
เด็กชายนนทภัทร โม่มาลา

๒๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๘๘
เด็กหญิงโฉมสิริ วงษ์สามี

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อตะกัว

่

วัดบ่อตะกัวพุทธาราม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๘๙
เด็กชายยุทธนา บริสุทธิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๙๐
เด็กชายพงศกร มากมีทรัพย์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๙๑
เด็กชายปฐวี กาญจนะสมบัติ

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๙๒
เด็กชายจิรเดช เทศแก้ว

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๙๓
เด็กชายณัฎฐ์ชาฎา อินทร์ใหญ่

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๙๔
เด็กหญิงชญานุตม์ คชการ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๙๕
เด็กหญิงวรรณรดา ฮังโยธา

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๙๖
เด็กหญิงชลลดา จันทร์ดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๙๗
เด็กหญิงกัลยาณี สุขดี

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๙๘
เด็กหญิงณัฏฐ์กานดา ยศจุฑาธิบดิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๖๐/๓๖๙๙
เด็กหญิงนริศรา บรรเทาวงษ์

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๖ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๐๐
เด็กชายณัฐภณ ธาราแสง

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๐๑
เด็กชายอโณทัย เนตรประจักษ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๐๒
เด็กชายอารยณัชช์ อินทร์รักษา

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๐๓
เด็กชายพันธกานต์ พันธุ์ทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๐๔
เด็กชายณัฐพงศ์ หมืนสายญาติ

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๐๕
เด็กหญิงเพ็ญพรรณ ผลตระกูล

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๐๖
เด็กหญิงชลธิชา แปรพิมพา

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๐๗
เด็กหญิงกรกนก พงกระจาย

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๐๘
เด็กชายเฉลิมพล สวัสดี

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๐๙
เด็กหญิงมนัสพร กิจสมัย

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๑๐
เด็กหญิงจันทิมา ศิริพิน

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๑๑
เด็กหญิงบุณฑริก เสนาะคำ

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๑๒
เด็กหญิงณัฐณิชา ปยะราช

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๑๓
เด็กหญิงสิริญาดา โชติแสงศรี

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๑๔
เด็กหญิงวรัทยา โชติแสงศรี

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๑๕
เด็กชายพงศ์สรัญ ขำญาติ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๑๖
เด็กหญิงชนาภัทร สุขวิบูลย์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๑๗
เด็กชายธนวัฒน์ รอดท่าไม้

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๑๘
เด็กหญิงณัชธิดา อินธิราช

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๑๙
เด็กหญิงกัญญาพัชร เนียมประดิษฐ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๒๐
เด็กหญิงกชกร สำรวญหันต์

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๒๑
เด็กชายไชยวัฒน์ รงค์จันทมานนท์

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๒๒
เด็กหญิงรัตนาวลี อินทร์คุ้มวงศ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๒๓
เด็กหญิงณัฐณิชา แร่อำนวยพร

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๒๔
เด็กชายชัยณรงค์ วิชุมา

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๒๕
เด็กหญิงภาวิณี มีสี

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๒๖
เด็กหญิงดวงนรี รังศิริ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๒๗
เด็กชายสุรเชษฐ์ ขานวน

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๒๘
เด็กชายรัฐภาคย์ คำพึงพร

่

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๒๙
เด็กหญิงธนิตา ศูนย์สินภัย

้

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๓๐
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ภู่นาค

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๓๑
เด็กหญิงออมรัก นาคจีนวงษ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๓๒
เด็กชายจิรายุทธ ถีระแก้ว

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๓๓
เด็กหญิงหมวย ลุงติ

๊

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๓๔
เด็กหญิงภัททิยา ศรนุวัตร

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๗ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๓๕
เด็กชายจักรี แพทย์ประสิทธิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๓๖
เด็กชายภรัณยู สัมตาก

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๓๗
เด็กหญิงกานต์ธิดา ศรนุวัตร

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๓๘
เด็กหญิงญาณี ถีระแก้ว

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๓๙
เด็กหญิงสศิกานต์ พุ่มพยอม

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๔๐
เด็กหญิงปานวาด สืบสุนทร

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๔๑
เด็กหญิงสุพรรษา สีเขียว

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๔๒
เด็กหญิงอารีรัตน์ ผดุงเฌอ

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๔๓
เด็กหญิงจิดาภา ขุนปกษี

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๔๔
เด็กหญิงธัญลักษณ์ บูชาทิม

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๔๕
เด็กหญิงอมิตตา สุขเข

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๔๖
เด็กหญิงอัญญตา เอียมศรีเพชร

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๔๗
เด็กชายธนวัฒน์ อยู่ญาติมาก

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๔๘
เด็กชายธวัชชัย นิยะมะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๔๙
เด็กหญิงชลธิชา สังวาลวงศ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๕๐
เด็กหญิงวิลาวรรณ์ ทองเปยม

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๕๑
เด็กหญิงรินรดา แก้วสกุล

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๕๒
เด็กชายณัฐดนัย ภิรมย์นา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๕๓
เด็กชายพรรณเชษฐ์ ใชยประเสริฐ

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๕๔
เด็กหญิงปริมิทัศน์ รุ่งโรจน์

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๕๕
เด็กชายปริวัตร เทียมทับ

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๕๖
เด็กชายเอกมล อยู่ศรีสุข

๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๕๗
เด็กชายธนภัทร อยู่ศรีสุข

๐๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๕๘
เด็กชายอภิรัฐ บุญประคอง

๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๕๙
เด็กชายอนุชิต แก้วบุตรดี

๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๖๐
เด็กชายพุฒิพันธ์ คำพึงพร

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๖๑
เด็กชายฐิตินนท์ จำปทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๖๒
เด็กชายปรเมศ สวนเวียง

๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๖๓
เด็กชายธนพัฒน์ ค่ายเพชร

๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๖๔
เด็กหญิงกนกกาญจน์ อุ่นศิริ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๖๕
เด็กหญิงวรัญญา ศรีดีเอียม

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๖๖
เด็กหญิงพีรญา ศรีดีเอียม

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๖๗
เด็กหญิงพัชรพร กระถินทอง

๑๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๖๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อินทนะ

๒๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๖๙
เด็กหญิงอรณี จันทร์มีทรัพย์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๘ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๗๐
เด็กหญิงปภัสสร ปลาอ่อน

๐๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๗๑
เด็กหญิงฐิตาภา มะลิทอง

๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๗๒
เด็กหญิงปาณิสาภัสร์ แก้วละมัย

๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๗๓
เด็กชายพีระพล เหล็งยินดี

๒๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๗๔
เด็กชายมู จะแล

๑๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๗๕
เด็กหญิงจิราวรรณ อ่วมพยัค

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลางบางพระ  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๗๖
เด็กชายอนัน แดงจักร์ศรี

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลางบางพระ  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๗๗
เด็กชายภณพล เรืองพลับพลา

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลางบางพระ  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๗๘
เด็กหญิงธวัลรัตน์ คำตะพันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลางบางพระ  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๗๙
เด็กหญิงอาพรทิพ คงเวียง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลางบางพระ  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๘๐
เด็กหญิงณัฐณิชา ประโคทัง

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลางบางพระ  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๘๑
เด็กชายวรฤทธิ

์

คณานับ
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๘๒
เด็กหญิงพัตรพิมล คงยนต์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๘๓
เด็กหญิงขจีรัตน์ วรรณสุทธิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๘๔
นายสันติ ศรีบรรพต

๑๐/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๘๕
นางสาวกนกวรรณ ภาศรีไสย์

๐๖/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๘๖
เด็กชายสถิตย์พงษ์ ลักษณะวิลัย

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๘๗
เด็กชายฐิติกร เห่งนาเลน

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๘๘
เด็กชายภคสรัญ ปานเด

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๘๙
เด็กชายภาณุพงศ์ ต่วนศรีแก้ว

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๙๐
เด็กหญิงนีลุบล สุขเข

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๙๑
เด็กหญิงสุชานาฏ เปาวะสันต์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๙๒
เด็กหญิงธนัญญา สุขสำราญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๙๓
เด็กหญิงอนัญญา กำศร

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๙๔
เด็กหญิงรัชนีกร ศรีพรรพต

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๙๕
เด็กชายอนุพนธ์ สำรวญหันต์

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๙๖
เด็กชายอดิเรก สมมะนะ

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๙๗
เด็กชายอานนท์ ครูเวียง

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๙๘
เด็กหญิงชรินดา แก้วระวัง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๗๙๙
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ โพธิเผือก

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๐๐
เด็กหญิงปนัดดา อดุลย์เดช

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๐๑
เด็กหญิงพนิดา ปนเกล้า

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๐๒
เด็กหญิงลลิตา ใจมัน

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๐๓
เด็กหญิงฐัชณี โชติวัฒนกิจ

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๐๔
เด็กหญิงอารียา ชัยพร

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๙ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๐๕
เด็กชายณัฐพล สุขเสวก

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๐๖
เด็กชายปราณนต์ โชติสิน

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๐๗
เด็กชายภัทรวุธ คงแสงบุตร

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๐๘
เด็กหญิงชลดา คำเสม

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๐๙
นายสิทธิชัย โทแก้ว

๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๑๐
นางสาวศจี ชินอักษร

๐๘/๐๖/๒๕๐๕
โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๑๑
นายนัทวัฒน์ เหล่าเปยม

๑๙/๐๙/๒๕๒๖

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๑๒
เด็กหญิงแพรวา ผลาผล

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๑๓
เด็กชายจิตตพัฒน์ สนสร้อย

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๑๔
เด็กหญิงปนัสยา อินทศร

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๑๕
เด็กชายสุธิชัย อินณรงค์

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๑๖
เด็กชายณัฐพล เกตุแก้ว

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๑๗
เด็กชายอนิรุธ ไถ้บ้านกวย

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๑๘
เด็กหญิงสุนันทา แสงจรัล

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๑๙
เด็กหญิงกมลทิพย์ สีทองคำ

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๒๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ รอนศึก

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๒๑
เด็กหญิงสุภาวดี เรือนเจริญ

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๒๒
เด็กหญิงคฑารัตน์ เรืองดิษฐ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๒๓
นางสาวอุสุมา แก้วจุฑา

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๒๔
นายจตุพร พ่วงถำ

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๒๕
นายธนากร ขันทองดี

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๒๖
นางสาวกาญจนา เนียมสว่าง

๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๒๗
นายอภิวิชญ์ ลาภบุญ

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๒๘
นางสาวนริศรา ยังเจริญ

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๒๙
นางสาววนัสพร เพ็งเพ่งพิศ

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๓๐
นางสาวสาวิตรี แสนหาญ

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๓๑
นางสาวภาวนาดี ปูคลัง

๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๓๒
นางสาวกิตติยา คำสิงห์

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๓๓
นายพีรพล วรสุวรรณ

๓๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๓๔
นายสุรเชษฐ์ จันทร์คำ

๒๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๓๕
นายอดิศักดิ

์

กอเจริญ
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๓๖
นายฐานพัฒน์ นาคเรืองศรี

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๓๗
เด็กชายกฤตณัฏฐ์ กลันสนิท

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๓๘
เด็กชายธนภัทร โพธิทอง

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๓๙
เด็กชายปุณณพร แซ่โค้ว

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑๐ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๔๐
เด็กชายสิทธิ์ขยา

ิ

ถุลจันทร์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๔๑
เด็กชายอรรถพร เทพอำ

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๔๒
เด็กชายกฤชณัช นิลนำเพชร

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๔๓
เด็กชายธนกิตต์ พิพัดกุล

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๔๔
เด็กชายทราทิตย์ แซ่ลี

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๔๕
เด็กชายณฐพนธ์ ขุนยืน

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๔๖
เด็กหญิงนวรัตน์ พูลเพิม

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๔๗
เด็กหญิงปณณพร แซ่โค้ว

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๔๘
เด็กหญิงศศิธร สมบูรณ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๔๙
เด็กหญิงอรปรียา จงรักษาวงค์กุล

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๕๐
เด็กหญิงกมลวรรณ ยอดเพชร

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๕๑
เด็กหญิงจันทิมา จอมมาลา

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๕๒
เด็กหญิงณัฐธยาน์ ต่วนกลินคง

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๕๓
เด็กหญิงทิชานันท์ ทองทรัพย์มัน

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๕๔
เด็กหญิงนภา แดงบางแก้ว

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๕๕
เด็กหญิงพรธิตา รอนศึก

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๕๖
เด็กหญิงพรรษมล ธรรมวัตร

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๕๗
เด็กหญิงสุชญา สิทธิสุนทร

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๕๘
เด็กหญิงอารียา แสงเพลิง

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๕๙
เด็กหญิงฐานิดา ต้อยติง

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๖๐
เด็กหญิงนีรชา เผดิมรอด

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๖๑
เด็กหญิงเบญจมาศ อรัญ

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๖๒
เด็กหญิงปณรส ขจรบุญ

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๖๓
เด็กหญิงพัชรินทร์ สระทองแยง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๖๔
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ชูวงษ์วาน

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๖๕
เด็กหญิงกฤติยา จำแปง

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๖๖
เด็กหญิงนพวรรณ ยิมรักษา

้

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๖๗
เด็กหญิงฐิติพร คงสวรรค์

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๖๘
เด็กหญิงสุภัคค์ สายรวมญาติ

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๖๙
เด็กหญิงอารญา เครือสาร

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๗๐
เด็กหญิงนันทนา กระดานทอง

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๗๑
นายธีรภัทร บุญทะวงค์

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๗๒
นางสาวขวัญรวี ติโลกวิชัย

๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๗๓
เด็กชายสรนักรบ อิมสดชืน

่ ่

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๗๔
นายณัฐวุฒิ ขุนทรง

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑๑ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๗๕
เด็กหญิงชญาชัช เกิดแก้วฟา

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๗๖
นางสาวฐิติพร มันนา

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๗๗
นางสาวพราวนภา ศรีพรหมมินทร์

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๗๘
นางสาวสุทธิดา ภู่ทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๗๙
นางสาวมุทิดา พาหา

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๘๐
นางสาวสุภาวดี บุญล้น

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๘๑
นางสาววรรณภา บุญขุนช่วย

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๘๒
นางสาวศิรประภา หอมเย็น

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๘๓
เด็กหญิงสุชญา เอกปชชา

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๘๔
เด็กหญิงพิชชาภา สวนดอกไม้

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๘๕
เด็กชายณธภัส สังข์สมุทร

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๘๖
เด็กหญิงเฉลิมศรี พุกซือตรง

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๘๗
เด็กหญิงพนิกา แย้มยินดี

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๘๘
เด็กหญิงจินตนา แจ่มนิยม

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๘๙
เด็กหญิงภาสินี พันพุก

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๙๐
เด็กหญิงสุลักขณา เหมหงษา

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๙๑
เด็กหญิงศิริวรรณ ปนรุม

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๙๒
เด็กหญิงพลอยชมพู ดอนสุวรรณ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๙๓
เด็กหญิงนลินทิพย์ โคตรสุวรรณ

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๙๔
เด็กชายชาติชาย ไม่มีนามสกุล

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๙๕
เด็กชายรพีพัฒน์ กุลวรศักดิศิริ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางน้อยใน วัดบางน้อยใน  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๙๖
เด็กหญิงจิดาภา บุญมีฤทธิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๙๗
เด็กชายพิษณุ ศิลารัตน์

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๙๘
นางสาวนิศาชล ทองประเสริฐ

๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๘๙๙
นางสาวพิชามญธุ์ รัตนะวัน

๐๔/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๐๐
เด็กหญิงบุศรินทร์ ยิมละมัย

้

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๐๑
เด็กหญิงนีรภา คงคาหลวง

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๐๒
เด็กหญิงณัฐธิดา รัตน์นุ่มน้อย

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๐๓
เด็กหญิงปณิสา คงพันศรี

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๐๔
เด็กหญิงภูญดา กองเกตุใหญ่

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๐๕
เด็กหญิงบุษยมาศ แซ่โฟง

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๐๖
เด็กหญิงศิรภัสสร นาคสุริยวงษ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๐๗
เด็กชายชยางกูล เกิดลาภ

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๐๘
เด็กหญิงเกศินี เล่าเปยม

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๐๙
เด็กหญิงสุภาภรณ์ แซ่แต้

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑๒ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๑๐
เด็กหญิงกัลยา แสงสว่าง

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๑๑
เด็กชายนราธิป จันสุดเเถว

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๑๒
เด็กชายพีรยุทธ เดชศรี

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๑๓
เด็กชายธงชัย จิระวโรภาส

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๑๔
เด็กชายธีรชาติ ศรีประมงค์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๑๕
เด็กชายวสันต์ หลักฐาน

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๑๖
เด็กชายรุ่งเพชร เเสงขำ

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๑๗
เด็กชายวงศกร กำมณี

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๑๘
เด็กชายรุ่งโรจน์ กองเกตุใหญ่

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๑๙
เด็กชายพงศธร ทาโยพัด

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๒๐
เด็กหญิงอนันตญา พูลสวัสดิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๒๑
เด็กหญิงณัฐณิชา มณีตัน

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๒๒
เด็กหญิงสุนันฑา สำลีฉาย

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๒๓
เด็กหญิงนันทิชา คงพันศรี

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๒๔
เด็กหญิงนำผึง

้

พูนบางยุง
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๒๕
เด็กหญิงจันทร์จิรา ศรีสุข

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๒๖
เด็กหญิงสุธาสินี ต้นสอน

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๒๗
เด็กชายโชคมังกร จิตต์มันการ

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๒๘
เด็กชายปฐมพงษ์ ไขไพวัน

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๒๙
เด็กชายทักษิณ วิบูลย์ชาติ

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๓๐
เด็กหญิงธนพร จ้อยทองมูล

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๓๑
เด็กหญิงธัญญารัตน์ มูลทองเล็ก

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๓๒
เด็กหญิงพิมพ์พจี ทองประเสริฐ

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๓๓
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ อุ่นดา

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๓๔
เด็กหญิงปุณณิศา ขำดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๓๕
เด็กหญิงพรนภัส บัวแก้ว

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๓๖
เด็กหญิงศศิธร เมฆสุทัศน์

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๓๗
เด็กหญิงศิริรัตน์ พลสิน

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๓๘
เด็กหญิงพัชราภรณ์ เหมมาลา

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๓๙
เด็กชายอลงกรณ์ บุตรโสม

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๔๐
เด็กหญิงแก้วตา พัฒนพร้อมสุข

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดสะแก วัดลาดสะแก  

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๔๑
เด็กหญิงศุภณัฎฐ์ สามภูศรี

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๔๒
เด็กหญิงธนัญชนก ถาวรสังข์

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๔๓
เด็กหญิงธีมาพร ตรีอินทอง

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๔๔
เด็กชายเอกพจน์ สามสาหร่าย

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑๓ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๔๕
เด็กชายชิษณุพงษ์ สังข์สวัสดิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๔๖
เด็กหญิงบัวชมพู บุญพันธ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๔๗
เด็กหญิงเบญญาภา สระทองคำ

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๔๘ เด็กหญิงประกายกานต์
สามภูศรี

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๔๙
เด็กหญิงนัยน์ปพร สำรวญหันต์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๕๐
เด็กหญิงฉัตรชนก จตุรกุลกานต์

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๕๑
เด็กหญิงณัฐวดี ผิวสกุล

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๕๒
เด็กหญิงยลรดา แปนพยัคฆ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๕๓
เด็กหญิงชยาลักษณ์ พลสถาพร

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๕๔
เด็กชายณัฐพัชร์ วัฒนะวรศิริกุล

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๕๕
เด็กหญิงขวัญจิรา เสียงทอง

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๕๖
เด็กหญิงณิชานาฏ ทิมประเสริฐ

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๕๗
เด็กหญิงนิชา สามชูศรี

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๕๘
เด็กหญิงจิดาภา สินธุสกุล

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๕๙
เด็กหญิงปยฉัตร ดำรงรักษ์

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา

วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๖๐
เด็กชายพชร ท้วมสุข

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๖๑
เด็กชายกฤษณะ ห้วยหงษ์ทอง

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๖๒
เด็กชายเกริกฤทธิ

์

ทรัพย์อเนก

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๖๓
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ขำสุวรรณ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๖๔
เด็กหญิงธมลวรรณ น้อยหลวงชัย

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๖๕
เด็กหญิงสุพิชญา พัดชา

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๖๖
เด็กหญิงณัฐพร โรจน์วิภาชน์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๖๗
เด็กหญิงนาตาชา ยิงทวี

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๖๘
เด็กหญิงสราศิณี ปนกุมภีร์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๖๙
เด็กหญิงณยดา แผลวมัจฉะ

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๗๐
เด็กหญิงอรปรียา แซ่ตัน

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๗๑
เด็กหญิงชญาดา จิตธนากรโกศล

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๗๒
เด็กชายฐิราชัย สีแจ้ง

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๗๓
เด็กชายไกรสิทธิ

์

บุญตรี
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๗๔
เด็กชายกิตติธวัช

์

คำคนซือ

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๗๕
เด็กหญิงชลธาร ยังยืน

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๗๖
เด็กหญิงธีรนันท์ สระทองมี

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๗๗
เด็กชายอัครวัฒน์ แปนพยัคฆ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๗๘
เด็กหญิงอารีรัตน์ แทนฟก

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๗๙
เด็กชายพีรพัฒน์ แซ๋ตัน

้

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑๔ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๘๐
เด็กชายเดชาโชติ มาตราช

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๘๑
เด็กหญิงเขมจิรา ปลาแสนกุล

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๘๒
เด็กหญิงวณิชชา สามพุ่มพวง

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๘๓
เด็กหญิงณัชชา วันสามง่าม

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๘๔
เด็กหญิงภัทธรินทร์ นิจจตุรคุณ

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๘๕
เด็กชายอานุชัย ขุนพล

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดเกาะแรต
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๘๖
เด็กชายศรัณธร สอนสกุล

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดเกาะแรต
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๘๗
เด็กหญิงศศิพร ดีดำ

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดเกาะแรต
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๘๘
เด็กหญิงปราณี -

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดเกาะแรต
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๘๙
เด็กชายจีระศักดิ

์

เพชรคอน
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดเกาะแรต
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๙๐
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

ทรพับ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดเกาะแรต
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๙๑
เด็กหญิงอรทัย สุขใจ

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดเกาะแรต
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๙๒
เด็กหญิงธารารัตน์ เพชรเนียน

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดเกาะแรต
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๙๓
เด็กหญิงแตงโม -

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดเกาะแรต
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๙๔
เด็กชายอนวัฒน์ ไข่กระเรียน

้

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดเกาะแรต
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๙๕
เด็กหญิงยุวรินทร์ จินตกุล

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดเกาะแรต
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๙๖
เด็กหญิงกันยาลักษณ์ ทรพับ

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดเกาะแรต
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๙๗
เด็กหญิงภควดี ศรีบุญเรือง

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดเกาะแรต
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๙๘
เด็กหญิงสุพรรษา เสืองามเอียม

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๕๖๐/๓๙๙๙
เด็กชายสมมาตร มีถาวร

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๐๐
เด็กหญิงนนทกานต์ มีถาวร

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๐๑
เด็กชายพงศกร คนมีเก่า

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๐๒
เด็กชายเจษฏา บูชา

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๐๓
เด็กหญิงประวีณ์นุช ใจมา

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๐๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

โอชารส
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๐๕
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ ทองคำเภา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๐๖
เด็กหญิงพรทิพย์ ไชยสอน

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๐๗
เด็กหญิงเจริญพร สุขสมกิจ

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๐๘
เด็กหญิงกาญจน์ มีถาวร

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๐๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เสือขำ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๑๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ชินวงษ์พรม

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๑๑
เด็กชายสรยุทธ ยุทธศักดารักษ์

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๑๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อินเขาย้อย

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๑๓
เด็กชายอดิเทพ สุวรรณหงษ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๑๔
เด็กชายสิทธิภณชัย งวนสันเทียะ

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑๕ / ๑๙๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๑๕
เด็กหญิงฐิติรัตน์ โตนาค

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๑๖
เด็กหญิงพรนภา นิลชะลิต

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๑๗
เด็กหญิงวิลาศิริ แผ่พร

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๑๘
เด็กหญิงกุลภัทร์ เอือเฟอ

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๑๙
เด็กหญิงพรรภษา ศรีรักยิม

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๒๐
เด็กหญิงศตนันท์ บุตรรอด

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๒๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ ขุนหมืนเมือย

่ ่

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๒๒
นายนฤเบศร์ ทองดอนเหมือน

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๒๓
นางสาวเนือทอง

้

ขำสุนทร
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๒๔
นางสาวชัชรี แผ้วสวัสดื

์

๓๑/๑/๒๕๒๓
โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๒๕
นางสาวสุภารัตน์ ยังยืน

่

๗/๑๑/๒๕๒๘
โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๒๖
เด็กหญิงทิพย์พาพร จันตะนา

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรง วัดพุทธาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๒๗
เด็กชายศรชัย เนียมแสง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรง วัดพุทธาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๒๘
เด็กชายพรชัย ลิวเวหา

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรง วัดพุทธาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๒๙
เด็กชายเหลา สามใส

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปรง วัดพุทธาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๓๐
เด็กชายคิว

้

พม่า

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๓๑
เด็กหญิงธาราทิพย์ คล้ายทอง

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๓๒
เด็กหญิงณัชชา อินทร์หลวงดี

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๓๓
เด็กชายพิสุทธิ

์

กิตติกรกาญจน์
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๓๔
เด็กหญิงจันทร์สิริ เทพแสน

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๓๕
เด็กหญิงวีรยา มีสิทธิกุล

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๓๖
เด็กหญิงวิภาวรรณ ศรีอำการ

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๓๗
เด็กหญิงณิชาภัทร แซ่ตัง

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๓๘
เด็กหญิงสกาวเดือน ไม่มีนามสกุล

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๓๙
เด็กหญิงชิชาภา แก้วประเสริฐ

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๔๐
เด็กหญิงกฤติกา เสือรัก

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๔๑
เด็กชายณัฐกฤษณ์ ศรีบัวโชติ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๔๒
เด็กหญิงจิระนันนท์ ไทรฟก

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๔๓
เด็กหญิงอมลวรรณ เข็มกำเหนิด

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๔๔
เด็กหญิงกรกนก สมทรงแปน

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๔๕
เด็กหญิงจันทิวา กิรัมย์

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๔๖
เด็กชายไกรวิชญ์ สอนนุชาติ

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๔๗
นางสาววิภาดา แก้วคงคา

๑๒/๐๒/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๔๘
เด็กชายมิณธฏา แซ่ตัง

้

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๔๙
เด็กชายกิตติภัทร์ เหลืองพุทธชาติ

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑๖ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๕๐
เด็กชายธเนศ วิวรรธน์โชติ

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๕๑
เด็กชายภาณุภณ บูชามงคลพร

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๕๒
เด็กชายเสฏฐวุฒิ ไทรเกตุแก้ว

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๕๓
เด็กชายภูรินทร์ สุขศรีโรจน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๕๔
เด็กหญิงบัณรี ดอกบัว

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๕๕
เด็กหญิงรัตชนก ตุ้มนิลการ

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๕๖
เด็กหญิงนวรัตน์ สุนทรถาวรวงศ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๕๗
เด็กหญิงรุจิรา ดีพุ่ม

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๕๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ นิมิตรอักษรกุล

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๕๙
เด็กหญิงวรวรรณ สุนประชา

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๖๐
เด็กหญิงนิตยา รัตนมาลัยรักษ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๖๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ รกรุ่งโรจน์

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๖๒
เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา วิวัฒน์กสิกิจ

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๖๓
เด็กหญิงปาริฉัตร ศรีบุญรอด

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๖๔
เด็กหญิงธัญรดา สิริประภาพรรณ

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๖๕
เด็กหญิงวรรณศิริ พวงสุดรัก

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๖๖
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ชัชวงษ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๖๗
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ดอนหงษ์ไพร

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๖๘
เด็กชายศรวิกรม บุญคง

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๖๙
เด็กชายณัฐพัชร์ เจริญผล

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๗๐
เด็กชายณัฐพล แพพิพัฒน์

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๗๑
เด็กชายสันติภาพ เจือแจ่มจันทร์

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๗๒
เด็กชายณภัชนันท์ ทองมุณี

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๗๓
เด็กหญิงญาณาทิพ พุ่มกุมาร

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๗๔
เด็กหญิงศิริภัสสร วิบูลย์เชือ

้

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๗๕
เด็กหญิงชาลิสา ชูราศรี

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๗๖
เด็กหญิงพรชนก ศรีอยู่กลัด

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๗๗
เด็กหญิงฐิตารีย์ สรรพสิริรัฐ

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๗๘
เด็กหญิงศศิวิมล ขำสุนทร

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๗๙
เด็กหญิงเบญจรัตน์ คงเฉลิม

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๘๐
เด็กหญิงณัฐกมล อ่อนสอาด

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๘๑
เด็กหญิงปนัดดา ทองอ่วมใหญ่

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๘๒
เด็กหญิงกรรณิการ์ มีถาวร

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๘๓
เด็กหญิงธนิดา วรานนท์วนิช

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๘๔
เด็กหญิงปภาวี กวินธนเจริญ

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑๗ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๘๕
เด็กหญิงอรอนงค์ ศรีสุพรรณ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๘๖
เด็กหญิงปพิชญา พฤกษวัน

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๘๗ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
ศรีสังข์งาม

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๘๘
เด็กหญิงนันท์นภัส หน่อแก้ว

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๘๙
เด็กชายปวัตร ขาวงาม

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๙๐
เด็กชายเจษฎา ศรีมณฑก

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๙๑
เด็กหญิงวริสา แสงพลาย

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๙๒
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เปยปน

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๙๓
เด็กหญิงภทรพรรณ มูลรี

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๙๔
เด็กหญิงพลอยจันทร์ สระทองล้วน

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๙๕
เด็กชายศิริพล กิจสนธิ

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๙๖
เด็กหญิงปาลิตา ศรีบุญรอด

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๙๗
เด็กหญิงฑิฆัมพร ทรัพย์ธนมงคล

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๙๘
เด็กหญิงสุภัสสรา ลัดดาเสถียร

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๐๙๙
เด็กชายปฏิพล กาวินตุ้ย

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๐๐
เด็กชายภคพล คาบสมุทร

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๐๑
เด็กหญิงจุฑารัตน์ เตชารักษ์

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๐๒
เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีรัตนวิไล

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๐๓
เด็กหญิงนภัสสร มีรุ่ง

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๐๔
เด็กหญิงเกศราภรณ์ ฮ้อยิง

่

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๐๕
เด็กหญิงรมย์ธีรา เผือกผ่องใส

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๐๖
เด็กชายราเมศวร์ แช่มละออ

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๐๗
เด็กหญิงภัทราพร ไทรชมภู

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๐๘
เด็กหญิงสุพรรษา ใจทน

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๐๙
เด็กชายปกรณ์ ประทีปะเสน

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๑๐
เด็กชายธีธัช ธาราธีรภาพ

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๑๑
เด็กหญิงวรินทิพย์ มณีเนตร

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๑๒
เด็กหญิงสุพรรษา ทองดอนเหมือน

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๑๓
เด็กหญิงกรปภา พันธุรัตน์

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๑๔
เด็กชายภานุวัฒน์ ดำเนือดี

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๑๕
เด็กหญิงนิศารัตน์ ชาวโพธิสระ

์

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๑๖
เด็กหญิงกนกกร มาลัย

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๑๗
เด็กชายเจษฎา ศรีสาเอียม

่

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๑๘
เด็กหญิงอารยา รืนนุสาร

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๑๙
เด็กหญิงวรัมพร แก้วบุบผา

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑๘ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๒๐
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา อาจณรงค์มงคล

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๒๑
เด็กชายธนชาต คิมแหน

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๒๒
เด็กชายอภิวัฒน์

ปรารถนาธรรมกุล ๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๒๓
เด็กหญิงสุภาพร พูลวิจารณ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๒๔
เด็กหญิงสุภัสสรา คำอินทร์

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๒๕
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สุขแสงศรี

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๒๖
เด็กหญิงเกตน์สิรี เอือพุทธจรรยา

้

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๒๗
เด็กหญิงวิไลวรรณ กลินคำดี

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๒๘
เด็กชายพงศ์พิธาน นิลนภา

๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๒๙
เด็กหญิงชนิดาภา ตาลเจริญ

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๓๐
เด็กชายธนวินท์ สุวรรณ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๓๑
เด็กหญิงเฉิดฉันท์ ทองใย

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๓๒
เด็กหญิงภัศรา พัดชา

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๓๓
เด็กชายนวพล ไทรระพันธ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๓๔
เด็กชายภัควัฒน์ กลำเลิศ

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๓๕
เด็กชายรัตนพล ศรีสวัสดิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๓๖
เด็กชายศุภกร นุชทองม่วง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๓๗
เด็กชายศุภณัฐ บุญฉำ

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๓๘
เด็กชายนิพิฐคุณ ไชยบัวแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๓๙
เด็กชายบุณยวัจน์ ไชยบัวแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๔๐
เด็กชายศุภกร แซ่ลี

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๔๑
เด็กหญิงบุญนิศา ทับทิมเทศ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๔๒
เด็กชายณธกร ฟาหวัน

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๔๓
เด็กชายจุ้นเจีย หว่อง

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๔๔
เด็กชายพสุพัฒน์ ทรัพย์ยอดแก้ว

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๔๕
เด็กหญิงสิริกร ชนะเลิศวงศ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๔๖
เด็กชายภูผา ธรรมเจริญ

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๔๗
เด็กหญิงปทมพร แดงประเสริฐ

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๔๘
เด็กชายกิตติภพ ชินเชิดวงศ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๔๙
เด็กชายพิพัฒน์ จันทะมัต

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๕๐
เด็กชายสันติพงษ์ อังกุลดี

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๕๑
เด็กชายสุวัฒน์ ศรีนกทอง

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๕๒
เด็กชายศักดินา เซียว

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๕๓
เด็กชายสุรพัส ส่งศรี

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๕๔
เด็กชายปฏิญญา ลิมเจริญ

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑๙ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๕๕
เด็กหญิงฐิติกานต์ ปราบวิชิต

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๕๖
เด็กหญิงรุ่งนภา แซ่ตัน

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๕๗
เด็กชายธนัญชัย หมอรอดครุฑ

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๕๘
เด็กชายธิติพัทธ์ นุชศิริ

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๕๙
เด็กชายนพดล ตังปญญาผล

้

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๖๐
เด็กหญิงอริสา แปนทอง

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๖๑
เด็กชายชนวัฒน์ จันทร์หอม

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๖๒
เด็กชายวีรยุทธ สกุลมา

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๖๓
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ พึงนุสนธิ

่ ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๖๔
เด็กหญิงภัสสรา คชศิลา

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๖๕
เด็กชายอภิชาติ ตุ้มนิลการ

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๖๖
เด็กชายนัฐวิศญ์ รัตนวรจินดา

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๖๗
เด็กชายพระนาย ศิริสวัสดิวงษ์

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๖๘
เด็กหญิงนภสร ชาวคอนไชย

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๖๙
เด็กหญิงวสา จึงมีผลบุญ

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๗๐
เด็กชายรัตติชัย เอียมพันธ์

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๗๑
เด็กชายธนาพิพัฒน์ ชินเชิดวงศ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๗๒
เด็กชายณัฐวุฒิ แลศิลา

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๗๓
เด็กหญิงณิศกุล สิหะจันทร

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๗๔
เด็กชายกัญจน์รัตน์ เตชะเพิมผล

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๗๕
เด็กชายชยิน แดงสุวรรณสกุล

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๗๖
เด็กหญิงบุณฑริกา เชือจ๋าย

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๗๗
เด็กชายนเรศ เหล่งดอนไพร

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๗๘
เด็กชายรพีภัทร บิลชัยยะ

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๗๙
เด็กชายธีรัตม์ ตันตระเวนิชย์

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๘๐
เด็กหญิงลลิตา คชศิลา

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๘๑
เด็กหญิงสุภัชชา ศรีสมุทร

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๘๒
เด็กหญิงมาริศา ศรีเอียมออง

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๘๓
เด็กหญิงภาวิณี เตียตระกูล

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๘๔
เด็กชายพิริยกร พึงนุสนธิ

่ ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๘๕
เด็กหญิงนันทัชพร ไหลนานุกูล

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๘๖
เด็กหญิงกมลทิพย์ ศรีสังข์งาม

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๘๗
เด็กชายนัทธพงศ์ เย็นบำรุง

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๘๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ นุชบางศรี

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๘๙
เด็กชายวีรวิชญ์ สหกาญจนวงศ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๒๐ / ๑๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๙๐
เด็กชายนาก นิโครธานนท์

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๙๑
เด็กหญิงณัฐศรัยกร วงษ์แก้ว

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๙๒
เด็กหญิงวัศราย์ ใจกล้า

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๙๓
เด็กหญิงปนัดดา วงษ์นามใหม่

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๙๔
เด็กหญิงอทิตยา เดชสมบูลย์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๙๕
เด็กหญิงฝนเทพ ฮวดหนองโพธิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๙๖
เด็กชายธวัชชัย บุญเรือง

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๙๗
เด็กหญิงเพชรวารี ยิมโสด

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๙๘
เด็กหญิงศุกมล สุขนภาสวัสดิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๑๙๙
เด็กชายปญญา เตชะเพิมผล

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๐๐
เด็กชายอานุพงษ์ ดวงพิชัย

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๐๑
นายนวันธร สร้างเขต

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๐๒
เด็กหญิงพราวรวี แซ่เหอ

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๐๓
เด็กหญิงธนาภรณ์ เซียว

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๐๔
เด็กหญิงจีรนันท์ อ่วมดอนไพร

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๐๕
เด็กชายปรีชา จะตุ๊

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๐๖
เด็กหญิงกวินทิพย์ เทพประสิทธิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๐๗
เด็กหญิงธนพร เรือนใจหลัก

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๐๘
เด็กหญิงณัชกมล บัวเหม

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๐๙
เด็กชายวีรภาพ กมลฤทัยสกุล

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๑๐
นายชีพธนา เย็นลับ

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๑๑
เด็กชายพัฒนเดช สวิพันธุ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๑๒
เด็กหญิงดิษรินทร์ ต้นบุญ

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๑๓
เด็กหญิงปณัทษิตา พิมพ์แมน

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๑๔
เด็กหญิงณัฐณิชา ก้องภักดีสุข

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๑๕
เด็กชายธนกร เด่นชนะดวงดี

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๑๖
เด็กชายพิทวัส กิจมงคลชัย

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๑๗
เด็กหญิงจรีย์รัตน์ บัวดารา

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๑๘
เด็กหญิงกรกช แซ่เหอ

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๑๙
เด็กหญิงอัญชลีพร ชาง

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๒๐
เด็กชายณัฐกฤต

ชาญพานิชกิจการ ๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๒๑
เด็กชายอริย์ธัช วรรณสุริวงศ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๒๒
เด็กชายธีทัต วุธวีระ

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๒๓
เด็กหญิงจิณณพัต ทรัพย์สิน

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๒๔
เด็กหญิงจุฑามาศ หวดสันเทียะ

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๒๑ / ๑๙๓

้
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นฐ ๒๕๖๐/๔๒๒๕
เด็กหญิงอรไพลิน ลดานุวัตร

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๒๖
นางสาวกชกร คุ้มสะอาด

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๒๗
นางสาวพรทิพา ว่องเมธากุล

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๒๘
นายพัทธพล ทินวงศ์สวย

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๒๙
นางสาวธนพร สามงามยา

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๓๐
นางสาวจิรภัทร์ แซ่เจีย

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๓๑
นางสาวศุลีพร ชินทิตนันท์

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๓๒
นางสาวสิริยากร พูลสวัสดิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๓๓
นายคณัสนันท์ ไทรระพันธ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๓๔
นางสาวณภัทร หมืนราษฎร์

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๓๕
นางสาวธีราพร รัตน์ไทรแก้ว

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๓๖
นางสาวณัฐวิภา ดวงพิชัย

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๓๗
นางสาวพัชชา สวัสดิกิจธำรง

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๓๘
นายนพรัตน์ คัชจันทร์

๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๓๙
นางสาวภัครมัย พยอมอำพันธ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๔๐
นางสาวผกามาศ หมืนราช

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๔๑
นางสาวปทมาวดี อาสว่าง

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๔๒
นางสาวสุภิญญา ประเทศสุวรรณ

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๔๓
เด็กชายภานุพงษ์ ทองศรีเมือง

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๔๔
เด็กชายจิรายุ ลิมสกุล

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๔๕
เด็กชายพีรพัฒน์ เทพทับทิม

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๔๖
เด็กชายชณดล แก้วอินชัย

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๔๗
เด็กชายภาณุวิชญ์ จ้อยทองมูล

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๔๘
เด็กชายชาญชัย ไทรศรีคำ

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๔๙
เด็กหญิงฑิฆัมพร พูลบำรุง

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๕๐
เด็กหญิงนภิสา ไทรชมพู

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๕๑
เด็กหญิงพิมพ์หทัย พรรอด

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๕๒
เด็กหญิงนำทิพย์ ศรีจง

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๕๓
เด็กหญิงนัทธมน จิตต์จำรูญ

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๕๔
เด็กหญิงพิสิฐา ฟกหอมเกร็ด

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๕๕
เด็กหญิงวัลย์วลี ศรีพรหมคำ

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๕๖
เด็กหญิงชลธิชา จ้อยทองมูล

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๕๗
เด็กหญิงณัฐธิดา เนียมแตง

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๕๘
เด็กชายบัณฑิต สังข์ทอง

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๕๙
เด็กชายสุดรสิทธิ

์

สุขขาว
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๒๒ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๖๐
เด็กชายเจษฎา จ้อยเจือ

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๖๑
เด็กหญิงธิติมา เกิดสีชัง

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๖๒
เด็กหญิงรัตนา จ้อยทองมูล

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๖๓
เด็กชายสิริธงไทย สารยาน

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๖๔
เด็กหญิงสุรีย์ จุมพล

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๖๕
เด็กชายวริทธิ

์

พิมพิรัตน์
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๖๖
เด็กหญิงปลายฟา มีคลองแบ่ง

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๖๗
เด็กชายธาวิน อินทร์กรุงเก่า

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๖๘
เด็กชายอัครพล แสงจินดา

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๖๙
เด็กหญิงวนิดา ห้วยหงษ์ทอง

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๗๐
เด็กหญิงศศิกานต์ ทองสุขมาก

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๗๑
เด็กหญิงสุพรรษา ด้วงนาม

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๗๒
เด็กหญิงพรรณชนก ภิรมย์แทน

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๗๓
เด็กชายนพดล ลมวิสัย

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๗๔
เด็กชายวิริทธิพล

์

อ่อนสวัสดิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๗๕
เด็กชายภาณุวัฒน์ หนูจัน

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๗๖
เด็กชายศรายุทธ ดวงราษี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๗๗
เด็กชายณพวรรษ พลอยบ้านแพ้ว

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๗๘
เด็กชายจักตุพร นราปุย

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๗๙
เด็กชายทวีโชค เงางาม

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๘๐
เด็กชายนฤชัย เจียสมบุญ

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๘๑
เด็กชายชลศร เฟองฟู

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๘๒
เด็กชายวราเทพ ศรีบุญรอด

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๘๓
เด็กหญิงธวัลญา ศรีสาเอียม

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๘๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปุสุข

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๘๕
เด็กหญิงอังคณา อุบลภาพ

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๘๖
เด็กหญิงกนกนุช น้อยงามเลิศ

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๘๗
เด็กหญิงอรุณี ศรีบัวเอียม

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๘๘
เด็กหญิงอรนิชา ศรีทองงาม

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๘๙
เด็กหญิงจันทิมา บัวศร

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๙๐
เด็กชายภาณุวัฒน์ ศรีพารัตน์

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๙๑
เด็กหญิงภัทรวรรณ ศรีอินทร์สุทธิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๙๒
เด็กหญิงนลินี หิรัญพฤกษ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๙๓
เด็กหญิงเนตรนภา ภู่ทวี

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๙๔
นายชานนท์ มีมาแก้ว

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๒๓ / ๑๙๓

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๙๕
นายคำภีร์ วรรณพัฒน์

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๙๖
เด็กหญิงสุมินตา ศรีชืนชม

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๙๗
เด็กชายชานน ศรีชัยนาจ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๙๘
เด็กหญิงสุธาวัลย์ ศรีพลทัศน์

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางภาษี วัดบางภาษี  

นฐ ๒๕๖๐/๔๒๙๙
เด็กหญิงจรีวรรณ ทองสุข

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๐๐
เด็กหญิงสุจิรา แก้วประเสริฐ

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๐๑
เด็กหญิงศิริพร กรังทอง

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๐๒
เด็กหญิงจิรัศยา เกตพันธ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๐๓
เด็กหญิงจิรนันท์ มีจันเพชร

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๐๔
เด็กหญิงอธิชา ประภานาวิน

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๐๕
เด็กชายธัญญะฤทธิ

์

ศรีทองเอียม

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางกำหยาด วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๐๖
เด็กหญิงจิรา นนทะศรี

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางกำหยาด วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๐๗
เด็กหญิงกนกกาญจน์ พรมทอง

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางกำหยาด วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๐๘
เด็กชายนฤพล ฮุดนาเกร็ด

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๐๙
เด็กชายณัฐพล เนียมนาค

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๑๐
เด็กชายดุลยพล สุขประเสริฐ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๑๑
เด็กหญิงวรรณษา สุดเสนาะ

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๑๒
เด็กหญิงกิงไผ่

่

ภิรมย์เมือง
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๑๓ เด็กหญิงอินทร์กรแก้ว
จินสุริวงษ์

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๑๔
เด็กหญิงรพีวรรณ พรมเทพ

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๑๕
เด็กหญิงทิฆัมพร ศรีรอดบุญ

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๑๖
เด็กหญิงปยภัทร รัตนภิรมย์

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๑๗
เด็กชายสุวัฒน์ บุญติด

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๑๘
เด็กหญิงอภิญญา จันทร์ศรีรัตน์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๑๙
เด็กหญิงชลธิชา ฮวดศรี

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๒๐
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ดีทวี

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๒๑
เด็กหญิงศิวพร พรมแย้มใหญ่

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๒๒
เด็กหญิงนราวดี ดวงมาลัย

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๒๓
เด็กหญิงเหมย ตาพุธ

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๒๔
เด็กหญิงพัชชา มาตยา

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๒๕
เด็กหญิงณิชมน ธรรมมา

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๒๖
เด็กชายธนกร ตาหงษ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๒๗
เด็กหญิงฐิติพร ภิรมย์เปรม

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๒๘
เด็กชายเอกภพ โนนแก้ว

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๒๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แก้วงาม

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๒๔ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๓๐
เด็กชายนนทชัย ทวีนันท์

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๓๑
เด็กชายกรวิชญ์ ภิรมย์เอียม

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระมอพิสัย วัดพระอมรพิสัย  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๓๒
เด็กชายนัทธนนท์ เกิดศรี

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระมอพิสัย วัดพระอมรพิสัย  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๓๓
เด็กหญิงยุพารัตน์ จ่างแสง

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระมอพิสัย วัดพระอมรพิสัย  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๓๔
เด็กหญิงชญาดา สามสุข

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ วัดสุขวัฒนาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๓๕
เด็กหญิงมัลลิกา นุ่มอุดม

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ วัดสุขวัฒนาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๓๖
เด็กชายพีรพัฒน์ เมืองรามัญ

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๓๗
เด็กชายพิธิวัฒน์ ตันมณีกุล

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๓๘
เด็กชายชาญณรงค์ ลมูลมอญ

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๓๙
เด็กหญิงดาว คงศรี

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๔๐
เด็กชายเสฏฐวุฒิ สมรูป

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๔๑
เด็กหญิงสลินทิพย์ นิมอนงค์

่

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๔๒
เด็กหญิงศิริประภา กิจรักษา

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๔๓
เด็กชายชนะชัย เรืองศรี

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๔๔
เด็กชายพรพิพัฒน์ รสรุ่งโรจน์

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๔๕
เด็กชายพีรพัฒน์ รสรุ่งโรจน์

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๔๖
เด็กหญิงอังคณา ณ บางช้าง

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๔๗
เด็กหญิงสุพรรษา กัวสกุล

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๔๘
เด็กชายอภิสร คอมมันท์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๔๙
เด็กชายพีรภัทร นวมเพ็ชร

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๕๐
เด็กชายโรจน์ศักดิ

์

อ่อนส้มกิจ
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๕๑
เด็กชายธนพงศ์ ไทรสงวน

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๕๒
เด็กชายอัคคกิตต์ กองเมือง

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๕๓
เด็กหญิงอชิรญา คล้ายจันทร์พงศ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๕๔
เด็กหญิงหงส์หยก ภู่แย้ม

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๕๕
เด็กหญิงปณิดา องคไทร

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๕๖
เด็กหญิงอารยา แก้วมีสี

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๕๗
เด็กหญิงญาณินี ลาดบูรณ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๕๘
เด็กชายพลพล ปรีชา

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๕๙
เด็กหญิงแพรพรรณ ศรีสมรทอง

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๖๐
เด็กชายธนธรณ์ ทองใย

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๖๑
เด็กหญิงธัญรัตน์ ไทรละมัย

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๖๒
เด็กชายอมรเทพ ไทรชมภู

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๖๓
เด็กชายเอกลักษณ์ ไทรบุญจันทร์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๖๔
เด็กชายกิตติพิพัฒน์ จันทายุวัฒน์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๒๕ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๖๕
เด็กชายกิตติพงษ์ ไทรเมือง

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๖๖
เด็กชายชยพล อ่อนศิริ

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๖๗
เด็กหญิงปุณยนุช ไทรหอมหวล

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๖๘
เด็กชายพุฒิพัฒน์ สิลพันธ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๖๙
เด็กชายธนภัทร วงศ์ศรีหิรัญ

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๗๐
เด็กชายวีระศักดิ

์

เขียววิชัย
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๗๑
เด็กชายอัฐตพล ไทรโพธิภู่

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๗๒
เด็กชายชัยวัฒน์ อินทร์หลวงดี

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๗๓
เด็กชายจิรวัฒน์ ทิมทับ

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๗๔
เด็กหญิงกนกณัฐ ศรีวงษ์แย้ม

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๗๕
เด็กชายธีรเมธ ลาแสง

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๗๖
เด็กหญิงปภัสสรา พรมห์มา

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๗๗
เด็กหญิงศรสวรรค์ จันทร์ลมูล

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๗๘
เด็กหญิงไอศิกา พรมมา

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๗๙
เด็กชายธนาคาร สว่างเมฆ

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๘๐
เด็กหญิงรำไพร ภัควีริยากุล

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๘๑
เด็กหญิงอนุสรา พงษ์ประสิทธิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๘๒
เด็กหญิงฐิติพร แซ่อึง

๊

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๘๓
เด็กหญิงศุภรัสมิ

์

สระหงษ์ทอง
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๘๔
เด็กหญิงธัญสิริ สุรัตน์

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๘๕
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ มีถาวร

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๘๖
เด็กหญิงศิริพร นรคีม

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๘๗
เด็กหญิงสุพรรณษา ผลดก

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๘๘
เด็กหญิงเต็มดวง เลิศลอย

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๘๙
เด็กหญิงขันทอง นุชเจริญ

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๙๐
เด็กหญิงอรณิชา เล็กมาบแค

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๙๑
เด็กหญิงวันเพ็ญ ไกรสอน

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๙๒
เด็กหญิงพิชชาพร ยาพันธ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๙๓
เด็กชายอาทิตย์ พัฒนิบูลย์

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๙๔
เด็กชายณภัทร โนนสูง

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๙๕
เด็กชายปยวัฒน์ ไทรชมภู

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๙๖
เด็กหญิงจรรยพร อาจวงษ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๙๗
เด็กหญิงกฤษณา บุญอยู่

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๙๘
เด็กหญิงสิริกร ศรีสุวรรณ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๓๙๙
เด็กหญิงธัญชนก ชูราศรี

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๒๖ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๐๐
เด็กชายสุทธิพงศ์ ใหญ่โต

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๐๑
เด็กหญิงดวงกมล วิบูลย์เชือ

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๐๒
เด็กชายเนติพงศ์ อรชร

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ วัดไผ่จระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๐๓
เด็กชายเทพฤทธิ

์

ฤทธิคำรพ

์

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ วัดไผ่จระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๐๔
เด็กชายจิรสิน สุกาวงค์

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ วัดไผ่จระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๐๕
เด็กชายดรัณภพ คุ้มสืบสาย

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ วัดไผ่จระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๐๖
เด็กชายสุทิวัส รามัญอุดม

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ วัดไผ่จระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๐๗
เด็กชายบัณฑิต แก้วไทรคุ้ม

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ วัดไผ่จระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๐๘
เด็กหญิงพิณทอง เขียววิชัย

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ วัดไผ่จระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๐๙
เด็กชายศิวายุ กิจเครือ

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ วัดไผ่จระเข้  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๑๐
เด็กหญิงภัทราพร ฉิมเกล็ด

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง วัดไผ่สามตำลึง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๑๑
เด็กชายพชรพล ผูกเหมาะ

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๑๒
เด็กหญิงนนทิยา แก้วโสมกุล

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๑๓
เด็กหญิงสวรรยา บริการกุล

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๑๔
เด็กหญิงสุนิสา พิมมลี

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๑๕
เด็กหญิงณิชา กรังทอง

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๑๖
เด็กชายจิระพงค์ ด่านณรงค์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๑๗
เด็กชายณรงค์ชัย เตียวเขือนแก้ว

่ ่

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๑๘
เด็กหญิงธัญกมล พุ่มกุมาร

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๑๙
เด็กหญิงพัชรินทร์ ราชำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๒๐
เด็กหญิงสุภาวดี บุตรแก้ว

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๒๑
เด็กชายกฤษนพงค์ หลักสุวรรณ

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๒๒
เด็กหญิงณัฐนิชา สอนแก้ว

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๒๓
เด็กชายอมร ประสาทนาค

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๒๔
เด็กชายรณสิทธิ

์

ธรรมเจริญ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๒๕
เด็กหญิงกนกกาญจน์ ไทรเกตแก้ว

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๒๖
เด็กหญิงกรรภิรมย์ คล้อยอรุณ

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๒๗
เด็กหญิงณัทภัทร ภูงามเขียว

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๒๘
เด็กหญิงนภัสกร กิงก้าน

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๒๙
เด็กหญิงนันทวัน สุพันธไพ

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๓๐
เด็กหญิงรภัสรา เพชรไทรแก้ว

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๓๑
เด็กหญิงศิริพร อินทร์พงษ์

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๓๒
เด็กหญิงอริสรา ลีทอง

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๓๓
เด็กหญิงอัจฉรารัตน์ พันธ์สุแด้

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๓๔
เด็กชายพีรวัส คชศิลา

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๒๗ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๓๕
เด็กชายศรัณย์ อ้นศิริ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๓๖
เด็กชายสุรวุฒิ ศรีสงกา

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๓๗
เด็กชายอัษฎาวุธ วงษ์ทองแท้

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๓๘
เด็กหญิงจารวี มีถาวร

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๓๙
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ กิจก้องขจร

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๔๐
เด็กหญิงนริศรา เทพยศ

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๔๑
เด็กหญิงอริสา โพธิประสิทธิ

์ ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๔๒
เด็กหญิงอรุณรัตน์ อรชร

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๔๓
เด็กหญิงณัฐชนก เมืองสมบัติ

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๔๔
เด็กหญิงสุภาวดี ภู่ศรีสังข์

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๔๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

พ่วงมัจฉา
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๔๖
เด็กหญิงปรียาภา ไทรนิมนวล

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๔๗
เด็กหญิงสินีนาฏ นุชเจริญ

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๔๘
เด็กชายเฉลิมไชย การบรรจง

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๔๙
เด็กชายชานล ธิติภาณุโชติ

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๕๐
เด็กชายอัครพล กระภูชัย

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๕๑ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
อร่ามศรี

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๕๒
เด็กหญิงปริญญาพร พลอยกระจ่าง

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๕๓
เด็กหญิงภาสุวรรณ์ ทองไทย

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๕๔
เด็กชายชานนท์ ดิฐภักดีกุล

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๕๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ รัตนวงษ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๕๖
เด็กหญิงพรพิมล แก้วมีสี

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๕๗
เด็กหญิงชัชฏาภร ศรีทับทิม

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๕๘
เด็กหญิงทัศดาว พรมชิน

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๕๙
เด็กหญิงกันยารัตน์ บุบผา

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๖๐
เด็กชายวิชญาพงศ์ แดงโสภา

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๖๑
เด็กชายธนพล มูลทองชุน

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๖๒
เด็กชายวัชรพล เสืองามเอียม

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๖๓
เด็กหญิงศิริวรรณ รัศมี

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๖๔
เด็กหญิงศิริรัตน์ พุ่มชะเอม

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๖๕ เด็กหญิงสุพรรณญาณ์
แก้วมโนรมย์

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๖๖
เด็กหญิงสุภาพร กลินจันทร์

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๖๗
เด็กชายสิริวิชญ์ กรังทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๖๘
เด็กชายธนภัทร พูนบางยุง

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๖๙
เด็กหญิงฉัตราภรณ์ สำราญอินทร์

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๒๘ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๗๐
เด็กชายพิริยกร ชุนเกษา

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๗๑
เด็กชายรุ่งโรจน์ สุขเจริญ

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๗๒
เด็กชายวรกร

เจตดำรงค์เกียรติ
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๗๓
เด็กชายสัตยา ส่งรัตน์

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๗๔
เด็กหญิงธนาพร สามทองกลำ

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๗๕
เด็กชายจิรัฏฐ์ ภิรมย์นก

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๗๖
เด็กชายชาญณรงค์ สุขชัยศรี

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๗๗
เด็กชายอินทฤทธิ

์

ฤทธิตา
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๗๘
เด็กหญิงธนัชพร มาเทียง

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๗๙
เด็กหญิงนพรัตน์ บุญธรรม

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๘๐
เด็กชายจักรกฤษ กันภัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๘๑
เด็กชายธนพล ศรีพารัตน์

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๘๒
เด็กชายสราวุธ จันทร์แจ่มฟา

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๘๓
เด็กหญิงอริสรา ภิรมย์เอียม

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๘๔
เด็กหญิงชนกานต์ บุตรแก้ว

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๘๕
นางสาวชนัญญ์ธร ไทรชมภู

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๘๖
นายพฤษภา เหมมาลา

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๘๗
นายอิทธิเดช มูลทองชุน

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๘๘
นางสาวสิริมา เรืองมัจฉา

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๘๙
นายณัชพล เมฆแย้ม

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๙๐
นายศิลปกร ทับทิมพวง

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๙๑
นายกิตติพงษ์ สมจิตร

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๙๒
นางสาวอัจจิมา ณ ไทร

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๙๓
นายณัฐกร ศรีพารัตน์

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๙๔
นายพรเทพ ช่อกง

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๙๕
นายยสิศร วงศาโรจน์

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๙๖
นางสาวเกวลิน มีทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๙๗
นายยุทธนา เนียมสนิท

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๙๘
นายกฤษฎา แสงพรม

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๔๙๙
นางสาวชลธิชา แซ่หลิว

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๐๐
นายกฤษดา นามหนองอ้อ

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๐๑
นายจตุรพล นิมมา

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๐๒
นางสาวอรยา ขำสุนทร

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๐๓
เด็กหญิงอินธิมา หมืนขวา

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ วัดเกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๐๔
เด็กชายวุฒิชัย มณีโชติ

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๒๙ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๐๕
เด็กหญิงสมฤทัย ขุนอินทร์ธานี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๐๖
เด็กชายเดชนรินทร์ กวางษี

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๐๗
เด็กหญิงวรรณิษา เจริญผล

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๐๘
เด็กหญิงสิริวรรณ เกตพันธ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๐๙
เด็กหญิงสุจิรา นาคปาน

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๑๐
เด็กหญิงนวพร ตันแดง

๋

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๑๑
เด็กหญิงจีรภัทร จิตรจักร์

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๑๒
เด็กหญิงอมรรัตน์ วงษ์ทองแท้

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๑๓
เด็กชายปยวัฒน์ ฉิงทองคำ

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๑๔
เด็กหญิงปาริชาติ ไทรนิมนวล

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๑๕
เด็กหญิงปุณยนุช เหลาศรี

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๑๖
เด็กหญิงตีรณา เจือจันทึก

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๑๗
เด็กหญิงนันทิชา จันเรืองงาม

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๑๘
เด็กหญิงนันทินี จันเรืองงาม

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๑๙
เด็กชายพรเทพ เอียมอนงค์

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๒๐
เด็กหญิงณัฏฐพร แหยมประเสริฐ

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๒๑
นางสาวแว่นทิพย์ ศรีโพธิเผือก

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๒๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีบุญขำ

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๒๓
นายทรงพล เกตุพันธ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๒๔
นางสาวญาสุมินทร์ ทุสาวุธ

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๒๕
นางสาวรุจิราพร แจ่มจำรัส

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๒๖
เด็กหญิงนรกมล ทองดอนใหม่

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๒๗
เด็กหญิงรัตนา จูมัจฉะ

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๒๘
เด็กหญิงเมวดี ธัญญเจริญ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๒๙
เด็กชายชนาธิป พัดไสว

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๓๐
เด็กหญิงชลธิชา เล่าเปยม

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๓๑
เด็กหญิงชลิตตา ฟกทอง

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๓๒
เด็กหญิงอรวรรณ ด้วงส้ม

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๓๓
เด็กหญิงสโรชา บัญญัติ

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๓๔
เด็กชายธนพล อยู่คำ

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๓๕
นายธีรภัทร สระทองเทียน

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๓๖
นายกานต์ธีรา แสงอรุณ

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๓๗
เด็กหญิงหทัยชนก วงษ์บุญตรี

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๓๘
เด็กหญิงวาสนา แหวนเพ็ชร

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกษตราราม วัดเกษตราราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๓๙
เด็กหญิงนารีรัตน์ ดวงกอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกษตราราม วัดเกษตราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๓๐ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๔๐
เด็กหญิงปุญญิกา บุญชอบ

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกษตราราม วัดเกษตราราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๔๑
เด็กหญิงพรทิพย์ เหมรา

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดเจริญสุข วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๔๒
เด็กชายฐิติณัฐวัฒน์ ลัดดากลม

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๔๓
เด็กหญิงชนาภัทร แก้วสมนึก

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๔๔
เด็กหญิงธารารินทร์ ทรัพย์อบรมย์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ

์

วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๔๕
เด็กชายโชคทวี ปชชาชาญ

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ

์

วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๔๖
เด็กหญิงวนัสนันท์ จันทร์ช้าง

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ

์

วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๔๗
เด็กหญิงจิราวรรณ ปองคำสิงห์

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๔๘
เด็กชายบิก

๊

แซ่โจว
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๔๙
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ไพบูลย์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๕๐
เด็กหญิงนรมน เมืองทีรัก

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๕๑
เด็กชายแท่ ดาวดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๕๒
เด็กหญิงนำฝน ตาแก้ว

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๕๓
เด็กหญิงเมย์ บุญทอง

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๕๔
เด็กหญิงปฐมพร นวดี

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๕๕
เด็กชายสหรัฐ วัฒโน

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๕๖
เด็กหญิงนิธินันท์ อิมอุบล

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๕๗
เด็กหญิงปรารถนา ร่มโพธิรีย์

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๕๘
เด็กหญิงสุธาสินี ม่วงโพธิเงิน

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๕๙
เด็กหญิงชนิสรา ศีริบุตร

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๖๐
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ แก้ววรรณะ

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๖๑
เด็กหญิงพัชริดา รัตนสกล

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๖๒
เด็กชายณัฐวุฒิ รอดสี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๖๓
เด็กหญิงวรรษ์ลภัส แก้วไทย

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๖๔
เด็กชายอนุวัฒน์ สังดิษฐ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๖๕
เด็กหญิงมณีรัตน์ ศรีนิมทิน

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๖๖
เด็กหญิงอรัญญา แย้มวาที

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๖๗
เด็กหญิงนภาภรณ์ เทศโป

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๖๘
เด็กหญิงจิราภา บุญอยู่

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๖๙
เด็กชายพีรศักดิ

์

มาชาวสวน
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๗๐
เด็กหญิงณัฐทิชา ปาณะวงศ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๗๑
เด็กชายณัฐพงศ์ แกล้วกสิกรรม

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๗๒
เด็กหญิงกริตติรัตน์ วรประเสริฐ

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๗๓
เด็กหญิงกัลยรัตน์ จันทร์จำรูญ

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๗๔
นายกิตตินันท์ มันมาก

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๓๑ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๗๕
เด็กหญิงปนุสรา ทิษฐิธรรม

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๗๖
เด็กชายนนทพัทธ์ บุญแจ่ม

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๗๗
นางสาวบัวน้อย แสงสุรีย์

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๗๘
เด็กชายกริชนินทร์ ผ่อนผัน

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๗๙
นายไอสาม แก้วแสงเมือง

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๘๐
เด็กชายวัฒนา นาคแกมทอง

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๘๑
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ระยับศรี

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๘๒
เด็กหญิงภัทรสรณ์ อิทธิพร

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๘๓
เด็กหญิงอรพิน จะพือ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๘๔
นางสาวสิริธร ไชยศิริ

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๘๕
นายวิศนุกร นาคอก

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๘๖
นางสาวณภัทร วัฒนวารุณ

๒๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๘๗
นายณภัทร สัจจมงคล

๑๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๘๘
นางสาวณัฐกมล ปุรณพรรค์

๑๒/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๘๙
นางสาวณัฐชยา ธัญญาภิวัฒนา

๑๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๙๐
นางสาวภณิด์ณัทธ์ อินทร์จันทร์

๑๔/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๙๑
นายวิวิศน์ มีแลบ

๒/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๙๒
นางสาวณัฐชยา มีจันทร์

๒๒/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๙๓
นางสาวนภัสสร มะลิทอง

๘/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๙๔
นางสาวสิร์ดาภัทร์ ไกรภัสสร์พงษ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๙๕
เด็กชายธฤต สุขเกษม

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๙๖
เด็กหญิงจิรัชญา ศิริวงศ์

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๙๗
เด็กหญิงณิชา รัตนวราหะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๙๘
เด็กหญิงณิชากร กิตติสรนันท์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๕๙๙
เด็กชายกิตติธัช ดุสดีภักดิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๐๐
เด็กชายเจตนิพัทธ์ อุดรลาย

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๐๑
เด็กชายภูริ จันทร์เพชร

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๐๒
เด็กชายอธิวัฒน์ แก้วมณีโชติ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๐๓
เด็กหญิงธนภรณ์ รืนเริงฤทธิ

่ ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๐๔
เด็กหญิงมนต์วลี พันแดง

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๐๕
เด็กหญิงศศิกานต์ ศุภมิตรโชคชัย

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๐๖
เด็กหญิงอริสา สวัสดิ์จุ้น

ื

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๐๗
เด็กชายตนุภัทร แก้วแววน้อย

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๐๘
เด็กชายธนพล งามไว

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๐๙
เด็กชายภูธเนศ จันทร์เพ็ญ

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๓๒ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๑๐
เด็กชายสิทธิโชค สาตลี

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๑๑
เด็กหญิงกานต์รวี กลินชืน

่ ่

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๑๒
เด็กหญิงจิดาภา ไชยสาร

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๑๓
เด็กหญิงนิรุชา มลภิรมย์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๑๔
เด็กหญิงยาสุมินทร์ อินเฉิดฉาย

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๑๕
เด็กหญิงวิรากร ชะนะ

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๑๖
เด็กหญิงศิริรัตน์ เลียงรักษา

้

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๑๗
เด็กหญิงอริสา หอมจิตร

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๑๘
เด็กชายเจตณัฐ พันธุ์สะอาด

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๑๙
เด็กชายชัยวัฒน์ คดบุญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๒๐
เด็กชายสุทธิพงษ์ ดำแดง

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๒๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ตังต้นวงษ์

้

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๒๒
เด็กหญิงจารุพักตร์ พ่วงจีน

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๒๓
เด็กหญิงชลากร สุนทรวัฒน์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๒๔
เด็กหญิงวรรณนิสา ทับทิมนิล

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๒๕
เด็กหญิงวรรณวิษา แก้วสมนึก

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๒๖
เด็กหญิงสุกัญญา เขียวอ่อน

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๒๗
เด็กชายศรเพชร วังใหม่

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๒๘
เด็กหญิงชญานิศ ลีพลงาม

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๒๙
เด็กชายธินพัทร อ่อนหวาน

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๓๐
เด็กชายธนภูมิ กลินแพทย์กิจ

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๓๑
เด็กชายสุธา ต้นสีนนท์

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๓๒
เด็กหญิงณเษมา เนตรทิพย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๓๓
เด็กหญิงณัชชา สีชะนะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๓๔
เด็กหญิงรมยกร วงษา

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๓๕
เด็กชายทรรศนันทษ์ แก้วพฤกษ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๓๖
เด็กชายนรเสฎฐ์ ฐิติธนาสิทธิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๓๗
เด็กชายปรเมษฐ ทองศรีนุช

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๓๘
เด็กชายวีรภัทร อุตมะพงศ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๓๙
เด็กชายศุภกร วัฒโน

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๔๐ เด็กหญิงเกศสุดาภรณ์
สมสุข

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๔๑
เด็กหญิงณัฐนันท์ พูลสวัสดิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๔๒
เด็กหญิงพราวพิมล โพธิสุวรรณ

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๔๓
เด็กหญิงลลิตา ดีสวัสดิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๔๔
เด็กชายฐานทัพ อาราเม

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๓๓ / ๑๙๓
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นฐ ๒๕๖๐/๔๖๔๕
เด็กชายธีรสิทธิ

์

ชูเกลียง

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๔๖
เด็กชายปณชัย อีฟ

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๔๗
เด็กชายปรวัฒน์ อิมศิริ

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๔๘
เด็กชายภูมิพัฒน์ เพ่งพิศ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๔๙
เด็กหญิงกฤตกร สุขช่วย

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๕๐
เด็กหญิงชนิตา ไชโย

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๕๑
เด็กหญิงวรรณนิษา จันตดิษฐ

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๕๒
เด็กชายจักรพงศ์ สระทองอินทร์

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๕๓
เด็กชายชลนาถ อรุณแสงทอง

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๕๔
เด็กชายภาณุวัชร ล้อมสุขา

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๕๕
เด็กหญิงสกุลกาญจน์ ขุนณรงค์

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๕๖
เด็กชายธนนนท์ รักประทานพร

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๕๗ เด็กหญิงกรองกาญจน์
แก้วมณี

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๕๘
เด็กหญิงณัฐวลัญช์ แก้งสุข

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๕๙
เด็กหญิงนภสร บุตรราช

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๖๐
เด็กหญิงภัทรลดา ชอบใจ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๖๑
เด็กชายกุลพิพัฒน์ เพิมทรัพย์

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๖๒
เด็กชายณพัทร โทวราภา

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๖๓
เด็กชายนภัสกร ชาแก้ว

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๖๔
เด็กชายวรวัตร พองศรี

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๖๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ จันทร์ถา

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๖๖
เด็กหญิงปาริชาติ แสงสินทรัพย์

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๖๗
เด็กหญิงเสาวภาค กลินหอม

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๖๘
เด็กชายนาถวัฒน์ หอมวัน

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๖๙
เด็กชายพีรพัฒน์ นครบุรี

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๗๐
เด็กชายรชต ลิมรัตนพันธุ์

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๗๑
เด็กหญิงกวีวัลค์ ประเทิงจิตต์

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๗๒
เด็กหญิงกิตติกา จันทา

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๗๓
เด็กชายธนาภรณ์ ชำนาญกิจ

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๗๔
เด็กชายยศกร สุวรรณฤทธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๗๕
เด็กชายชลชาติ ลาดศรีภูมิ

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๗๖
เด็กชายจักรพรรดิ

์

หลิน
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๗๗
เด็กชายเทพวุฒิ แสงละออ

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๗๘
เด็กชายเธียรชัย ปรางค์มณี

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๗๙
เด็กชายปรเมศ แซ่เตียว

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๓๔ / ๑๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๘๐
เด็กชายพัสกร สุขเกือ

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๘๑
เด็กหญิงพรพรรณ นนทะชาติ

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๘๒
เด็กหญิงภัทรนันท์ จันทร์อินทร์

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๘๓
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ น้อยวัด

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๘๔
เด็กหญิงสุภาวดี คงดัน

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๘๕
เด็กชายณัชพล ภิรวย์ฤทธิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๘๖
เด็กชายณัฐพัชร์ จ่าราช

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๘๗
เด็กชายปติพงษ์ จันทร์เเปลง

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๘๘
เด็กชายเมธี ไม้สน

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๘๙
เด็กชายสมประสงค์ เนียมแก้ว

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๙๐
เด็กหญิงณัฐวดี มีเดช

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๙๑
เด็กหญิงปวันรัตน์ ชำนาญดี

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๙๒
เด็กหญิงพิชญา พรมภา

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๙๓
เด็กหญิงศรันญา ทัสนานุตริยะ

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๙๔
เด็กหญิงโสธญา ศรีสวัสดิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๙๕
เด็กหญิงอาภาภัทร เกตุขุนทด

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๙๖
เด็กชายเกียรติกุล รอดเย็น

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๙๗
เด็กชายธนโชติ ธรรมแสง

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๙๘
เด็กชายพีรยุทธ เลียงรักษา

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๖๙๙
เด็กชายศิวพงศ์ เดชธนาพงพันธ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๐๐
เด็กหญิงกัญจนา สะอาดจันดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๐๑
เด็กหญิงณัฏฐณิชา จันจินดา

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๐๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ หงษ์สกุล

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๐๓
เด็กหญิงปวิตรา หมั่นมา

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๐๔
เด็กหญิงพิญญาดา ปนทอง

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๐๕
เด็กหญิงพิมพ์ลดา เคียงประคู่

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๐๖
นางสาวรพีพัฒน์ ภารา

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๐๗
เด็กหญิงศศิวิมล ชมเหิม

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๐๘
เด็กหญิงสิริวิมล ยอดขุนทด

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๐๙
เด็กหญิงสุพรรษา คล้ายโชติคล่อง

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๑๐
เด็กชายคุณานนท์ ชะอุ่มผล

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๑๑
เด็กชายทศพร คะนองดี

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๑๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ดวงสว่าง

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๑๓
เด็กหญิงกุสลิน วงศ์ชีวสุทธิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๑๔
เด็กหญิงภูริญญา เฟองระย้า

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๓๕ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๑๕
เด็กหญิงวชิราภรณ์ พงษ์รักไทย

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๑๖
เด็กหญิงศศิกาญน์ คำชู

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๑๗
เด็กหญิงสุภัชชา สราวุธจิรพงศ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๑๘
เด็กชายศุภกร เชียรไกวัล

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๑๙
เด็กหญิงทิพวรรณ์ เวียงชัย

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๒๐
เด็กหญิงนัทธมน วังสิริสมบัติ

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๒๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ ยิมรักญาติ

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๒๒
เด็กหญิงปรางค์รัตน์ วรรณทิพภากรณ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๒๓
เด็กหญิงปริญญา สืบจันทร์

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๒๔
เด็กหญิงอรอุมา

เสริมแสนยาวณิช
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๒๕
เด็กหญิงภัคจิรา หวัดแปน

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๒๖
เด็กหญิงอมินตรา สอนสังข์

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๒๗
เด็กหญิงอาภัสรา แนบทางดี

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๒๘
เด็กชายคีตภัต เศรษฐจิตต์

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๒๙
เด็กชายจีรวัฒน์ สอนศาสตร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๓๐
เด็กชายชลนที โชติศรี

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๓๑
เด็กชายธงไชย แก้วงาม

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๓๒
เด็กชายภัทรพิชญ์ ลีเจริญ

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๓๓
เด็กชายภูมิพัฒ วิกรมาภรณ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๓๔
เด็กชายยงยศ ธีระพิทยา

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๓๕
เด็กชายลัทธพล โยธะการี

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๓๖
เด็กชายวัฒนชัย จันเพ็ชร์

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๓๗
เด็กชายสิทธิชัย เย่อชาวนา

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๓๘
เด็กชายสทธิพันธ์ รอดย้อย

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๓๙
เด็กชายอภิชาติ อุทัยฉาย

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๔๐
นางสาวจิราพัชร รุ่งแจ่มแจ้ง

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๔๑
เด็กหญิงยศวดี ธรรมธีรชาติ

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๔๒
เด็กหญิงสิรินดา พิบูลรณรัชต์

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๔๓
เด็กหญิงสุธินี ศรีรัตน์

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๔๔
เด็กหญิงอลิษา ทัสนานุตริยะ

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๔๕
เด็กชายเจษฎากร ราชอินตา

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๔๖
เด็กชายธีรพงษ์ นนทชัยวรกุล

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๔๗
เด็กชายนนท์พงศ์ อยู่แก้ว

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๔๘
เด็กชายประจักษ์ชัย ดีสวัสดิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๔๙
เด็กชายวุฒิสิทธิ

์

ทองเพ็ญ
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๓๖ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๕๐
เด็กหญิงกชกมล จันทร์หอม

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๕๑
เด็กหญิงจิราวดี พวงธรรม

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๕๒
เด็กหญิงชนาภา พาภักดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๕๓
เด็กหญิงณัชชา ดิษฐปาน

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๕๔
เด็กหญิงณัฐธิดา คงสมชีพ

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๕๕
เด็กหญิงปาริญา ชืนมณี

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๕๖
เด็กหญิงวาเลน โนนดี

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๕๗
เด็กหญิงสิริมา

พานเจริญชัยโรจน์ ๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๕๘
เด็กหญิงสิริวิมล เทียงอารมณ์

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๕๙
เด็กหญิงอาภัสสรา สุดหางเชือก

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๖๐
นางสาวปาริชาติ ชาวหัวเวียง

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๖๑
เด็กหญิงภาพิมล พลับนิม

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๖๒
เด็กหญิงปรดา สุขสวัสดิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๖๓
เด็กหญิงศิรินธร คำศรี

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๖๔
เด็กชายศุภัสสินธุ์

ทองสุขแสงเจริญ
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๖๕
นายไทคูณ บุญฉิม

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๖๖
นายสุวพิชญ์ เหล็กขนาย

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๖๗
นายอมร หอกกระโทก

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๖๘
เด็กหญิงกุลนิภา ธรรมวิเศษ

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๖๙
เด็กหญิงจิราวดี หลักคำ

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๗๐
นางสาวนนธิกานต์ ด้วงแดง

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๗๑
นางสาวผลานันต์ สุขสมกิจ

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๗๒
นายณัฏฐ์วรรธ สุขประเสริฐ

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๗๓
เด็กชายพิสิษฐ์ โยธาจันทร์

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๗๔
เด็กชายหัฏฐกร สงค์จันทร์

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๗๕
นางสาวณัฎฐิณี สอนศาสตร์

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๗๖
นางสาวสิมิลัน บุญลอม

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๗๗
นางสาวสุทธิดา สุริยะวงษ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๗๘
เด็กหญิงสุนิชา แสนกล้า

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๗๙
นางสาวอภิชญา นรากลำ

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๘๐
นายมินทร์ธาดา คำฝอย

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๘๑
เด็กชายอดิศร พิมพิสาร

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๘๒
นางสาวสุธินันท์ โชติศรีลือชา

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๘๓
นางสาวสุภาพร อาจด่อน

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๘๔
นางสาวอรุณสวัสดิ

์

ศรีไพร
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๓๗ / ๑๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๘๕
เด็กชายชาญธาดา กริชสิริมา

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๘๖
เด็กชายชิษณุพงศ์ จันตา

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๘๗
นายนนธวัช ถนอมเกียรติกุล

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๘๘
เด็กชายอภิวัฒน์ จันทบาล

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๘๙
นางสาวปวีณา ยีภู่

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๙๐
นางสาวอมลณัฐ อินทร์สอน

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๙๑
นายธนากร ทองนพ

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๙๒
นางสาวนิจจารีย์ จันทร์เจริญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๙๓
นางสาวพรรณี จันทร์เมฆา

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๙๔
นางสาววรรณวษา โรจน์แสงแก้ว

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๙๕
นางสาวอภัทรชา อ่อนสัมพันธ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๙๖
เด็กชายกฤตณัฐ สังข์สุวรรณ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๙๗
นางสาวเกวลิน นงคราญ

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๙๘
เด็กหญิงฉันทพิชา

เผ่าเกียรติเจริญชัย ๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๗๙๙
นางสาวธณัชชา ไทรไกรกระ

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๐๐
นางสาววิจิตรา โหรา

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๐๑
นางสาวสิริยากร จิรไชยสิงห์

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๐๒
เด็กชายนนทพัทธ์ ชาโชติ

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๐๓
นายวัชรพล สุพร

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๐๔
นางสาวลภัสรดา มงคลแท้

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๐๕
นางสาวศิริรัตน์ เทียงราตรี

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๐๖ เด็กหญิงศิริสงกรานต์ นามวงษ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๐๗
นางสาวศุภาวรรณ พวงศรี

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๐๘
นายมนัสวิน อินแปน

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๐๙
นางสาวพรชนก ปานบุญลือ

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๑๐
นางสาวศศิวิมล วิลุนละพันธ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๑๑
นางสาวอธิตา ร่วมสุข

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๑๒
นางสาวกนกพร อังคเศกวินัย

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๑๓
นายเอกอนันต์ คงดารา

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๑๔
นายพิสิฐพงศ์ ภิรมย์ปกษา

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๑๕
นางสาวกัญญารัตน์ กลินภู่

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๑๖
นางสาวพิมพ์ชญา ขำชม

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๑๗
นายสิรวิชญ์ โพธิสวรรค์

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๑๘
นางสาวนพเกตุ อยู่ฤทธิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๑๙
นางสาวภริตพร อมรวิลาศ

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๓๘ / ๑๙๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๒๐
นางสาวณัฏฐานภา ขวานา

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๒๑
นางสาวสุทธดา อ่อนแช่ม

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๒๒
นางสาวอริสา อุนยวง

๓๑/๐๕/๒๕๔๐

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๒๓
นางสาวอารียา ไตรยวุฒิ

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๒๔
นายธนเชษฐ์ คงเวียง

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๒๕
นางสาวธนรัตน์ ทองใจ

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๒๖
นางสาวบุญญารัตน์ บุตรพุ่ม

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๒๗
นายปยทัศน์ น้อยวงษ์

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๒๘
นายพีระพัฒน์ เนานะมะบัติ

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๒๙
นายภาสกร ชนะกิตติภักดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๓๐
นางสาวชญาดา เอียมลือนาม

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๓๑
นางสาวปุณฑริกา แก้วสุข

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๓๒
นางสาวสุภิญญา ปตยะโส

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๓๓
นายคณิศร แสนศิริเจริญพร

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๓๔
นายจิระศักดิ

์

นิมนวล

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๓๕
นายวีรภัทร พิมพะรัตน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๓๖
นางสาวนภาพร เงินไทย

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๓๗
นางสาวนฤมล ช่วยเพ็ญ

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๓๘
นางสาวนำฝน วงศ์สวัสดิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๓๙
นางสาวอภิสรา โตอนันท์

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๔๐
นางสาวพลอยไพลิน เนียมทอง

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๔๑
นางสาวเพิมศรี

่

รัตนพลประเสริฐ
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๔๒
นางสาววิชญาพร ตุงคะเสน

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๔๓
นางสาวกุลธิดา ปวนทา

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๔๔
นายฐิติวัสส์ ศุภวัชรโยธิน

๐๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๔๕
นายรัฐศาสตร์ ทองปาน

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๔๖
นายสรัล ปญญาใส

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๔๗
นางสาวกัญญารัตน์ โฉมเผือก

๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๔๘
นางสาวจีรภิญญา ดิฐนันทกุล

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๔๙
นางสาวเบญจมาศ เชือศรี

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๕๐
นายธีรภัทร เหมือนด้วง

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๕๑
นายศิระ ฉอ้อม

๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๕๒
นายสหรัถ สุเคน

๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๕๓
นางสาวกุลรัตน์ ธีรอนุปญ

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๕๔
นางสาวจันจิรา โพธิแพง

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๓๙ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๕๕
นางสาวละออง โสสีทา

๑๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๕๖
นายกิตติพงศ์ เหล่ากว้าง

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๕๗
นายปฏิภาณ ดาราไตร

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๕๘
นายพลกฤต เฉลิมลาภจรุง

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๕๙
นางสาวพีรยา จันทร์คง

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๖๐
นางสาวรัตน์ชนก ชัยสนิท

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๖๑
นางสาววิธิดา ปอพริง

้

๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๖๒
นางสาวศิรภัสสร เอกพัฒน์

๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๖๓
นางสาวสรัญญา นาคแกมทอง

๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๖๔
นายธนดล อุทกธาร

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๖๕
นายปยภัทร มงคล

๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๖๖
นางสาวรพีพรรณ พันธุ์สิทธิเดช

๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๖๗
นางสาวสุภาพรรณ ศรีเล็กดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๖๘
นายชนกันต์ ดวงจันทร์

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๖๙
นางสาววิไลวรรณ อ้นศิริ

๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๗๐
นางสาวสาริณี พร้อมมงคล

๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๗๑
นายปริทัศน์ คะนองดี

๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๗๒
นางสาวจันทร์ทิมา หอมชง

๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๗๓
นายณัฐกิตต์ ระพีร์ทวีโชติ

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๗๔
นายณัฐดนัย เชยกลินเทศ

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๗๕
นายธีระชล โพธิทอง

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๗๖
นายสุพีระ พึงเงิน

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๗๗
นายวุฒินันท์ แก้วจิาดา

๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๗๘
นางสาวศศิร์อร

ทรัพย์รดาชลากร
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๗๙
นางสาวอรพินท์ กาญจนเสวี

๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๘๐
นางสาวกัณทิมา โพธิแก้ว

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๘๑
นางสาวจิราภรณ์ บุญกอง

๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๘๒
นางสาวณัฐกานต์ อันภักดี

๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๘๓
นางสาวประภัสสร คำคูณ

๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๘๔
นางสาวพัชรี บัวบาน

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๘๕
นางสาวอนงค์ลักษณ์ ศรีริรมย์

๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๘๖
นายปชาสัณฑ์ อรรถปรีชาพล

๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๘๗
นางสาวเก๋ พรหมเตียม

๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๘๘
นางสาวธนาภา สุวรรณธาดา

๓๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๘๙
นางสาวจิดาภา ไชยวงศ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๔๐ / ๑๙๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๙๐
นายยุทธภูมิ โตอนันต์

๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๙๑
นางสาวกิติยา ส่งศิริพันธ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๙๒
นางสาวจีรนันท์ หินนอก

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๙๓
นางสาวภาวิตา เคยเห็น

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๙๔
นางสาวศิริพักตร์ สามนาม

๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๙๕
นายกำเผ่ง จันแก้ว

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๙๖
นายสยามรัฐ ศรีไพร

๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๙๗
นางสาวจิรัชญา บัวขาว

๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๙๘
นางสาวชนากาญจน์ เชาวลักษณ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๘๙๙
นางสาวดาริกา วุฒิวงศ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๐๐
นางสาวเทวพร สวัสดิภาพ

๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๐๑
นางสาวธัญชนก ภูริพัฒนกุล

๒๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๐๒
นางสาวเพ็ญศิริ มลภิรมย์

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๐๓
นางสาวศิริกาญจณา ชูพลาย

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๐๔
นางสาวจลินทิพย์ ภูพันนา

๐๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๐๕
นางสาวนะโม กาญชนะพงค์

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๐๖
นายพงศภัค ศุภพร

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๐๗
นายภัทรพงษ์ วงษ์ชาดี

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๐๘
นายวริทธินันท์

์

ไกลถิน

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๐๙
นางสาวจิตสุภา โพธิศาล

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๑๐
นางสาวสุจิตรา พรมโคตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๑๑
นางสาวธวัลรัตน์ ทองปรุง

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๑๒
เด็กหญิงกรรภิรมย์ ตาสาง

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองโยง วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๑๓
เด็กหญิงนิชา พูลทรัพย์

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองโยง วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๑๔
เด็กหญิงสุพิชชา พิมพ์ดัง

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองโยง วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๑๕
เด็กหญิงฐิตารีย์ ลำสัน

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๑๖
เด็กชายศิวัช มาลาวิโรจน์พันธ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๑๗
เด็กหญิงชลิดา ภักดี

๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๑๘
เด็กหญิงปวริศา แก้วประชา

๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๑๙
เด็กหญิงวรินทร ศรีสำราญ

๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๒๐
เด็กหญิงปาริชาติ ตระกูลเกษมสิริ

๒๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๒๑
เด็กชายพิสิษฐ์ มิตรสงเคราะห์

๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๒๒
เด็กหญิงนัฎธิดา พุ่มจำรัส

๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๒๓ เด็กหญิงเกียรติญาตรา
สังวาลย์เพ็ชร

๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๒๔
เด็กชายกฤษณะ ศรวงศ์

๒๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๔๑ / ๑๙๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๒๕
เด็กหญิงนันท์นภัส บุญเฉย

๒๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๒๖
เด็กหญิงพัชรวรินทร์ ซังปาน

๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๒๗
เด็กหญิงแพรพิไล เบียวน้อย

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๒๘
เด็กชายธนบพงจรัส เลิศรุจิดำรงค์กุล

๒๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๒๙
เด็กชายจิระภัทร วิลาวรรณ

๐๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๓๐
เด็กชายณัฐนนท์ เจนนัดที

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๓๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เนตรสว่าง

๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๓๒
เด็กชายนันทพล นนทะสิงห์

๑๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๓๓
เด็กชายภูมิไท หัสดีผง

๒๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๓๔
เด็กหญิงภัทราพร กันบุญมา

๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๓๕
เด็กหญิงสุภัชญา คงเขียว

๐๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๓๖
เด็กหญิงธัญวรัตม์ ศิริวณิชย์วงศ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๓๗
เด็กชายฐปนัท ชัยพัฒน์

๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๓๘
เด็กหญิงสิริวิมล ธีระวัฒนา

๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๓๙
เด็กหญิงณัฐรัตน์ ปุยรักษา

๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๔๐
เด็กหญิงฐิตินันท์ โพธิอาศัย

์

๑๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๔๑
เด็กหญิงพรกนก ตังสมบูรณ์

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๔๒
เด็กชายฉัตรบวร โปสรักขะกะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๔๓
เด็กหญิงณัฐณิชา พิชัย

๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๔๔
เด็กหญิงอริสรา อาจบางกรวย

๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๔๕
เด็กชายวชรดล วีรวัฒโนดม

๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๔๖
เด็กหญิงศศิกานต์ ศรีพระจันทร์

๒๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๔๗
เด็กหญิงนำทิพย์ โพธิพล

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๔๘
เด็กหญิงภัควลัญชญ์ เผ่าเพ็ชร

๑๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๔๙
เด็กหญิงสุภัชชา ขุนทอง

๐๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๕๐
เด็กหญิงดลอัปสร สุขะนนท์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๕๑
เด็กหญิงปุณยวีร์ ฉัตรจิรโรจน์

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๕๒
เด็กหญิงจนิตา ใจดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๕๓
เด็กหญิงธัญญานุช เคนสุวรรณ

๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๕๔
เด็กหญิงนภชนก บุญทาเลิศ

๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๕๕
เด็กชายวสุรัตน์ แก้ววิชิต

๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๕๖
เด็กชายกล้าก้าว ภูมิถาวร

๒๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๕๗
เด็กหญิงรัญชิดา ศรีผึง

้

๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๕๘
เด็กหญิงเบญญาภา ปานจันทร์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๕๙
เด็กหญิงเบญญาพร จรุงพรโสพา

๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๔๒ / ๑๙๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๖๐
เด็กชายธนภัทร อิงอนุรักษ์สกุล

๑๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๖๑
เด็กชายเสฏฐวุฒิ ศรีเงินยวง

๑๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๖๒
เด็กหญิงวิศุตา ปรีชากุล

๑๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๖๓
เด็กหญิงอนัญพร โนนคำพันธ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๖๔
เด็กหญิงแพรวา เดชกุล

๐๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๖๕
เด็กหญิงจณิสตา นามพร

๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๖๖
เด็กหญิงฐาศิณี สายศร

๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๖๗
เด็กหญิงมณีรัตน์ นันตะสุคนธ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๖๘
เด็กชายรัชตะ บัวนาค

๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๖๙
เด็กชายนรบดี บรรหาร

๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๗๐
เด็กชายวรรณมงคล บัวบาน

๑๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๗๑
เด็กหญิงนฤมล ดอกสี

๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๗๒
เด็กหญิงสุธีมา ยังจีน

๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๗๓
เด็กหญิงเอือการย์

้

ขรัวทองเขียว
๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๗๔
เด็กหญิงฐิติภา เจริญสุข

๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๗๕
เด็กหญิงชญาภา ยอดเพ็ง

๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๗๖
เด็กหญิงชลันธร สุขสมบูรณ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๗๗
เด็กหญิงธนัชพร เงินเนย

๒๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๗๘
เด็กหญิงภคภัสสร์ คหะวงศ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๗๙
เด็กชายนิธิกร เดชขจร

๒๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๘๐
เด็กชายสืบศิลป บุญจา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๘๑
เด็กหญิงราชายา จาบถนอม

๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๘๒
เด็กหญิงนิศารัตน์ จุ๊ยสามพราน

๑๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๘๓
เด็กหญิงโชติกา แสงวิภาค

๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๘๔
เด็กหญิงศิรินธรา วกสุดจิต

๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๘๕
เด็กหญิงขนิษฐา สว่างศรี

๐๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๘๖
เด็กหญิงธัญภัทร กานต์วิริโยกุล

๒๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๘๗
เด็กหญิงสุภัควดี นิสภกุล

๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๘๘
เด็กหญิงอิสราภรณ์ จันทร์ขาวฐิติกร

๐๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๘๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ นาสมจิตร

๐๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๙๐
เด็กหญิงชญานิศ จันทร์กลับ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๙๑
เด็กหญิงภัทรวิจิตรา เกษแก้ว

๒๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๙๒
เด็กหญิงณัฐมาศ เสาร์สุวรรณ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๙๓
เด็กหญิงธัญวลัย แจ้งสว่าง

๑๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๙๔
เด็กหญิงรมย์นลิน ศรีนาวา

๑๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๔๓ / ๑๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๙๕
เด็กหญิงศศิธร ขันวิเศษ

๒๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๙๖
เด็กหญิงญาดาวดี แก้วมณี

๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๙๗
เด็กชายอภิกรณ์ ทองแผน

๒๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๙๘
เด็กชายชมนุวัฒน์ ร่มเย็น

๑๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๔๙๙๙
เด็กชายจารุกิตต์ จารุภุมมิก

๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๐๐
เด็กชายรพีภัทร บัวสด

๑๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๐๑
เด็กชายอมรสิริ ศรีสมัย

๒๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๐๒
เด็กหญิงณัฐชา ชืนเจริญสุข

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๐๓
เด็กหญิงอรอุมา ศรีงามฉำ

๑๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๐๔
เด็กหญิงนรภัทร บัวหลวง

๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๐๕
เด็กหญิงพิชญา ดอนศรีจันทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๐๖
เด็กหญิงภัทรดา บุตรดาวงษ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๐๗
เด็กหญิงนิรชา ล่องสกุล

๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๐๘
เด็กหญิงหทัยชนก เอือไพบูลย์

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๐๙
เด็กหญิงมณฑิตา หงษ์ทับทิม

๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๑๐
เด็กชายอธิษฐ์ ธัญลักษณ์ภาคย์

๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๑๑
เด็กหญิงสุพนิดา เจียมสุวรรณ

๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๑๒
เด็กชายวีรภัทร เรืองราย

๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๑๓
เด็กชายกฤติเดช ฉิมพาลี

๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๑๔
เด็กชายกรวิชญ์ บวรพิสิฐกุล

๑๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๑๕
เด็กชายกฤติพงศ์ เหมือนสุดใจ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๑๖
เด็กชายกิติภูมิ วงษ์ภักดี

๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๑๗
เด็กชายธนดล สุขวิทยี

๑๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๑๘
เด็กชายธนภัทร ชูกรณ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๑๙
เด็กชายภคิณ สิญารัชคุณ

๒๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๒๐
เด็กชายภูวไน สอาดแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๒๑
เด็กชายรัฐฉัตร คงธนศุภบวร

๑๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๒๒
เด็กหญิงกานติมา บรมทองชุ่ม

๐๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๒๓
เด็กหญิงคุณัญญา แดงสอาด

๐๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๒๔
เด็กหญิงจีรานันท์ สุวรรณะ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๒๕
เด็กหญิงชลธิชา ชูเกียรติไกร

๒๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๒๖
เด็กหญิงญาณพัทธ์ น้อยพิทักษ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๒๗
เด็กหญิงฐิติวัลค์ ชูเชิด

๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๒๘
เด็กหญิงณัฐกฤตา มาศวงศ์วิวัฒน์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๒๙
เด็กหญิงปยรัตน์ ธนโชติธนินทร

๒๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๔๔ / ๑๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๓๐
เด็กหญิงพลอยไพลิน สุวรรณฤทธิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๓๑
เด็กหญิงแพรญาดา มณีวงษ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๓๒
เด็กหญิงสุทธิกาญจ์ สมประสงค์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๓๓
เด็กหญิงสุพิชญา ทองประภา

๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๓๔
เด็กหญิงอุ้มบุญ ไพรศรี

๒๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๓๕
เด็กชายกฤติน พรหมโนรี

๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๓๖
เด็กชายเงินแท้ ศรีม่วง

๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๓๗
เด็กชายตราภูมิ โพธิที

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๓๘
เด็กชายนิธิโชติ ไชยเทพ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๓๙
เด็กชายธัชทอง เทียมบรรจง

๐๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๔๐
เด็กชายปฏิพล ภิรมย์อยู่

๒๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๔๑
เด็กชายพีรพัฒน์ อุ่นเรือน

๐๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๔๒
เด็กชายรพีพงศ์ ปติจรูญพงศ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๔๓
เด็กชายวรเมธ ภูจอมคา

๐๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๔๔
เด็กชายรัชชานนท์ หนูรักษา

๑๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๔๕
เด็กชายศิวศิลป ปนศิริ

๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๔๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

วงค์สถิตวิโรจน์
๐๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๔๗
เด็กชายเสฎฐวุฒิ วิจิตรทัศนา

๑๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๔๘
เด็กหญิงกชวรรณ นาคชำนาญ

๐๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๔๙
เด็กหญิงกรรวี หนูชัย

๒๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๕๐
เด็กหญิงกัญญาภัค ภิญโญ

๒๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๕๑
เด็กหญิงกัญญาวีร์ วัฒนชยกุล

๐๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๕๒
เด็กหญิงกัลยรักษ์ ริมธีระกุล

๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๕๓
เด็กหญิงกัลยารัตน์ ฤทธิรุจิ

๒๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๕๔
เด็กหญิงกานต์สินี โสเจยยะ

๐๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๕๕
เด็กหญิงเกิดสิริ จันทร์กลัด

๑๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๕๖
เด็กหญิงฉัตรียา เกล็ดเครือมาศ

๑๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๕๗
เด็กหญิงชณธร อโนทัยอดิกูล

๑๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๕๘
เด็กหญิงชนกานต์ ใจจริง

๑๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๕๙
เด็กหญิงชลลดา ไม้หอม

๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๖๐
เด็กหญิงชลาชล อาภาธนานุวัติ

๑๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๖๑
เด็กหญิงชลิตา ภู่ศรี

๒๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๖๒
เด็กหญิงไชนิส แซ่เฮ้ง

๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๖๓
เด็กหญิงณัฎณิชา ฟงอารมณ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๖๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ใจอารีย์

๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๔๕ / ๑๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๖๕
เด็กหญิงณัฐจิตต์ ชมพูสวัสดิ

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๖๖
เด็กหญิงณัฐนพิน ปานทอง

๐๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๖๗
เด็กหญิงณัฐนรี บุญตา

๒๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๖๘
เด็กหญิงณัฐพร ธำรงทรัพย์สกุล

๒๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๖๙
เด็กหญิงณิชาภัทร ทองสุกมาก

๑๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๗๐
เด็กหญิงตะวัน สุรดิเรกไชย

๒๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๗๑
เด็กหญิงเทียนฉาย มโนเกตุ

๐๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๗๒
เด็กหญิงธิดาภรณ์ พูลสวัสดิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๗๓
เด็กหญิงนภภัค เกษมสุขไพศาล

๒๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๗๔
เด็กหญิงนภสพร สมิทธากร

๒๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๗๕
เด็กหญิงนฤมล โกทองเจริญ

๐๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๗๖
เด็กหญิงนีน่า เพชรรุณ

๒๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๗๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ แก้วศรี

๒๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๗๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ ปญจพงษ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๗๙
เด็กหญิงปวันรัตน์ วีรงคเสนีย์

๒๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๘๐
เด็กหญิงปารีณา บุญเกือ

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๘๑
เด็กหญิงปุณยวีร์ รอบคอบ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๘๒
เด็กหญิงพรนภา แก้วล้วน

๐๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๘๓
เด็กหญิงพัสสนันท์ ตรีมาสชยากูร

๒๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๘๔
เด็กหญิงพิชชาภา รวิพัน

๐๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๘๕
เด็กหญิงพิมพ์ชนัฏ อนุธนาปาลี

๒๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๘๖
เด็กหญิงพิมพ์นัชชา ประเสริฐท่าไม้

๒๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๘๗
เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร โชติสุวรรณศร

๒๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๘๘
เด็กหญิงพีรดา รัตนพนาวรรณ

๑๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๘๙
เด็กหญิงแพรอำพัน ชูจิตร

๑๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๙๐
เด็กหญิงภวิชย์พร คุณะดิลก

๒๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๙๑
เด็กหญิงภัคจิรา ค้าผลดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๙๒
เด็กหญิงภูษณิศา เงินนวม

๑๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๙๓
เด็กหญิงมสฤณา สุขขี

๐๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๙๔
เด็กหญิงมิณทิตา ระหว่างสุข

๐๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๙๕
เด็กหญิงรมย์ธีรา อุตรา

๑๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๙๖
เด็กหญิงรินรดา คัตตพันธ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๙๗
เด็กหญิงลลิตา ฤทธิรณ

๐๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๙๘
เด็กหญิงวราภรณ์ พูนสมบัติ

๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๐๙๙
เด็กหญิงศศิกานต์ ฤทธิวิโรจน์

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๔๖ / ๑๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๐๐
เด็กหญิงศุภกานต์ อิมใจ

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๐๑
เด็กหญิงสรัลพร ศรีสดใส

๓๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๐๒
เด็กหญิงสรัสนันท์ สินทอง

๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๐๓
เด็กหญิงสุปรียา พวงกิจจา

๒๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๐๔
เด็กหญิงอศัลยา บุญพักผล

๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๐๕
เด็กหญิงอาทิติยา ดิษฐ์เล็ก

๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๐๖
เด็กหญิงอินทิรา สมชาติ

๐๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๐๗
เด็กหญิงอุษาวณีย์ ช่วยกระจ่าง

๐๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๐๘
เด็กชายกวี ถาวรคีรีรัตน์

๑๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๐๙
เด็กชายกิรติ แพร่พิพัฒน์

๒๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๑๐
เด็กชายคุณานนท์ รักประทานพร

๒๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๑๑
เด็กชายเจษฎา พ่วงจีน

๑๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๑๒
เด็กชายธัญญ์ชนก ดอนจันดา

๑๒/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๑๓
เด็กชายภาสพงศ์ มิตราเวคิน

๑๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๑๔
เด็กชายมิงศิริ

่

มิงศรีตระกูล

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๑๕
เด็กชายสรรเพชญ สุรกูล

๑๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๑๖
เด็กชายสุทิวัส แก้วดวงเทียน

๒๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๑๗
เด็กหญิงกชกร รัศมี

๒๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๑๘
เด็กหญิงกันต์กมล สุริยทันต์

๒๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๑๙
เด็กหญิงกัลยลักษณ์ ทองสกุล

๒๗/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๒๐
เด็กหญิงเกศิณี

เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ๒๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๒๑
เด็กหญิงเขมมรี สุขธรณ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๒๒
เด็กหญิงเจษฎาพร ลาปะ

๒๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๒๓
เด็กหญิงชญาดา โยตะนันท์

๐๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๒๔
เด็กหญิงณัชชา บัวงาม

๒๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๒๕
เด็กหญิงณัฐพร สุวรรณวัฒน์

๑๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๒๖
เด็กหญิงณัฐรดา กันแต่ง

๐๖/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๒๗
เด็กหญิงณัฐวรรณ ศรีเจริญ

๐๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๒๘
เด็กหญิงธิติพร ธำรงวรกุล

๒๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๒๙
เด็กหญิงนรพร อือศรีวงศ์

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๓๐
เด็กหญิงนารีนาฏ ภูริขันติเนตร

๒๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๓๑
เด็กหญิงเบญญาภา รุ่งหิรัญ

๒๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๓๒
เด็กหญิงปยวรรณ์ มาลีเวชเชษพงศ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๓๓
เด็กหญิงพรลภัส มิตรประสาร

๐๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๓๔
เด็กหญิงรังสิมา วัชรีฤทัย

๐๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๔๗ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๓๕
เด็กหญิงลภัสสร ชนะศรี

๒๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๓๖
เด็กหญิงลักขณา พงษ์พุฒ

๑๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๓๗
เด็กหญิงวริศรา ล้อมสินทัพย์

๑๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๓๘
เด็กหญิงสุชาริณี สามารถกุล

๒๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๓๙
เด็กหญิงสุธีรา ลีลากุศล

๒๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๔๐
เด็กหญิงสุพิชญา ทองสม

๐๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๔๑
เด็กหญิงอภิญญา ภิญโญ

๑๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๔๒
เด็กหญิงอรกัญญา รัตนชืน

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๔๓
นายจิรายุส วรวิวัฒน์

๒๔/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๔๔
เด็กชายธิปธาน รพีอาภากุล

๑๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๔๕
นางสาวภัทรานิษฐ์ ภัทรเศรษฐวัฒน์

๑๒/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๔๖
นางสาววิทัศญา ผังจิโน

๒๒/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๔๗
เด็กหญิงสิรีธร สงหนู

๒๓/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๔๘
นางสาวสุวรินทร์ วชิรสุทานันท์

๐๓/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๔๙
นายชัยพงศ์ สุภมงคลชัยกุล

๐๑/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๕๐
เด็กชายกฤษณะ จันทร์ชาวนา

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๕๑
เด็กชายเขตโสภณ ภูโต

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๕๒
เด็กชายณัฐชนน มอนขุนทด

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๕๓
เด็กชายธนพล พันตาวงษ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๕๔
เด็กชายธนรัฐ อินทเสโน

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๕๕
เด็กหญิงกานต์ทิตา วิมูล

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๕๖
เด็กหญิงถิราวรรณ วุฒินาม

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๕๗
เด็กหญิงวรางคณา จารุพรพาณิช

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๕๘
เด็กหญิงสุทธิตา สุขษมภัทร์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๕๙
เด็กหญิงอุไรอร ภู่ทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๖๐
เด็กชายสุภัช วรพันธ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๖๑
เด็กหญิงเกศสิรินทร์ วงศ์คำ

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๖๒
เด็กหญิงปนัดดา พลอยสมบูรณ์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๖๓
เด็กหญิงปยพร บุญชู

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๖๔
เด็กหญิงพรรณนารา ยาสมุทร

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๖๕
เด็กหญิงพิชชาพร ณ ระนอง

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๖๖
เด็กหญิงภัชรษรี กองทอง

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๖๗
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ จันอ่อน

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๖๘
เด็กหญิงวาสนา เหมยแก้ว

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๖๙
เด็กหญิงศุภกานต์ สมัยเลิศ

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๔๘ / ๑๙๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๗๐
เด็กหญิงอธิชา หิรัญญะเวช

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๗๑
เด็กชายพงศกร วณิชวรกาญจน์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๗๒
เด็กชายสุดฤทธิ

์

วิสูตรสาครดิฐ
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๗๓
เด็กหญิงขนิษฐา สุดลำเลิศ

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๗๔
เด็กหญิงจันทรา เครือทอง

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๗๕
เด็กหญิงชลธิชา สุวรรณเนตร

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๗๖
เด็กหญิงทิพย์สุดา รักษาพล

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๗๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก คำบู่

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๗๘
เด็กหญิงมัลลิกา มณีศรี

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๗๙
เด็กหญิงมุทิตา พุ่มแก้ว

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๘๐
เด็กหญิงวนิดา พลรักษา

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๘๑
เด็กหญิงเวรุวรรณ เมอแล

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๘๒
เด็กหญิงสศิการณ์ แย้มพราย

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๘๓
เด็กชายมนตรี อ้อมงาม

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๘๔
เด็กหญิงนวพร สิงห์ชัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๘๕
เด็กหญิงสุรีย์พร แซ่ลี

้

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๘๖
เด็กชายคณิตศาสตร์ พุมมา

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๘๗
เด็กชายจิรายุทธ โศภางกรูไพร

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๘๘
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ไวเวหา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๘๙
เด็กหญิงนิศารัตน์ ชาวแสนแสบ

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๙๐
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

จ้อยรักษา
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๙๑
เด็กหญิงจารุณี พิมพ์มีลาย

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๙๒
เด็กหญิงจารุภา ยุทธนาโยธิน

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๙๓
เด็กหญิงชลธิชา นนท์บรรดิษฐ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๙๔
เด็กหญิงนัทณีกร กิงหมัน

่ ้

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๙๕
เด็กชายรณกฤษ เกิดเจริญ

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๙๖
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เพชรงาม
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๙๗
เด็กชายธีรนันท์ ขันตรี

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๙๘
เด็กหญิงกฤติยา จิตรากูล

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๑๙๙
เด็กหญิงเบญญทิพย์ สายเล็น

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๐๐
เด็กหญิงสุจิตรา สมภาร

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๐๑
เด็กหญิงสุภาพร อ่อนนาเลน

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๐๒
เด็กชายกัญจน์ พินทอง

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๐๓
เด็กหญิงวิมลพรรณ นราแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๐๔
เด็กชายสหบดี สาระธรรม

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๔๙ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๐๕
เด็กหญิงวราพร เต็กมงคล

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๐๖
เด็กหญิงพิชชานัญท์ แก่นมณี

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๐๗
เด็กหญิงพิชชานันท์ ไทรชมภู

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๐๘
เด็กหญิงจุฑามาศ พูลสมบัติ

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๐๙
เด็กหญิงธฤตมน คัมภีร์สิริวุฒิกุล

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๑๐
เด็กหญิงมัลลิกา ศรีประมวล

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๑๑
เด็กหญิงสุวนันท์ ตะเพียนทอง

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๑๒ เด็กหญิงอัมรินทร์รัตน์
กันเชียง

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๑๓
เด็กหญิงอุมาพร ทัดแช้ม

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๑๔
เด็กชายกรดนัย เขตชมภู

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๑๕
เด็กชายกฤษกร พันธุ์วิเชียร

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๑๖
เด็กชายฐิรพัฒน์ ศูนย์ปง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๑๗
เด็กชายณัฐธิวุฒิ มานะกิจ

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๑๘
เด็กชายภราดร พูลทวี

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๑๙
เด็กชายรัตนกร รัตนเจริญ

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๒๐
เด็กชายวีรวุฒิ ภูลายขาว

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๒๑
เด็กชายสถาพร เพ็งยอดวงษ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๒๒
เด็กชายสุทธิพงษ์ ทิพย์สุมานันท์

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๒๓
เด็กหญิงธิดา ผาสิน

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๒๔
เด็กหญิงนิศารัตน์ คำน้อย

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๒๕
เด็กหญิงพลอยรุ้ง ละมุล

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๒๖
เด็กหญิงพัชรินทร์ เริมรักรัมย์

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๒๗
เด็กหญิงภคิณี ชนนา

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๒๘
เด็กหญิงอภิญญา อินทร์อุไร

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๒๙
เด็กหญิงอินทิรา ไชยปญหา

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๓๐
เด็กชายกฤษนัย คงคา

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๓๑
เด็กหญิงนิชาภา นิลทะรักษา

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๓๒
เด็กหญิงภูริชญา กิจสมัย

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๓๓
เด็กหญิงวรรณธนิษฐ์ โสภณสิทธิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๓๔
เด็กหญิงวิลาวัลย์ ทองบาง

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๓๕
เด็กชายจักรพรรดิ

์

สมบัติดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๓๖
เด็กชายฐิติศักดิ

์

พิลาบุตร

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๓๗
เด็กชายนาทบดินทร์ หวังแนบกลาง

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๓๘
เด็กชายสุทัศ นิมสกุล

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๓๙
เด็กหญิงจารุวัลย์ แก้วเผือก

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๕๐ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๔๐
เด็กหญิงบุตรกัลยา แก้วกระจ่าง

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๔๑
เด็กหญิงสุกัญญา แซ่ฟู

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๔๒
เด็กชายนันทวัฒน์ ทรัพย์คงเจริญ

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๔๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชนะอุดม

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๔๔
เด็กหญิงสุนิสา ศรนุศิล

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๔๕
เด็กหญิงอริษา หลวงวัง

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๔๖
เด็กหญิงจิตรลดา สุภา

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๔๗
เด็กหญิงบูชิตา มนัสชัย

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๔๘
เด็กหญิงสายทอง สาวิสืทธิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๔๙
เด็กชายธนาดล แย้มเลียง

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๕๐
เด็กหญิงกิติยา พุ่มมีจิตร

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๕๑
เด็กหญิงโสภิญา ชนประชา

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๕๒
เด็กหญิงปณณพร ห้วยกรดวัฒนา

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๕๓
เด็กหญิงณัฐริการ์ สิงห์สีดา

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๕๔
เด็กหญิงแพรววนิต ใจอุ่น

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๕๕
เด็กหญิงสุกัญดา แซ่ฟู

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๕๖
เด็กหญิงอริสา คงกลิน

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๕๗
เด็กหญิงญาณิศา เพชรเย็น

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๕๘
เด็กหญิงนวรัตน์ โมคบุรุษ

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๕๙
เด็กหญิงวาสนา แพรม้วน

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๖๐
เด็กชายณชนก พรมขันธ์

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๖๑
นายศุภฤกษ์ ปาสัก

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๖๒
นางสาววรัญญา นิลประเสริฐ

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๖๓
เด็กชายกิตติธัช เลิศสำราญ

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๖๔
เด็กชายณัฐกิตต์ บ้งจ่า

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๖๕
เด็กหญิงรุ่งอรุณ นามแสง

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๖๖
เด็กหญิงนภัสนันท์ เปรมปรีชา

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๖๗
เด็กหญิงปวีณ์กร สุวรรนาคม

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๖๘
เด็กหญิงจุฑารัตน์ กลัดจันทร์

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๖๙
เด็กหญิงฐิติวรดา ตรุษสาท

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๗๐
เด็กหญิงนุชมณี หมันไร่

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๗๑
เด็กชายศิรภัทร หรือนรินทร์

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๗๒
เด็กหญิงกัญญาภัทร สุนประชา

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๗๓
เด็กชายณัฎฐชัย พูนสันเทียะ

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๗๔
เด็กชายธนกร ผดุงไชย

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๕๑ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๗๕
เด็กชายพันธกานต์ นิยม

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๗๖
เด็กชายศุภณัฐ เติมสายทอง

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๗๗
เด็กชายอดิสา รุ่งโรจน์

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๗๘
เด็กหญิงภานรินทร์ ชุ่มแสง

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๗๙
เด็กหญิงกฤติยา รบเรือง

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๘๐
เด็กหญิงกุสุมา ลายจุด

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๘๑
เด็กหญิงอิสรีย์ แก้วจีน

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๘๒
เด็กหญิงชัชฏาภรณ์ นุรักษ์เข

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๘๓
เด็กหญิงชัชนันท์ พรมมินทร์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๘๔
เด็กหญิงตติยา สุวรรนาคม

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๘๕
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ถาก๊ะ

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๘๖
เด็กหญิงอัมพร อ่อนสำโรง

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๘๗
เด็กหญิงณัฐกฤตา ชูช่วย

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๘๘
เด็กหญิงนพเก้า ใจซือ

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๘๙
เด็กหญิงสุนิสา งอมสระคู

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๙๐
เด็กหญิงอาทิตยา หนูพิมาน

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๙๑
เด็กหญิงปานดาว บุญสมศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๙๒
เด็กหญิงฟาลดา วงศ์จีน

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๙๓
เด็กหญิงศศิธร บุญเต็ม

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๙๔
เด็กหญิงศศิวิมล มหาดไทย

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๙๕
เด็กหญิงนวรัตน์ ดวงเกษร

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๙๖
เด็กหญิงวิมลสิริ จันอาจ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๙๗
เด็กหญิงชิตชนก ประสีระตา

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๙๘
เด็กหญิงรุจิรารมณ์ วงศ์วิเศษไพบูลย์

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๒๙๙
เด็กหญิงเจตสุดา แก่นโพธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๐๐
เด็กหญิงปลายฝน อาจบก

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๐๑
เด็กชายวิริทธิพล

์

จาง
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๐๒
เด็กชายทนงศักดิ

์

สกุลสมบัติ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๐๓
เด็กชายอานนท์ เอือเฟอ

้

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๐๔
เด็กหญิงจิตสุภา ผลเพิม

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๐๕
เด็กชายนิพล พรมเมือง

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๐๖
เด็กชายเอกราช พลอยประดับ

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๐๗
เด็กหญิงรัชนีกร ใจเทียง

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๐๘
เด็กหญิงสุขฟา ร่วมงาน

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๐๙
เด็กหญิงธัญธร เกิดลาภ

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๕๒ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๑๐
เด็กหญิงชลลดา ปานเจริญ

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๑๑
เด็กหญิงพิกุล ชูชมงาม

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๑๒
เด็กชายอภิทัต แซ่ก้วย.

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๑๓
เด็กชายอำพล รักเจริญ

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๑๔
เด็กชายขวัญชัย ผายผัน

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๑๕
เด็กชายณัฐวุฒิ จินดาวงศ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๑๖
เด็กชายสุทธิพงษ์ ดวงจันทร์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๑๗
เด็กชายวิทยา อินทร์งาม

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๑๘
เด็กหญิงสุพิชญา ไกรสรเสนา

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๑๙
เด็กหญิงนฤวรรณ แสงอุทัย

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๒๐
เด็กชายวรเชษฐ์ สุวรรณเนตย์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๒๑
เด็กชายนัทธพงศ์ สุขใส

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๒๒
เด็กชายชัยชนะ ปนประชา

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๒๓
เด็กชายสิริศักดิ

์

แก้วขำ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๒๔
เด็กชายหนุ่ม ลุงลกตาแก้ว

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๒๕
เด็กชายอัษฎายุธ โพธิศรี

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๒๖
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

กลัดจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๒๗
เด็กหญิงนภัสวรรณ สัตย์นันท์

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๒๘
เด็กหญิงธนวรรณ สีสะใบ

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๒๙
เด็กหญิงวริษา ปญญากมลกิจ

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๓๐
เด็กหญิงปยะมล นิมเนียม

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๓๑
เด็กหญิงวริยา ฝงนิล

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๓๒
เด็กหญิงพิชชญาดา ปูนันท์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๓๓
เด็กชายกิตติกร ตังสูงเนิน

้

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๓๔
เด็กชายอำพัน รักเจริญ

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๓๕
เด็กชายวิรัชย์ ชัยชิต

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๓๖
เด็กชายอดินัน แก้วเผือก

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๓๗
เด็กชายปริญญา เนียมประเสริฐ

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๓๘
เด็กหญิงสุดา ดาวจันอัด

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๓๙
เด็กหญิงพิชามญช์ ปานรักษา

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๔๐
เด็กชายภานุพงศ์ ยิมสำราญ

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๔๑
เด็กชายฐิเตมธ ยามี

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๔๒
เด็กชายชวลิต ซาลำ

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๔๓
เด็กชายอณุลักษณ์ จำปาทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๔๔
เด็กชายนาคพัฒน์ แปนทอง

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๕๓ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๔๕
เด็กหญิงชุติมา แสงโพธิแก้ว

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๔๖
เด็กหญิงกมลพรรณ แก้วคำ

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๔๗
เด็กหญิงพรพรรณ วรรักษา

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๔๘
เด็กชายวุฒิชัย ภูมิถาวร

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๔๙
เด็กหญิงเนตรนภา เพชรประดับ

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๕๐
เด็กหญิงกัลยาณ์ ทองทา

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๕๑
เด็กชายอภิรักษ์ ฤทธิลือไกล

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๕๒
เด็กหญิงเนตรชนก เกษอินทร์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๕๓
เด็กหญิงวชิรญาณ์ วันชูเสริฐ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๕๔
เด็กหญิงลักษิกา แตงดี

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๕๕
เด็กชายธนวัฒน์ ฤทธิมังกร

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๕๖
เด็กชายกิตติคุณ ใยทา

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๕๗
เด็กชายวราวุธ สวัสดี

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๕๘
เด็กหญิงเกศราภรณ์ เขียววิชัย

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๕๙
เด็กชายสุรมนตรี จำเริญวัย

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๖๐
เด็กชายรัชชานนท์ ชาตรี

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๖๑
เด็กชายเจษฎากรณ์ สุทธิโสม

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๖๒
เด็กชายศักดิชาย

์

วรรณชัย

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๖๓
เด็กหญิงสมปรารถนา

หาสุข
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๖๔
เด็กชายรุจิภาส มัฎฐารักษ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๖๕
เด็กหญิงจิราภรณ์ เหล่าโชติ

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๖๖
เด็กชายนัด สีดานา

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๖๗
เด็กหญิงจรัญญา ขาวเมือง

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๖๘
เด็กชายปฐมพงษ์ จันทร์สมบรูณ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๖๙
เด็กชายนันทวัฒน์ น่วมคง

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๗๐
เด็กชายเวธนี เนตรเอียม

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๗๑
เด็กหญิงปญริดา รัตนาดี

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๗๒
เด็กหญิงหฤทัย ไชยสุวรรณ

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๗๓
เด็กหญิงสลิตา ปตทอง

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๗๔
เด็กหญิงณัฐริการ์ น่วมจาด

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๗๕
เด็กหญิงแพรวรุ่ง นิมกลาง

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๗๖ เด็กหญิงสร้อยสังวาลย์
สืบตระกูล

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๗๗
เด็กหญิงสุธิตา อุยทับโท

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๗๘
เด็กชายศุภวิชญ์ ชำนาญโพธิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๗๙
เด็กชายเกรียงไกร เสนคะ

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๕๔ / ๑๙๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๘๐
เด็กหญิงชนาภา มาตรสวิง

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๘๑
เด็กชายธีรวุฒิ ไชยบท

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๘๒
เด็กหญิงภัทรวดี บุญเฟรือง

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๘๓
เด็กหญิงธวัลรัตน์ คำแก้ว

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๘๔
เด็กชายอานนท์ อันอุดม

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๘๕
เด็กหญิงณัฐชิชา ชินวงษ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๘๖
เด็กชายระพีพัฒน์ เทียมผล

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๘๗
เด็กหญิงสุวรรณี ถนอมกล่อม

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๘๘
เด็กชายนัฐพงค์ ยาคม

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๘๙
เด็กชายธนากร เอมอุ่นจิต

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๙๐
เด็กหญิงอรพินท์ วิมูลชาติ

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๙๑
เด็กชายธนากร สกุนินนท์

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๙๒
เด็กชายธนา วรนันท์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๙๓
เด็กชายสาคร บุญมี

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๙๔
เด็กหญิงอุมาพร เกษแก้ว

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๙๕
เด็กหญิงชนาภา ดีดวงพันธ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๙๖
เด็กหญิงณัฐธิดา สนสาย

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๙๗
เด็กหญิงพรรณราย พุทธษาวงศ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๙๘
เด็กชายลิขิต พลหินลาด

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๓๙๙
เด็กชายรัชภูมิ สายแก้ว

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๐๐
เด็กหญิงวันวิสาข์ พึงประชา

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๐๑
เด็กชายภูผา ทวีโชคเลิศชัยกุล

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๐๒
เด็กชายรัฐภูมิ ศรีโภคา

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๐๓
เด็กชายตาณวี เสรีชัยวณิช

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๐๔
เด็กชายสุวิทย์ แซ่หว่อง

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๐๕
เด็กชายณัฐพงษ์ หมันยม

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๐๖
เด็กหญิงรัตนมณี ถินพนา

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๐๗
เด็กหญิงณิราวัล ขันบรรจง

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๐๘
เด็กชายสุรียันต์ ลิสอน

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๐๙
เด็กชายรุจิศรรค์ เรือนสุวรรณ

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๑๐
เด็กหญิงพนิดา พลเทพ

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๑๑
เด็กชายศักดิดินันต์

์

พิมพากุล
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๑๒
เด็กชายคิรากร เงินนา

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๑๓
เด็กชายศรัณย์ เขียวเหล็ก

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๑๔
เด็กชายเจษฎาภรณ์ แผนทอง

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๕๕ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๑๕
เด็กชายธีรเดช มันคง

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๑๖
เด็กหญิงรมณ์มณียา สาริกา

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๑๗
เด็กหญิงธัญวรรณ ชืนชีพ

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๑๘
เด็กหญิงภัทรา เนินคำพา

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๑๙
เด็กชายอัมรินทร์ นาสมใจ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๒๐
เด็กหญิงเขมิสรา วัฒนพิทักษ์พงศ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๒๑
เด็กหญิงเอมปวีร์ ฉัตรโกมลภิรมย์

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๒๒
เด็กชายเกริกชัย เอียมจุ้ย

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๒๓
เด็กหญิงธิดาวรรณ อ่อนโยน

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๒๔
เด็กชายอติเทพ กังขอนนอก

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๒๕
เด็กชายสุรศักดิ

์

พรมลี
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๒๖
เด็กชายอานนท์ อุ่นตลาด

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๒๗
เด็กหญิงอริสรา พันธ์ยาง

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๒๘
เด็กชายวุฒิชัย อยู่จันนา

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๒๙
เด็กหญิงคัทลีนษ์ แดงบุบผาทอง

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๓๐
นางสาวจิราวรรณ จันทะเลิง

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๓๑
เด็กชายเตชิต ศรีสุริวงษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๓๒
เด็กชายพิรภัทร์ ดีแปน

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๓๓
เด็กหญิงปภัสสร สีดา

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๓๔
เด็กชายภูวดล วรนันท์

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๓๕
เด็กหญิงลูกเกด วรนันท์

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๓๖
เด็กหญิงอุบลวรรณ สามหมอ

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๓๗
เด็กชายนราธิป เทียงผง

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๓๘
เด็กชายณัฐวุฒิ สายบัว

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๓๙
เด็กหญิงชนิกา ศรีเงิน

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๔๐
เด็กหญิงจันทรพร ชุติภัทร์วรนันท์

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๔๑
เด็กชายสิทธินนท์ มงคลชัยภูวรา

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๔๒
เด็กหญิงนันทยา จันทร์สิงห์โต

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๔๓
เด็กชายศรายุทธ โลเชียงสาย

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๔๔
เด็กชายกฤตภาส มันคง

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๔๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ถินประวัติ

่

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางเตย วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๔๖
เด็กหญิงพรพิรุณ ตาโบ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเตย วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๔๗
เด็กหญิงอ๊อก ตาโบ

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเตย วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๔๘
เด็กชายหล้า ตาโบ

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเตย วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๔๙
เด็กชายจักรกฤษ ธรรมจักร์

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเตย วัดดอนหวาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๕๖ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๕๐
เด็กหญิงศวรรยา ม่วงพิน

๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๕๑
เด็กหญิงเนตรนภา ปานบุญลือ

๒๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๕๒
เด็กหญิงบุษบา ปนนิล

๒๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๕๓
เด็กหญิงศิริภัสสร แก้วยก

๐๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๕๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา แก้วพฤกษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๕๕
เด็กหญิงณัฐวรา คำตา

๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๕๖
เด็กหญิงนิชากร เพลินจิตร

๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๕๗
เด็กหญิงธนภรณ์ เตชะดี

๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๕๘
เด็กหญิงศรุดา แก้วมณี

๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๕๙
เด็กหญิงอรอุมา ชำนิกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๖๐
เด็กหญิงนภาพร เสนาใหญ่

๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๖๑
เด็กหญิงฐิชา ดีนา

๒๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๖๒
เด็กหญิงวิลาวัณย์ ตุ่นสวัสดิ

๋

๒๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๖๓
เด็กหญิงอัญชลี หมันหาโชค

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๖๔
เด็กหญิงเพ็ญเพชร คุมพล

๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๖๕
เด็กหญิงนันทการต์ ภูมิ

๐๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๖๖
เด็กหญิงแพรวา สมอเมตร

๐๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๖๗
นางสาวพรดา บูชา

๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๖๘
เด็กหญิงวริศรา วิทยา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๖๙
เด็กหญิงอรพรรณ ลืนกลาง

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๗๐
เด็กหญิงอภิญญา สนธินุช

๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๗๑
เด็กหญิงรินรดา กลินกระสันต์

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๗๒
เด็กหญิงสุภาวดี แสนปาลี

๒๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๗๓
เด็กหญิงพัชรินทร์ ชาญชัย

๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๗๔
เด็กชายอภิชัย วิมลมาลาวรรณ

๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๗๕
เด็กหญิงมาริสา อ่อนสุด

๒๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๗๖
เด็กชายศรจักร สายลาม

๐๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๗๗
เด็กหญิงณัฐอภิสรา แซ่ลี

้

๑๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๗๘
เด็กชายณัฐวุฒิ อินทร์เผือน

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๗๙
เด็กหญิงกนกกานต์ กองแพง

๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๘๐
เด็กชายพิพัฒน์ คุมพล

๐๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๘๑
เด็กชายบัญชกานต์ สินสวนจิก

๑๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๘๒
เด็กหญิงชมพูนุช จันทร์ปราง

๑๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๘๓
เด็กหญิงสิริวัลย์ ญาติตาอินทร์

๒๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๘๔
เด็กหญิงรักษิณา กีตา

๒๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๕๗ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๘๕
เด็กชายแรกพบ ดิษฐเกษร

๑๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๘๖
เด็กหญิงกชกร วงศ์กระโซ่

๑๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๘๗
เด็กหญิงกันติชา กลินมัคผล

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๘๘
เด็กชายสัมฤทธิ

์

นารอด
๑๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๘๙
เด็กชายกฤษนัย ประทุมศาลา

๑๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๙๐
เด็กหญิงพัชรนันท์ คะเนย์

๓๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๙๑
เด็กหญิงศิริรัตน์ ศรีลาอำ

๐๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๙๒
เด็กหญิงนิศรา ละอองเขต

๒๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๙๓
เด็กหญิงสุชัญญา พรมสุดา

๐๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๙๔
เด็กหญิงณัฏฐธิดา เกตุพันธ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๙๕
เด็กหญิงชลธิชา งิวเกตุ

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๙๖
เด็กหญิงกมลพร เจียงรักษา

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๙๗
เด็กหญิงพรปวีณ์ เยียมจันทร์

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๙๘
เด็กชายบดีศร ปนนิล

๐๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๔๙๙
นางสาวอัญญารัตน์ ศรีหวงค์

๒๘/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๐๐
เด็กชายนภัสกร บุญกอง

๒๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๐๑
เด็กชายภัทรศักดิ

์

แต่งสุวรรณ
๑๘/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๐๒
เด็กชายกิตติราช พันธ์ดี

๐๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๐๓
เด็กหญิงนิสา เนตรนาเกร็จ

๒๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๐๔
เด็กหญิงนลินพร ศรีวัฒนา

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๐๕
เด็กหญิงมนัสนันท์ โพธิพันเมฆ

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๐๖
เด็กชายกิตติกานต์ อนุวรรณ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตลาด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๐๗
เด็กหญิงศิรประภา แซ่ลิม

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตลาด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๐๘
เด็กหญิงพัชรพร สามร้อยงาม

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๐๙
เด็กชายดนุพงษ์ สีเหลือง

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๑๐
เด็กหญิงณัฐศศิ พรฉัยยา

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๑๑
เด็กชายสนันตน์ นิจโคป

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๑๒
เด็กหญิงศศิพิมพ์ สร้อยโท

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๑๓
เด็กหญิงจันทกานต์ โกมลวาทิน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๑๔
เด็กชายบวรวิชญ เบ็ญอาหลี

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๑๕
เด็กชายก้องภพ วิศวสุรกฤตย์

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๑๖
เด็กชายนนทกานต์ น้อยแพง

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๑๗
เด็กหญิงชินันดา พันแตง

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๑๘
เด็กชายพงศภัค พัฒนต่อตระกูล

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๑๙
เด็กหญิงชนิษฐา เพียรไธสง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๕๘ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๒๐
เด็กหญิงณัฐนันท์ ทับทิมทอง

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๒๑
นายศักดิสยาม

์

พืชเพียร
๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๒๒
เด็กหญิงเมธาพร ปนกอง

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๒๓
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ล้อสกุล

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๒๔
เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

วัฒน์รณชัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๒๕
เด็กหญิงณัฐริกา พรหมชนะ

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๒๖
เด็กหญิงณัฐิดา สายลือนาม

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๒๗
นายสุวัน ทองดี

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๒๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สาธุการ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๒๙
นายภานุพงศ์ บุระพันธุ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๓๐
เด็กหญิงบุษกร ยวนยี

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๓๑
เด็กหญิงนำผึง

้

มีทอง
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๓๒
เด็กหญิงพรนภัส อ่อนเรือง

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๓๓
เด็กหญิงกานต์พิชชา พรพ่วง

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๓๔
เด็กชายณัฐชนันท์ จินดานิล

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๓๕
เด็กชายสรวิชญ์ แปนสุวรรณ

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๓๖
เด็กชายอรรถพล หวังฟงกลาง

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๓๗
เด็กชายปณณวัฒน์ มันแก้ว

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๓๘
เด็กชายวัชรพงษ วิภาตะไวทยะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๓๙
เด็กชายณัฐชนน ยุบรัมย์

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๔๐
เด็กชายวีรภาพ รอดบุญลือ

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๔๑
เด็กหญิงธัญทิพ นาคมี

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๔๒
เด็กหญิงอัณณา โอสถพรหมมา

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๔๓
เด็กหญิงปรียนันท์ ตาทิพย์

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๔๔
เด็กชายพิสิษฐ์ ศรีอนันต์

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๔๕
เด็กชายธนาธิป จักรช่วย

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๔๖
เด็กชายอธิชาติ วิระกุล

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๔๗
เด็กชายปญญา วรฤทธินภา

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๔๘
เด็กชายสิรภพ กลินมัคผล

่

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๔๙
เด็กชายสมพงษ์ ทองสุข

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๕๐
เด็กชายหัสฐภูมิ ชุมรักษา

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๕๑
เด็กหญิงเรณุกา เหล็กเพ็ชร

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๕๒
เด็กหญิงสู่ขวัญ ภูมิชัย

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๕๓
เด็กชายกฤติน เอียดขวัญ

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๕๔
เด็กชายพลลภัตม์ เกิดสกุล

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๕๙ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๕๕
เด็กชายปติภัทร ปะนามะทัง

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๕๖
เด็กชายอานัส สายบุญยืน

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๕๗
เด็กชายวรทย์ ภักดีโต

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๕๘
เด็กหญิงณัฎฐณิชา คลังระหัด

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๕๙
เด็กหญิงโสภิญาดา รัตนโกสุม

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๖๐
เด็กหญิงศุภัคสรณ์ วิทยาฤทธฺพากร

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๖๑
เด็กหญิงณัชชา สมานพร้อม

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๖๒
เด็กชายสิริภัทร พูลสุมล

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๖๓
เด็กชายสุกัลย์ ตู้จินดา

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๖๔
เด็กหญิงพรกนก บุตรสิงห์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๖๕
เด็กหญิงณิชชา แก้วกระจาย

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๖๖
เด็กหญิงณิชกานต์ ฤทธิกำลัง

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๖๗
เด็กชายวรวุธ เลียงรักษา

้

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๖๘
เด็กหญิงจิตราภรณ์ ต้นพันธ์

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๖๙
เด็กชายตะวัน รุ่งโรจน์รัตน์

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๗๐
เด็กชายตรีวิทย์ เนตรกันทา

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๗๑
เด็กหญิงรินลณี พลมนตรี

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๗๒
เด็กชายกิตติเดช รักษาพันธ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๗๓
เด็กหญิงณัฐณิชา เย็นเปนสุข

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๗๔
เด็กชายศิศิร์นพัช น่วมสวัสดิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๗๕
เด็กชายศุภชัย ศรีสังวาลย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๗๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ลาภอินทรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๗๗
เด็กชายปรุฬห์ สุขสุศักดิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๗๘
เด็กชายวิรุฬห์ มีรัตนารมย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๗๙
เด็กหญิงจิรัชญา แสงค้า

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๘๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จ้อยหวังผล

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๘๑
เด็กหญิงอภิญญา ปญจารักษ์

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๘๒
เด็กชายภรภัทร ประยูรศรี

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๘๓
เด็กชายสิรวิชญ์ พึงคำนวณ

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๘๔
เด็กชายสุทธินันท์ พิมพินิจ

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๘๕
เด็กหญิงปริณดา ชันจิรกุล

้

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๘๖
เด็กชายกิตติภพ บุษย์นำ้เพชร

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๘๗
เด็กชายกิตตินัฐศักดิ

์

สุนทรารักษ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๘๘
เด็กชายณัฐเวช คุณรักษ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๘๙
เด็กหญิงวรินรำไพ ชืนสกุล

่

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๖๐ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๙๐
เด็กชายสุวรรณภูมิ วัดเสนาะ

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๙๑
เด็กหญิงธีรกานต์ ทองนำ

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๙๒
เด็กหญิงปลายฟา ประครองใจ

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๙๓
เด็กหญิงภัทราพร ทิพยทยารัตน์

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๙๔
เด็กหญิงอาณดา กรพิพัฒน์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๙๕
เด็กหญิงณัฐชา ตังกิจไพศาล

้

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๙๖
เด็กหญิงภัทราภรณ์ บำรุงหมู่

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๙๗
เด็กชายคริสต์มาส ผันหลัง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๙๘
เด็กหญิงจิภาดา

อ่อนละมูลจิระกุล ๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๕๙๙
เด็กชายชนาทิตย์ ทองบุญเพียร

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๐๐
เด็กชายชลธนา ก๋าทองทุ่ง

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๐๑
เด็กชายสิทธรินทร์ โพธิบำเพ็ญ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๐๒
เด็กหญิงสุภัสสรา จำรัสไว

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๐๓
เด็กหญิงเมสิชล สุขสำราญ

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๐๔
เด็กชายวรเมธ วิฉานะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๐๕
เด็กชายกาญจน์นิติ นิลอ่อน

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๐๖
เด็กชายปฏิภาณ ฉิมอ้อย

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๐๗
เด็กหญิงกานต์ธีรา ออสุขศรี

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๐๘
เด็กหญิงทาริณี ไขแสง

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๐๙
เด็กชายกีรติ หนาสกุล

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๑๐
เด็กหญิงกรินทร หลักคำ

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๑๑
เด็กชายเธียรวิทย์ เชิญขวัญ

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๑๒
เด็กชายธีระชัย จงแอบกลาง

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๑๓
เด็กหญิงขนิษฐา คงอยู่

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๑๔
เด็กหญิงพิยดา เสือทอง

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๑๕
เด็กหญิงสุนันทา สิงห์ลอ

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๑๖
เด็กหญิงปริณญา โพธิล้อม

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๑๗
เด็กชายนพรัตน์ ศิริมงคล

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๑๘
เด็กหญิงรุ่งนภา สุวรรณแสง

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๑๙
เด็กชายธนพล ปนปน

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๒๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ฤทธิเดช

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๒๑
เด็กชายกิตติกร เวียงชัย

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๒๒
เด็กหญิงสาธิตา แก้วคำ

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๒๓
เด็กหญิงอาม ตาแสง

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๒๔
เด็กหญิงชวาลา จันทสิทธิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๖๑ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๒๕
เด็กหญิงกนกวรรณ บุญเรือน

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๒๖
เด็กหญิงแจ่มนภา พันทะมา

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๒๗
เด็กหญิงไพลิน ชมภูพืน

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๒๘
เด็กหญิงธิญาดา วงศ์งาม

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๒๙
เด็กชายพัฒนพงศ์ จันทร์มี

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๓๐
เด็กหญิงสุนันทา สิงครุธ

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๓๑
เด็กหญิงปาริชาต สง่าในเมือง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๓๒
เด็กหญิงยุภาวดี รู้ขาย

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๓๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สกุลทอง

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๓๔
เด็กหญิงจุฑารัตน์ เบอร์ไธสง

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๓๕
เด็กชายสุวิทย์ ทับเถือน

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๓๖
เด็กชายพิรุณชัย ชอบแฝงกลาง

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๓๗
เด็กหญิงแก้วใจ ตาไส

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๓๘
เด็กหญิงกชกร ทรัพย์ประพฤทธิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๓๙
เด็กหญิงชนิตรา ไข่ลือนาม

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๔๐
เด็กหญิงผกาวรรณ พรหมจำปา

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๔๑
เด็กชายธวัชชัย เจริญสันเทียะ

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๔๒
เด็กหญิงชัชชนก รักนำเทียง

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๔๓
เด็กหญิงวชิราภรณ์ สมบุญ

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๔๔
เด็กชายชัยพร สนิทท้าว

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๔๕
เด็กหญิงณฐินี เทียนจันทร์

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๔๖
เด็กหญิงธัญญารัตน์ เตปา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๔๗
เด็กชายสราวุฒิ ลับไธสง

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๔๘
เด็กชายพลพจน์ ปองคำมีกุลพงศ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๔๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ ประกอบสาย

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๕๐
เด็กหญิงวลิดา มาชืน

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๕๑
เด็กหญิงพรนภัทร มงคลดาว

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๕๒
เด็กชายกฤษฎา หุ่นทอง

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๕๓
เด็กชายไททัช ดวงมาลี

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๕๔
เด็กหญิงวิชชุดา ผาต่อพงษ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๕๕
เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีมณฑา

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๕๖
เด็กหญิงจารุวรรณ แสงนาค

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๕๗
เด็กชายก้าวไกล บีกขุนทด

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๕๘
เด็กชายก้องเกียรติ กุดวงศ์แก้ว

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๕๙
เด็กหญิงจริยา เปยมบุญ

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๖๒ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๖๐
เด็กหญิงโยษิตา แผงไธสง

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๖๑
เด็กหญิงสุภาภรณ์ พรรณา

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๖๒
เด็กหญิงอริศศรา เอียมอินทร์

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๖๓
เด็กชายณัฐกานต์ ดิษฐประเสริฐ

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๖๔
เด็กชายอาทิตย์ พรรณขาม

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๖๕
เด็กหญิงสุพัฒตรา จินดานิล

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๖๖
เด็กชายอภิชาติ จันทร์พิทักษ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๖๗
เด็กหญิงยุวดี ใจหมัน

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๖๘
เด็กหญิงวิลาสินี สิงหนุวุฒ

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๖๙
เด็กชายวัน ศรีชมชืน

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๗๐
เด็กชายจารุเดช เหง้าเทพ

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๗๑
เด็กหญิงสโรชา จินดานิล

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๗๒
เด็กหญิงหทัยรัตน์ รอดกระทึก

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๗๓
เด็กชายนราเมศ จันทร์มี

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๗๔
เด็กชายวิธวัช ใหม่คามิ

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๗๕
เด็กชายสิทธิโชค ภูลับดวง

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๗๖
นายชนะฉัตร ไทยเจริญ

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๗๗
เด็กหญิงณัฐกานต์ สามกระโทก

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๗๘
เด็กหญิงนันทิชา สังสนา

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๗๙
เด็กหญิงปภาวดี หงษ์ทอง

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๘๐
เด็กหญิงกมลพรรณ พรประทาน

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา วัดเพลินเพชร  

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๘๑
เด็กหญิงเวธกา มีคม

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา วัดเพลินเพชร  

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๘๒
นางสาวปณิดา แสงแก้ว

๒๕/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา วัดเพลินเพชร  

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๘๓ นางสาวประกายเพชร
ผ่องใส

๒๙/๐๖/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา วัดเพลินเพชร  

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๘๔
เด็กหญิงพรรณปพร นวลเนือง

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๘๕
เด็กหญิงอรวรรณ ศรีคุ้ม

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๘๖
เด็กหญิงพีรดา ชัยพิชิตพันธ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๘๗
เด็กหญิงณัฐณิชา เปยเยีย

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๘๘
เด็กหญิงขวัญชนก นาคสงวน

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๘๙
เด็กหญิงวริศา ณัทกลทีป

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๙๐
เด็กหญิงจารุภา ครุวรรณ

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๙๑
เด็กชายสุวิชชา แก่นพรม

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๙๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ตันเจริญสุข

๊

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๙๓
เด็กชายพงศพัศ กลินมะลิ

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๙๔
เด็กชายศิริมงคล สัมพันธมิตร

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๖๓ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๙๕
เด็กหญิงนีนนารา นุ่มวงศ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๙๖
เด็กหญิงชิดชนก ทองสวัสดิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๙๗
เด็กหญิงณิชาพร สมบูรณ์บัติ

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๙๘
เด็กชายฐิติพล วัฒนะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๖๙๙
เด็กหญิงทยานันท์ เดือนสมร

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๐๐
เด็กหญิงอริญชย์ อำไพบุญ

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๐๑
เด็กหญิงชญาดา แสงเดช

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๐๒
เด็กหญิงกนกอร มาน้อย

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๐๓
เด็กหญิงสุพิชฌา ศรีม่วง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๐๔
เด็กหญิงธนภร รุจิฉาย

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๐๕
เด็กหญิงวรรณพร นฤขัตรพิชัย

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๐๖
เด็กหญิงอลิสดา แสงภา

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๐๗
เด็กหญิงธนัชชา ตุ้มโหมด

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๐๘
เด็กหญิงกมลวรรณ โพธิพร้อม

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๐๙
เด็กหญิงวริศรา ผินนอก

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๑๐
เด็กหญิงหทัยกานต์ เกตุขาว

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๑๑
เด็กหญิงณัฐธิดา อมรอภิรติ

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๑๒
เด็กชายธราเทพ สินภัย

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๑๓
เด็กหญิงทิวา แคเขียว

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๑๔
เด็กหญิงชนกานต์ สระสม

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๑๕
เด็กหญิงประภาสิริ ระคร

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๑๖
เด็กหญิงนนธพร จ้อยทองมูล

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๑๗
เด็กหญิงกมลนัทธ์ อินทร์ประดับ

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๑๘
เด็กชายธนกฤต สุนประชา

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๑๙
เด็กหญิงพิชญธิดา ฉิมจินดา

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๒๐
เด็กหญิงพิชญาภัค ใช้บางยาง

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๒๑
เด็กหญิงศิริญญา คงพันธ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๒๒
เด็กชายวีรภัทร ไทยทวี

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๒๓
เด็กชายพัทธสิทธิ

์

ปนตบแต่ง
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๒๔
เด็กหญิงณญาดา

ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๒๕
เด็กชายเสฏฐพงศ์ เลาหบุตร

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๒๖
เด็กหญิงอภัสรา มาลี

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๒๗
เด็กหญิงกิตติยาพร กิจบำเรอ

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๒๘
เด็กหญิงมนัสนันท์ แมลงผึง

้

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๒๙
เด็กชายวีรยุทธ์ พัดเกร็ด

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๖๔ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๓๐
เด็กหญิงสุนันทา วงศ์บุญมาก

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๓๑
เด็กหญิงวิมลสิริ ทศดร

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๓๒
เด็กชายวิชธวัช วิหาจันโท

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๓๓
เด็กหญิงอันติมา กลินพยอม

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๓๔
เด็กหญิง ด.ญ.ปนิดา เสนามนตรี

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๓๕
เด็กชายภราดร โพธิศรี

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๓๖
เด็กหญิงชญาดา ชูพันธ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๓๗
เด็กหญิงสุมินตรา หงษา

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๓๘
นางสาวชนะชล แก้วใหญ่

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๓๙
เด็กชายภีรโชติวิส นิลดำ

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๔๐
นางสาวสุวีรา ว่าปราง

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๔๑
เด็กหญิงชนิกา ม่วงนำเงิน

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๔๒
เด็กชายธนวัต แสงพิทักษ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๔๓
เด็กชายพุฒิพงษ์ บุญชู

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๔๔
เด็กชายจิรวัฒน์ ศตพรพิสิฐ

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๔๕
เด็กชายธนะเมศฐ์ ดาทะราช

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๔๖
เด็กชายคณิต นิลรัต

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๔๗
เด็กชายโสภณวิชญ์ แซ่เล้า

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๔๘
เด็กชายพัทธดนย์ เหลืองไพรินทร์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๔๙
เด็กชายวิชชากร

จิตรศิลปฉายากุล
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๕๐
เด็กชายตุรากร พลชัย

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๕๑
เด็กชายโชติพัฒน์ ฤทธิมงคล

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๕๒
เด็กชายปณณกฤษฎ์ ทองคำ

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๕๓
เด็กหญิงมณฑกานต์ ศรีไพบูลย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๕๔
เด็กหญิงภาพรรณ มรรคสุทธิกุล

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๕๕
เด็กหญิงแพรวา ผ่องกมล

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๕๖
เด็กหญิงเพ็ญนภา ชาญชัย

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๕๗
เด็กหญิงวรินทร พลอยแสงสาย

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๕๘
เด็กหญิงภาสินี ชูวงษ์วาน

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๕๙
เด็กหญิงภิรดา มีวัฒนะ

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๖๐
เด็กหญิงธมนวรรณ กานดา

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๖๑
เด็กหญิงจิรัสยา รุมาคม

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๖๒
เด็กหญิงนรรัตน์ มรกตจินดา

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๖๓
เด็กหญิงพัณณิตา แต่แดงเพชร

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๖๔
เด็กหญิงพรไพรินทร์ กลินระรวย

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๖๕ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๖๕
เด็กหญิงฉัตรชนก ศิริพงษ์เวคิน

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๖๖
เด็กหญิงสิรินดา ศิลปเจริญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๖๗
เด็กหญิงกมลภัทร หวังเคียงธรรม

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๖๘
เด็กหญิงรพีพรรณ พิมพ์สุวรรณ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๖๙
เด็กหญิงกุลณิชา ทองศรีสมบูรณ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๗๐
เด็กหญิงปุณยนุช หมึงประเสริฐ

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๗๑
เด็กหญิงปวราภรณ์ พรรษา

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๗๒
เด็กชายสุวิจักขณ์ ชินปนเกลียว

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๗๓
เด็กชายพีรวัส พจน์เลิศอรุณ

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๗๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทิพย์ธำรง

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๗๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เบ้าบุญ

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๗๖
เด็กชายวัชรากร พรศิริกาญจน์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๗๗
เด็กชายพงศ์ณธัช พรประเสริฐยิง

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๗๘
เด็กชายศุภกร นาคศรีสังข์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๗๙
เด็กชายปวริศ เนียมมะณี

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๘๐
เด็กหญิงปวริศา มีเพียร

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๘๑
เด็กหญิงวีรภัทรสุดา ฆายะนานนท์

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๘๒
เด็กหญิงทาริกา พงษ์สวัสดิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๘๓
เด็กหญิงณิชชาพัณณ์ นัดสูงวงศ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๘๔
เด็กหญิงบุษราคัม เซียงม้า

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๘๕
เด็กชายเมธังกรณ์ ถิรเสถียรรัตน์

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๘๖
เด็กชายจิรภัทร เลิศวิจิตรกุลชัย

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๘๗
เด็กชายพีรกร ชัยสนิท

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๘๘
เด็กชายธีรเมธ ห้วยหงษ์ทอง

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๘๙
เด็กหญิงวันวิสาข์ มาลีเลศ

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๙๐
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ เกตุพันธ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๙๑
เด็กชายสิรภัทร เฉิน

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๙๒
เด็กหญิงณัฐธิดา สงขกุล

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๙๓
เด็กชายภัณฑิรา วณิชนันทธาดา

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๙๔
เด็กหญิงกัลยกร ดุจชาตบุษย์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๙๕
เด็กชายณัฏฐ์วิชชา พึงใหญ่วัฒนะ

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๙๖
เด็กหญิงจามิกรณ์ เตียนสำรวย

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๙๗
เด็กหญิงธนภรณ์ ทัพวงศ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๙๘
เด็กหญิงนัยน์ปพร สิทธิอมรคุณ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๗๙๙
เด็กหญิงพรชิตา อินสุวอ

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๖๖ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๐๐
เด็กหญิงเมย์ ษาวงค์

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๐๑
เด็กหญิงรวีวรรณ นำสุวรรณ

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๐๒
เด็กชายธนพล สร้อยเจริญ

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๐๓
เด็กหญิงอรสา ศรีสว่าง

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๐๔
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เกษมสวัสดิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๐๕
เด็กชายธนพล พุ่มเจริญ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๐๖
เด็กชายอรัญชัย สุคนธลักษณ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๐๗
เด็กหญิงโซ -

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๐๘
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ เย็นไธสง

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๐๙
เด็กหญิงเบญญทิพย์ ศรีขัดเค้า

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๑๐
เด็กหญิงพิมพิสุทธิ

์

เดชดวง
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๑๑
เด็กหญิงยุวดี เกิดท่าไม้

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๑๒
เด็กชายกันตวิชญ์ แสงทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๑๓
เด็กชายตี

๋

-

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๑๔
เด็กหญิงญดาพร นารถพลายพันธุ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๑๕
เด็กชายกานต์ ตาสาง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๑๖
เด็กหญิงภูริชญา นำสมบูรณ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๑๗
เด็กหญิงลินลนี วงศ์พล

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๑๘
เด็กหญิงกัญญณัช เปยมพุก

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๑๙
เด็กหญิงณัฐกมล ม่วงนา

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๒๐
เด็กหญิงธีร์วรา พันธุ์ป

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๒๑
เด็กหญิงนวลหง คำแวน

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๒๒
เด็กหญิงนันทวรรณ บุษนำเพชร

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๒๓
เด็กหญิงปริยาภร พูลทอง

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๒๔
เด็กหญิงสุขกาย เจริญศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๒๕
เด็กชายชนพล จันทาสี

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๒๖
เด็กหญิงกมลชนก สอนสิน

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๒๗
เด็กหญิงกมลลักษณ์ กงจันทา

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๒๘
เด็กหญิงจุฑามาศ พูลสุขโข

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๒๙
เด็กหญิงเจริญพร ใช้โฉมยงค์

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๓๐
เด็กหญิงฐิติญารัตน์ จรพิภพ

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๓๑
เด็กหญิงมณฑิรา สาวงนาม

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๓๒
เด็กหญิงอริสา อาสาคะติ

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๓๓
เด็กชายณชพล เปยเถือน

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๓๔
เด็กชายนิสสรณ์ บุญลือ

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๖๗ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๓๕
เด็กหญิงนภาพร พยุง

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๓๖
เด็กหญิงวรัญญา แก้วพลอย

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๓๗
เด็กชายกตัญู จันทร์ต๊ะวงค์

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๓๘
เด็กหญิงศิรประภา สร้างพรรณทอง

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๓๙
เด็กหญิงจันทร์ธิดา อินมณี

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๔๐
เด็กหญิงนิจจารีย์ สิทธิอมรคุณ

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๔๑
เด็กหญิงสุรีรัตน์ กุลรัตน์

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๔๒
เด็กชายธีระ เผยวัจน์

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๔๓
เด็กหญิงวรรณษา นำสุวรรณ

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๔๔
เด็กหญิงวาสนา ชูวงษ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๔๕
เด็กชายเจษฎาภร คงนุ้ย

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๔๖
เด็กชายวิชิตพงษ์ ริวบางยาง

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๔๗
เด็กชายศุภโชค ตาลรักษา

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๔๘
เด็กหญิงเมษิณี หัสชู

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๔๙
เด็กหญิงอัญชลี ชืนมณี

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๕๐
เด็กชายรชตะ สุวรรณบุตร

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๕๑
เด็กชายยงยุทธ์ อินพาเพียร

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๕๒
นายญาณวรุตม์ วงษ์ศิริ

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๕๓
นายอนุพงษ์ ภุมลา

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๕๔
นางสาวกิติพร ปุยอรุณ

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๕๕
นางสาวญาติกา น้อยพิทักษ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๕๖
นางสาวศศิธร เผือกเอียม

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๕๗
นางสาวระวินันท์ อัครวรวัฒน์กุล

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๕๘
นายธนพล จันทร์สุวรรณ

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๕๙
นายพงษ์พิสุทธิ

์

เขียวงาม
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๖๐
นางสาวกมลรัตน์ สายพรม

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๖๑
นางสาวเบญจมาศ ขันแก้ว

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๖๒
นางสาวพรรณษา ลับเลิศลบ

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๖๓
นางสาวสิรินทรา บุญเรืองศรี

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๖๔
นางสาวสุดารัตน์ ฉำเอกฉัตร

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๖๕
นายชุษณะ ประสีระตา

๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๖๖
นางสาวกชกร ตะโกเนียม

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๖๗
นางสาวอัญฌิตา ประการ

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๖๘
นายภาคย์พงศ์ กุลจารุอภิชาติ

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๖๙
นางสาวนิธิพร รัตนวัน

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๖๘ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๗๐
นางสาวไอรดา รอดเทศ

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๗๑
นางสาวณิชากร กองเปง

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๗๒
เด็กชายกรดนัย สังข์โกมล

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๗๓
เด็กชายกษิดิศ ศรีสวนแตง

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๗๔
เด็กชายก้องภพ กฤตธนโชติ

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๗๕
เด็กชายเขมณัช นิชารัมย์

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๗๖
เด็กชายจีราวัฒน์ ปทุมจันทรัตน์

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๗๗
เด็กชายชนมภูมิ ประจันพล

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๗๘
เด็กชายชิโณทัย ทศพรเบญจรัชต์

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๗๙
เด็กชายฐานวัฒน์ มารอด

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๘๐
เด็กชายฐาปนพงศ์ พรหมมินทร์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๘๑
เด็กชายทักษิณ เพ็งนาเรนทร์

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๘๒
เด็กชายทิวาภูมิ หมันอาพร

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๘๓
เด็กชายธนกร เสริมสุขวันดี

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๘๔
เด็กชายธนภณ ตังสุทธิมงคล

้

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๘๕
เด็กชายธนวรรธ นกอยู่

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๘๖
เด็กชายธนากร ครูเกษตร

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๘๗
เด็กชายธเนศวร โปฟา

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๘๘
เด็กชายธีร์ แก้วเจริญ

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๘๙
เด็กชายนรภัทร พัชราพินิจจัย

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๙๐
เด็กชายบุญยศักดิ

์

ถาธนะ
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๙๑
เด็กชายพลวิชญ์ โตวินัส

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๙๒
เด็กชายพัสกร บุญพงศ์ภานุ

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๙๓
เด็กชายพิชิตชัย ยันนาคี

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๙๔
เด็กชายพุฒิ พุทธจักร

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๙๕
เด็กชายพุฒิพงศ์ สุขสิริพร

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๙๖
เด็กชายพสิษฐ์ คงเดิม

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๙๗
เด็กชายภพพสุตม์ สาธิตสมมนต์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๙๘
เด็กชายภัทรพงศ์ ภ้ทรกวิน

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๘๙๙
เด็กชายภาสวิชญ์ วราสิทธิชัย

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๐๐
เด็กชายภูริภัทร สรสมศักดิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๐๑
เด็กชายรชต ฉินสวัสดิพันธุ์

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๐๒
เด็กชายรักช์พันธ์ มีมาก

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๐๓
เด็กชายรัชกฤช อัครเตชนนท์

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๐๔
เด็กชายเรียวตะ คิมูระ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๖๙ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๐๕
เด็กชายวีระชัย บัวเผือน

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๐๖
เด็กชายวุฒิภัทร ล้อมพงษ์พิพัฒน์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๐๗
เด็กชายศิวภาคย์ พันธ์วานิช

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๐๘
เด็กชายศุภกร แหวนหล่อ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๐๙
เด็กชายศุภณัฐ โชคประสพรวย

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๑๐
เด็กชายศุภณัฐ ช่างเพียร

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๑๑
เด็กชายศุภวิชญ์ เเย้มสรวล

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๑๒
เด็กชายสหภูมิ พัฒน์นรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๑๓
เด็กชายอติภูมิ เพ็ชรแสงจันทร์

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๑๔
เด็กชายอิทธิ อารยสุคนธา

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๑๕
เด็กชายเอกวิชญ์ โสภาศรีพันธ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๑๖
เด็กชายเจตวีร์ เต็งเมืองปก

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๑๗
เด็กชายเจนภพ หิรัญรักษ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๑๘
เด็กชายตฤณ จิตวัฒนาภิรมย์

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๑๙
เด็กชายเตชินทร์ วงศ์สว่าง

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๒๐
เด็กชายธนกฤต ใหญ่วงศ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๒๑
เด็กชายนฤบดินทร์ อนันต์มณีศรี

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๒๒
เด็กชายปภัส ชินเชษฐ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๒๓
เด็กชายวรพล วังพรม

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๒๔
เด็กชายสิรสพล ใจบุญ

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๒๕
เด็กชายอริธัชย์ รุ่งประเสริฐวงศ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๒๖
เด็กชายอุดมศักดิ

์

สมัยนิยม

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๒๗
เด็กชายสมศักดิ

์

คำแสง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๒๘
เด็กชายแสง คำมี

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๒๙
เด็กหญิงณัฐธิดา ปานปลอด

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๓๐
เด็กหญิงประณยา โปรานานนท์

๒๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๓๑
เด็กชายทวีภัทร นันทรัตน์

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๓๒
เด็กหญิงแก้ว -

๐๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๓๓
เด็กหญิงกุศลสิริ ศรชัย

๒๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๓๔
เด็กหญิงณัชชา พันตาวงษ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๓๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ จีนสมุทร

๒๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๓๖
เด็กชายธนบดี ยวนจิต

๐๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๓๗
เด็กหญิงสินีนาฎ แก้วสระแสน

๑๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๓๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แตงพึงผล

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๓๙
เด็กหญิงสุธาสินี ยืนยง

๐๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๗๐ / ๑๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๔๐
เด็กหญิงชลธิชา คงมิยา

๑๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๔๑
เด็กหญิงสุภัชญา กงนาค

๒๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๔๒
เด็กหญิงธัญชนก ไชยะภา

๑๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๔๓
เด็กหญิงพวงลำพู ขันตี

๒๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๔๔
เด็กหญิงเพ็ญรัฏฐ์ สกุลเจริญมาศ

๑๐/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๔๕
เด็กหญิงไพรินทร์ พึงบำรุง

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๔๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ประทุมมา
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๔๗
เด็กชายรัฐภูมิ คงสุขสายชล

๓๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๔๘
เด็กหญิงเนตรนภา พันธุ์ประชา

๒๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๔๙
นายบอน กิตติมานนท์กุล

๒๙/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๕๐
เด็กชายจักรกฤษ รอดรัตน์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๕๑
เด็กชายธนวัฒน์ สร้อยเงิน

๐๓/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๕๒
เด็กหญิงพรนิภา เชือบัวคำ

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๕๓
เด็กหญิงเบลล์ ศุภนาค

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๕๔
เด็กหญิงธนพร แดงอ่อน

๑๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๕๕
เด็กหญิงชลธิชา ผาสุข

๒๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๕๖
เด็กหญิงกนิษฐา แสงอุ่น

๒๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๕๗
เด็กหญิงสุภัสสรา อังกาบ

๒๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๕๘
เด็กหญิงปยะวรรณ ดำรงค์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๕๙
เด็กหญิงปริศรา ชลธี

๓๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๖๐
เด็กหญิงรุ่งนภา วันดำ

๓๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๖๑
เด็กหญิงรัตนา ศรีสกร

๑๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๖๒
เด็กหญิงชลิดา แซ่อุ่น

๐๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๖๓
เด็กหญิงปญฑารีย์ ปลัดม้า

๐๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๖๔
เด็กหญิงกิตติวรรณ โพธิสุทธิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๖๕ เด็กหญิงภวรัตน์สนันท์
พุ่มมณี

๓๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๖๖
เด็กหญิงพรชนา แก้วสมนึก

๐๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๖๗
เด็กหญิงณัฏฐ์ ชุติวุฒิพันธุ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๖๘
เด็กหญิงชมพูนุช ดีขุนทด

๒๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๖๙
เด็กหญิงอภิชญา ระวัง

๒๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๗๐
เด็กหญิงอัญชิสา อยู่มัน

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๗๑
เด็กหญิงกมนธิดา ขวัญสุวรรณ

๑๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๗๒
เด็กหญิงยศวดี กานตะดา

๓๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๗๓
เด็กหญิงกุลธิดา พงพัฒน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๗๔
เด็กหญิงไอญดา สีหาวัตร

๑๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๗๑ / ๑๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๗๕
เด็กหญิงสกุณา ธูปทอง

๓๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๗๖
เด็กหญิงธารารัตน์ สงกา

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๗๗
เด็กหญิงสุธิดา สมนิยาม

๐๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๗๘
เด็กหญิงปญญาดา เปยมทอง

๐๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๗๙
เด็กหญิงกิตติยา กล่องกลาง

๐๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๘๐
เด็กชายพุทธวงศ์ จุลทิพย์

๐๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) วัดเชิงเลน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๘๑
เด็กชายอภิวัฒน์ อุตมะ

๑๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) วัดเชิงเลน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๘๒
เด็กชายพรอนันต์ ลักขษร

๑๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) วัดเชิงเลน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๘๓
เด็กหญิงศิริรัตน์ จิตย์สุวรรณ

๒๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) วัดเชิงเลน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๘๔
เด็กหญิงนำฝน อินทร์ประดับ

๐๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) วัดเชิงเลน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๘๕
เด็กหญิงแพรวา อยู่นาน

๐๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) วัดเชิงเลน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๘๖
เด็กหญิงปณิดา จุลทิพย์

๑๒/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) วัดเชิงเลน  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๘๗
เด็กหญิงพิงค์กี

้ ้

หลวงคำ
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๘๘
เด็กหญิงเสาวนีย์ ปนแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๘๙
เด็กหญิงพัชราภา ขันติยะ

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๙๐
เด็กหญิงญนันทพร บุญจันทร์

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๙๑
เด็กหญิงนารี ไม่มีนามสกุล

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๙๒
เด็กหญิงกรวิภา วงษาเคน

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๙๓
เด็กชายศรราม ทิพย์รักษา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๙๔
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

เดชะ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๙๕
เด็กหญิงจิดาภา บุญอนันต์

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๙๖
เด็กหญิงกนกพร คำที

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๙๗
เด็กชายธีรเทพ หมืนกูด

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๙๘
เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีสงคราม

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

นฐ ๒๕๖๐/๕๙๙๙
เด็กชายภคนันท์ ชืนเจริญ

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๐๐
เด็กหญิงพนิดา สนองค์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๐๑
เด็กหญิงณิชา จรดล

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๐๒
เด็กหญิงรัญชิดา สุกใส

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๐๓
เด็กหญิงณัฐวีร์ ศรีรัตนภิญโญ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๐๔
เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีประชา

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๐๕
เด็กหญิงสุจิตรา จารุการ

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๐๖
เด็กหญิงสิรินยา บุตรบำรุง

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๐๗
เด็กหญิงปยะวดี เขียนประเสริฐ

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๐๘
เด็กหญิงณัฐธิดา จันทร์สมวงษ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๐๙
เด็กหญิงกมลชนก อยู่สุข

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๗๒ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๑๐
เด็กหญิงเอวิภา ปรางทอง

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๑๑
เด็กหญิงปทมา แย้มประยูร

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๑๒
เด็กหญิงณัฏฐธิดา เสริฐสังวาลย์

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๑๓
เด็กชายกุลกิตต์ จินดามรกฏ

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๑๔
เด็กหญิงขวัญมณี วรโชติ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๑๕
เด็กชายพรอนันต์ สีแสงเขียว

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๑๖
เด็กหญิงจตุพร ทองดี

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๑๗
เด็กหญิงอนุกูล มีดี

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๑๘
เด็กชายอานัส ภาคโพธิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๑๙
นายพัทธนันท์ ตวงหิรัญโชติ

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๒๐
เด็กชายบุญชรัสมิ

์

บุญไพศาลดิลก
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๒๑
เด็กชายปพน ยิมถนอม

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๒๒
เด็กหญิงสิริพิรี สุนทรศิลสังวร

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๒๓
เด็กชายพงศกร นรจีน

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๒๔
เด็กชายอัครพงษ์ บุญรักษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๒๕
เด็กชายนรากรณ์ ธนิกกุล

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๒๖
เด็กชายธนโชติ โพธิแดง

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๒๗
เด็กชายภูมินทร์ ดาวผ่อง

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๒๘
เด็กชายภูมิพัฒน์ จิตการค้า

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๒๙
เด็กหญิงสามิณี แสงเงิน

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๓๐
เด็กหญิงสุภาวดี รูปสูง

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๓๑
เด็กหญิงปาราดา กวดนอก

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๓๒
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ศรีธีรวงศ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๓๓
เด็กหญิงดารัตน์ พระเขียนทอง

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๓๔
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ขมประเสริฐ

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๓๕
เด็กหญิงติณณภรณ์ เวชอาภรณ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๓๖
เด็กหญิงพิชามญชุ์ เพียรพิทักษ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๓๗
เด็กหญิงพันวรรษา ลออพงศ์พฤกษ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๓๘
เด็กหญิงเขมินทรา ตานนท์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๓๙
เด็กหญิงเมลิสสา มีปอม

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๔๐
เด็กหญิงรมลวรรณ สวัสดิมี

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๔๑
เด็กหญิงจิราพัชร วงศ์ประชารัตน์

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๔๒
เด็กหญิงเปมิกา เมฆขาว

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๔๓
เด็กหญิงฐิติมา ปานมีทรัพย์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๔๔
เด็กหญิงบัณฑิตา จูคลองตัน

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๗๓ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๔๕
เด็กหญิงปภาดา รัตนาภรณ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๔๖
เด็กหญิงชญานันทน์ เกตุแก้ว

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๔๗
เด็กชายศุภกร รัสมี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๔๘
เด็กหญิงกัลรัณ แดงสมบูรณ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๔๙
เด็กหญิงอภิชญา โนนคู่เขตโขง

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๕๐
เด็กชายอภิรักษ์ สิตะวรรณ

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๕๑
เด็กหญิงเกวลิน แตงโสภา

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๕๒
เด็กชายเชิดชูศักดิ

์

เจรจาปรีดี
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๕๓
เด็กชายอุดม แก้วเหลือง

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๕๔
เด็กชายณัฏฐ์ดนัย เขียวงามดี

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๕๕
เด็กชายธนวัฒน์ สังข์ปรีดา

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๕๖
เด็กหญิงพัชรพร จิตติราช

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๕๗
เด็กหญิงพิชามญชุ์ ปโม

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๕๘
เด็กหญิงปฐมา เชิดนอก

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๕๙
เด็กชายปรินันท์ ชินชำนาญ

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๖๐
เด็กหญิงพัชริญา ชลิตชัยยะ

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๖๑
เด็กหญิงวรรณรดา ตันจรูญศรี

๊

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๖๒
เด็กชายพีรพัฒน์ เสนาะพิน

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๖๓
เด็กชายชัยวัฒน์ เพชรแดง

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๖๔
เด็กหญิงบุญสิตา แสนวิชัย

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๖๕
เด็กหญิงนินาดา ทองอ่อน

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๖๖
เด็กหญิงพรทิพย์ แก้วประเสริฐ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๖๗
เด็กหญิงชญาน์นันท์ แสงสุริฉาย

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๖๘
เด็กหญิงศรัณญาพร บุญแสง

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๖๙
เด็กหญิงรัชฎาวรรณ์ คงสกุล

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๗๐
เด็กชายนรวิชญ์ อัครวัชรางกูร

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๗๑
เด็กชายณัฐภูมิ นินนาท

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๗๒
เด็กชายเจริญกิจ เกษตรบดี

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๗๓
เด็กชายณัฐวัฒน์ สวนค้า

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๗๔
เด็กชายสุวัสตร์ ผ่องสุภาพวัฒนา

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๗๕
เด็กชายกฤตเมธ หมอยาดี

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๗๖
เด็กชายธนกร ประสมทรัพย์

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๗๗
เด็กชายชยพล ตังทำนุ

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๗๘
เด็กชายดรัณภพ ปญจกะบุตร

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๗๙
เด็กชายชนัญู บุบผาหอม

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๗๔ / ๑๙๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๘๐
เด็กชายภาคภูมิ ยิมสำราญ

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๘๑
เด็กชายคงกิตติ ขวัญเมือง

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๘๒
เด็กชายสุภนัย สงวนศรี

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๘๓
เด็กชายณัฐนันท์ บุญส่ง

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๘๔
เด็กชายปุญญพัฒน์ สมประชา

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๘๕
เด็กหญิงวรรณาพร รัตน์นุ่มน้อย

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๘๖
เด็กหญิงกัญญรัตน์ บางยาง

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๘๗
เด็กหญิงกมลภัทร ตันเสถียร

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๘๘
เด็กหญิงมณีรัตน์ นาคขำ

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๘๙
เด็กหญิงอติกานต์ นนทมาลย์

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๙๐
เด็กหญิงฐิติมนต์ ธนกุลชัยสิริโชติ

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๙๑
เด็กหญิงธัญวรัตน์ ศรีภิรมย์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๙๒
เด็กหญิงภัทรภา ภาคโพธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๙๓
เด็กหญิงศศิวิมล ศรีพรหมมา

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๙๔
เด็กหญิงญาดา เชาวนะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๙๕
เด็กหญิงอารีรัตน์ รักธัญญะการ

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๙๖
เด็กหญิงรินลดา จงมีสุข

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๙๗
เด็กหญิงสุชาดา กลินพยอม

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๙๘
เด็กหญิงสุกัญญา ชาวเพชร

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๐๙๙
เด็กหญิงอภิกษณา ปนทอง

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๐๐
เด็กหญิงหทัยชนก แตงจัน

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๐๑
เด็กหญิงอภิชญา พงษ์ไพร

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๐๒
เด็กหญิงสุชาดา รอดเจริญ

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๐๓
เด็กหญิงนาฏจริยา ท่านำตืน

้

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๐๔
เด็กหญิงสุกัญญา ตรีพงษ์พันธุ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๐๕
เด็กหญิงสุพัฒธา มากคง

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๐๖
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์ แย้มละมัย

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๐๗
เด็กหญิงพัชริดา นัทธีศรี

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๐๘
เด็กหญิงอภิสรา จุ้ยเจริญ

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๐๙
เด็กชายธนภัทร จันทร์หงษ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๑๐
เด็กหญิงวริษา เธียรธโนปจัย

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๑๑
เด็กหญิงสิริยากร ทองดี

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๑๒
เด็กชายพิชชากร กรรณิกา

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๑๓
เด็กชายนรวัชร์ หลักศิลา

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๑๔
เด็กชายภัทรสกรณ์ เปยถนอม

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๗๕ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๑๕
เด็กชายภูมิพิรัชย์ สูงสูงเนิน

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๑๖
เด็กหญิงภัทรวรรณ เกียรติบรรเจิด

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๑๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก แดงสวัสดิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๑๘
เด็กหญิงศกาวรัตน์ พิกุลณี

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๑๙
เด็กหญิงจรรฐิมา อัญชลีอำนวยพร

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๒๐
เด็กหญิงผกาสินี รีเอียม

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๒๑
เด็กหญิงนพรัตน์ ตันจินดา

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๒๒
เด็กหญิงพรรณริลท์ สหวรรธนกรณ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๒๓
เด็กหญิงพัฌน์สรณ์ เกิดสวัสดิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๒๔
เด็กชายปลืม

้

ต้นนำ
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๒๕
เด็กหญิงชญานิศ โอสถากุล

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๒๖
เด็กชายอภิรักษ์ มาพิทักษ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๒๗
เด็กชายปวีณ ดิษผักแว่น

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๒๘
เด็กชายปารมี ผดุงเกียรติศักดิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๒๙
เด็กชายกิตติพศ กาญจนวุฒิศิษฎ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๓๐
เด็กชายธนวุฒิ นาคขะโหนง

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๓๑
เด็กชายเสฏฐวุฒิ น้อยพิทักษ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๓๒
เด็กชายศุภวิชญ์ ชอบธรรม

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๓๓
เด็กหญิงเกศินี สุขสมบัติ

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๓๔
เด็กหญิงเสาวนีย์ ผันเกตุกิจ

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๓๕
เด็กหญิงอุดมพร แดงนุ้ย

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๓๖
เด็กหญิงพชรมน อิมประสิทธิชัย

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๓๗
เด็กหญิงณัฐธินันท์ จริยาพงษ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๓๘
เด็กหญิงเนตรทิวา บุญใหญ่

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๓๙
เด็กหญิงณฐภัทร อ่อนสัมพันธ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๔๐
เด็กหญิงมลฤทัย สินอุดมกาญจน

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๔๑
เด็กชายนพรัตน์ ใบยา

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๔๒
เด็กหญิงอารยา วทนะอัคร

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๔๓
เด็กหญิงสาริกา จันทร์วิจิตร

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๔๔
เด็กหญิงกัญญาพัชร สงวนจีน

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๔๕
เด็กหญิงวาโย สุขสาคร

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๔๖
เด็กหญิงปาณวาศ อัญชลีอำนวยพร

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๔๗
เด็กหญิงกมลวรรณ คลำศรี

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๔๘
เด็กชายนิติพงษ์ พุ่มสงวน

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๔๙
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ตังภูเบศร์

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๗๖ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๕๐
เด็กหญิงอารียา อุบล

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๕๑
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ฟองจ้อน

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๕๒
เด็กชายศรัณย์ณัฐ ทัศนีย์ชัยพร

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๕๓
เด็กชายสิรดนัย เพียรพิทักษ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๕๔
เด็กชายกฤษณุ ท้วมเกร็ด

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๕๕
เด็กชายแผ่นดิน โพธิพิทักษ์กุล

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๕๖
เด็กชายจิราวัฒน์ ปฐมเอม

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๕๗
เด็กชายพชรคุณ กระทุ่มทอง

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๕๘
เด็กหญิงชลฐิตา แก้วพูลผล

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๕๙
เด็กหญิงนาถลัดดา สวัสดิกว้าน

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๖๐
เด็กหญิงมยุริณ เกือกูลบำรุงสกุล

้

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๖๑
เด็กหญิงณัฐวดี ชินสถิต

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๖๒
เด็กหญิงพิชชากร ศรีเวียง

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๖๓
เด็กหญิงนิญากร จันทร์ทอง

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๖๔
เด็กหญิงปุณณิกา ฤกษ์ยินดี

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๖๕
เด็กหญิงประภาศิริ บัวเกลียง

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๖๖
เด็กหญิงอภัญตรี จันทร์ดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๖๗
เด็กหญิงอนัญญา แสงตันชัย

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๖๘
เด็กหญิงสุจิรา อินทุใสย์

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๖๙
เด็กหญิงนันทิกาญจน์

วัฒนา
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๗๐
เด็กหญิงกรกมล คุณจรูญ

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๗๑
เด็กหญิงพัชรนันท์ ประเสริฐศรีทอง

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๗๒
นางสาวณัฐหทัย อรรจนสุพพัติ

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๗๓
เด็กชายอัครชัย นวลงาม

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๗๔
เด็กชายอัครพงษ์ กิจทวีสมบูรณ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๗๕
เด็กชายธนบัตร ภูมิถาวร

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๗๖
เด็กชายวรวิช ปลัดกอง

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๗๗
เด็กชายอภิรัฐ นันท์นฤมิตร

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๗๘
เด็กชายปริญญา อนุตธโต

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๗๙
เด็กชายเปยมปติ มุ่งบุญ

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๘๐
เด็กชายเรืองวิทย์ ชลภาพ

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๘๑
เด็กชายชนาธิป ตังธนากาล

้

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๘๒
เด็กหญิงเกศรินทร์ กิจเจริญ

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๘๓
เด็กหญิงสุภัทรา ชูเชือ

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๘๔
เด็กหญิงศุภกฤตา สีมาวงศ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๗๗ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๘๕
เด็กหญิงมัชฌิมา เอกกัลชาญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๘๖
เด็กหญิงรุ่งรวี มรกตจินดา

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๘๗
เด็กหญิงณัฐนิชา ชาวเพชร

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๘๘
เด็กหญิงนพวรรณ์ เซียงจ๊ง

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๘๙
เด็กหญิงสุวรรณา วอนสุวรรณ

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๙๐
เด็กหญิงอริสา พิณทอง

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๙๑
เด็กหญิงนันท์นภัส มาระศิริ

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๙๒
เด็กชายภัทรวรรธน์ นามวงศ์ษา

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๙๓
เด็กหญิงอรปรียา เอียงรอด

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๙๔
เด็กหญิงศรัญญา ปงเจริญ

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๙๕
เด็กชายสราวุธ แก้วชัย

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๙๖
นางสาวกมลชนก มรกตจินดา

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๙๗
เด็กหญิงวราภรณ์ วงษ์กลม

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๙๘
เด็กหญิงสุภัสสร ชูสุวรรณ

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๑๙๙
เด็กหญิงกรวรินท์ ใช้เจริญ

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๐๐
เด็กชายธนบดี พิชัย

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๐๑
เด็กชายธนิก ปลาบู่ทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๐๒
เด็กชายวิชญา กฤษณะกาฬ

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๐๓
เด็กชายโอ๊ก เกิดทรัพย์

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๐๔
เด็กหญิงสุกัญญา แซ่อึง

้

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๐๕
เด็กชายเตชิต ศรีจารุพฤกษ์

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๐๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

มีเงิน
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๐๗
เด็กหญิงไอยวริณฑ หวังวิริยะกุล

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๐๘
เด็กชายธนภัทร แย้มประยูร

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๐๙
เด็กหญิงปวริศา นนทรา

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๑๐
เด็กหญิงกมลเนตร เกิดจันทร์ตรง

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๑๑
เด็กหญิงณัชชา ภู่สุวรรณ

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๑๒
เด็กหญิงบัณฑิตา พิมพ์สุวรรณ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๑๓
เด็กชายเศรษฐวุฒิ วัฒนา

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๑๔
เด็กหญิงภคพร วัฒนอุดมสุข

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๑๕
เด็กหญิงสันต์ฤทัย กิตติวรรณสกล

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๑๖
เด็กหญิงนลินทิพย์ ลำเลิศทรัพย์

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๑๗
เด็กหญิงสุธิตา พวัชทะ

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๑๘
เด็กหญิงณัฐวิภา เกิดศรี

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๑๙
เด็กหญิงรวิสรา อุ่นเวียงศ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๗๘ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๒๐
เด็กหญิงสุชานาถ เลิศวิชชบูรณ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๒๑
เด็กหญิงอัญกร กงทอง

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๒๒
นายกึกก้อง กอแก้ว

๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๒๓
เด็กชายรัฐภูมิ คุ้มสวัสดิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๒๔
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สิงห์โต

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๒๕
เด็กหญิงศิรินญา ทรัพย์มันคง

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๒๖
เด็กชายเมธา สิงห์โต

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๒๗
เด็กหญิงสุพัดตรา สอนทิพย์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๒๘
เด็กหญิงสุธินันท์ บัวเขียว

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๒๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มีสาวงศ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๓๐
เด็กหญิงนราวดี เอมคลำ

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๓๑
เด็กหญิงศศิกานต์ ม่วงคลองใหม่

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๓๒
เด็กหญิงปนัดดา ชัยทาน

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๓๓
เด็กหญิงนุชรดี แก้วโกมุท

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๓๔
เด็กหญิงธนวรรณ ยุนิรัมย์

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๓๕
เด็กหญิงนิยดา แก้วชมเชย

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๓๖
เด็กหญิงอังคณา เชยจันทร์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๓๗
เด็กหญิงพัสวีพิชญ์ บุระพร

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๓๘
เด็กหญิงอารยาณัฏฐ์ สุขเข

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๓๙
เด็กหญิงไออุ่น แก้วมรกฏ

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๔๐
เด็กหญิงอรัญญา ราชจันทร์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๔๑
เด็กหญิงศิริพร สุขขำ

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๔๒
เด็กหญิงจีระวรรณ เมืองยวง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางประแดง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๔๓
เด็กหญิงคัดคนานต์ จีนเสน

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางประแดง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๔๔
เด็กหญิงชลดา กลัดแก้ว

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางประแดง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๔๕
เด็กหญิงนำทิพย์ ใช้บางยาง

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางม่วง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๔๖
เด็กชายภูริทัตร วันทอง

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางม่วง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๔๗
เด็กชายนาวิน เสารุ่ง

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางม่วง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๔๘
เด็กหญิงอำพร เชอหมือ

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางม่วง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๔๙
เด็กชายจักรกฤษณ์ วงค์คำจันทร์

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางม่วง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๕๐
เด็กชายธนบดี ชูวงษ์วาลย์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวอ่าว วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๕๑
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

เงางาม
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวอ่าว วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๕๒
เด็กหญิงพลอยไพลิน ภุมรินทร์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวอ่าว วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๕๓
เด็กชายมณฑล มาเจริญ

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๕๔
เด็กหญิงธีรกานต์ จันทร์ริยา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ วัดบางช้างเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๗๙ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๕๕
เด็กหญิงศรี ใจดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๕๖
เด็กชายชานนท์ เลิศยะโส

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๕๗
เด็กชายธนันโรจน์ ภู่เจริญ

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๕๘
เด็กชายธีรชัย รอดเจริญ

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๕๙
เด็กชายสาธิต พงษ์โพธิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๖๐
เด็กชายสุภาพ เจริญทรัพย์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๖๑
เด็กหญิงกนกวรรณ หิมพล

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๖๒
เด็กหญิงกันติชา เกิดปน

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๖๓
เด็กหญิงณัฏฐานุช ช้อยจินดา

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๖๔
เด็กหญิงณัฐวดี นาคบ้านกวย

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๖๕
เด็กหญิงธัญรักษ์ เถือนเภา

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๖๖
เด็กหญิงปนัดดา สมร

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๖๗
เด็กหญิงมณีรัตน์ ทองเนาวรัตน์

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๖๘
เด็กหญิงอภิญญา สมัคราษฎร์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๖๙
เด็กชายชัยวัฒน์ คุ้มพงษ์พันธ์ุ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๗๐
เด็กชายณัฐพงษ์ ปานอุ่นเรือน

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๗๑
เด็กชายดุลยวัต อธิวงษ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๗๒
เด็กชายสาตรภาค ทับทิมทอง

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๗๓
เด็กหญิงกรองแก้ว โพธิจินดา

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๗๔
เด็กหญิงคนัมพร บัวอินทร์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๗๕
เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์ พิมมงละ

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๗๖
เด็กชายประกายแก้ว โกมาร

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๗๗
เด็กหญิงพัชรพร พัดไสว

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๗๘
เด็กหญิงพรกมล จีดเกาะ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๗๙
เด็กหญิงพรทิพย์ โตมาตร์

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๘๐
เด็กหญิงวรกานต์ รากทอง

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๘๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ขวัญมัน

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๘๒
เด็กชายภัทรธร สายสุนทร

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๘๓
เด็กชายสุรศักดิ

์

เสาวดี
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๘๔
เด็กชายอรรณพ แสงทอง

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๘๕
เด็กชายเอกชัย เพชร์นารายณ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๘๖
เด็กหญิงจุติพร เซียวประเสริฐ

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๘๗
เด็กหญิงชลดา พานทอง

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๘๘
เด็กหญิงนิภาวรรณ ภูกันแก้ว

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๘๙
เด็กหญิงพรรณวษา มีทองพูล

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๘๐ / ๑๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๙๐
เด็กหญิงเมธาพร คลำสุข

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๙๑
เด็กหญิงรุ่งอรุณ จันทมา

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๙๒
เด็กหญิงอารียา พลอยเพชร

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๙๓
เด็กหญิงไอรดา พงษ์โพธิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๙๔
เด็กหญิงคียาณัฎฐ์ ตันวัฒนะ

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๙๕
เด็กหญิงธิติชาดา แย้มกลิน

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๙๖
เด็กหญิงญานิกา เย็นปู

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๙๗
เด็กชายณัฐวุฒิ โสดา

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๙๘
เด็กชายจักรภัทร เผือกเอียม

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๒๙๙
เด็กชายพีรณัฐ เอกบูรพากร

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๐๐
เด็กชายกิตติพล สนนาค

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๐๑
เด็กหญิงนวรัตน์ บัวพิศ

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๐๒
เด็กหญิงติป บุญช่วย

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๐๓
เด็กชายฉันทพล แปนใจเย็น

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๐๔
เด็กหญิงกมลรัตน์ คงโต

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๐๕
เด็กหญิงรืนฤดี

่

ทองใบอ่อน
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๐๖
เด็กชายปกรณ์ ไขว้พันธ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๐๗
เด็กชายกฤติพงษ์ เสวกจินดา

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๐๘
เด็กชายรัฐภูมิ โภคทรัพทย์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๐๙
เด็กชายธีระโชติ จินดาน้อย

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๑๐
เด็กชายยศภัทร ปนแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๑๑
เด็กชายเอกสิทธิ

์

ภู่เจริญ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๑๒
เด็กชายปยเพชร เหมาแพ้ว

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๑๓
เด็กหญิงนภัสวรรณ ปฏิพิมพาคม

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๑๔
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ส่อนสอ

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๑๕
เด็กหญิงขวัญจิรา มีแฝง

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๑๖
เด็กหญิงพลอยชมพู ก้อนทอง

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๑๗
เด็กหญิงรุจิรา วางเหลียม

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๑๘
เด็กชายก้องไกร แซ่ตัน

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๑๙
เด็กชายศุภกร ตังฮวดทรัพย์

้

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๒๐
เด็กชายภาฤาบูรณ์ เกษร

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๒๑
เด็กชายศุภกร มณีจินดา

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๒๒
เด็กชายพันทกานต์ สวัสดี

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๒๓
เด็กชายอนิรุทย์ ยงศรีปญญฤทธิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๒๔
เด็กชายบรรณวัฒน์ ดวงสิทธิชัย

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๘๑ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๒๕
เด็กชายสิทธิชัย น้อยปลิว

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๒๖
เด็กชายสิริมงคล ตรีพงษ์ศิลป

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๒๗
เด็กหญิงชลธิชา สวยลึก

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๒๘
เด็กหญิงแพรวา ท่าตะโก

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๒๙
เด็กชายณัฐวุฒิ จรรยพรกุล

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๓๐
เด็กชายณรงค์กร สว่างแสง

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๓๑
เด็กชายธนากร จันทร์นนท์

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๓๒
เด็กชายกฤษฎา วรสาร

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๓๓
เด็กชายก้องภพ สงประเสริฐ

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๓๔
เด็กหญิงเกศมณี เกษมุติ

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๓๕
เด็กหญิงวีรญา ศรีสูญจีน

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๓๖
เด็กหญิงดวงพร พวงประยงค์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๓๗
เด็กหญิงพิมศิริ เหน็นสมบุญ

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๓๘
เด็กหญิงนราทิพย์ ธรรมอินทร์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๓๙
เด็กหญิงฟา แสงสุข

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๔๐
เด็กชายศุภฤกษ์ พึงฤกษ์ดี

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๔๑
เด็กชายคุณนิธิ อิศวิลานนท์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองจินดา วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๔๒
เด็กชายภาณุพงศ์ ยอดเพชร

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๔๓
เด็กหญิงสิริมา ใจมัน

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๔๔
เด็กหญิงจนิตา จิตรชุ่ม

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๔๕
เด็กหญิงมัชฌิมา รุ่งโสภากิจกุล

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๔๖
เด็กหญิงวันใส ตาทอง

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๔๗
เด็กชายลัทธพล สุขเกษม

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๔๘
เด็กชายชัชพล แผนสิงห์

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๔๙
เด็กชายณัฐภัทร บุญชู

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๕๐
เด็กหญิงขจารินทร์ แก้วมาลัย

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๕๑
เด็กหญิงชลิตา บุญสาลี

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๕๒
เด็กหญิงณัฐิดา วรพัฒนะไพบูลย์

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๕๓
เด็กหญิงปราณปรียา ทัศนอนันชัย

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๕๔
เด็กหญิงไพลิน แก้วประทุม

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๕๕
เด็กหญิงมลฤดี เครือแก้ว

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๕๖
เด็กชายจารุกิตติ

์

ชันเสมา

้

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๕๗
เด็กชายพงศกร ถมยาแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๕๘
เด็กชายภควัต ลำพึงจิตร

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๕๙
เด็กชายวีระพล กรีประชา

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๘๒ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๖๐
เด็กชายสิทธิชัย จินดาทา

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๖๑
เด็กหญิงลดาณัฐ รัศมี

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๖๒
เด็กหญิงลูกนำ ใส่แปง

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๖๓
เด็กหญิงเสาวคนธ์ คุ้มเจริญ

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๖๔
เด็กหญิงรัชชานนท์ กลินขจร

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๖๕
เด็กหญิงมณฑากานต์ กันภัย

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๖๖
เด็กหญิงบุญยลักษณ์ บุญประคอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๖๗
เด็กหญิงณฐนน ปญญศิริ

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๖๘
เด็กหญิงณภัทร น้อยพิทักษ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๖๙
เด็กชายวันชัย พรหมรัตน์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๗๐
เด็กหญิงณัฏฐกานต์ อำดำ

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๗๑
เด็กหญิงธิฆัมพา เจริญยศ

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๗๒
เด็กหญิงวิภาพรรณ อยู่ในวงษ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๗๓
เด็กชายสมบูรณ์ ประกอบทรัพย์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๗๔
เด็กหญิงวันวิสา จันทร์สวัสดิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๗๕
นางนงลักษณ์ แสงจันทร์

๑๙/๐๗/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๗๖
นางสาวนันทพร ขาวใจผ่อง

๑๙/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๗๗
นางสาวพรวิมล รักอู่

๐๓/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๗๘
เด็กหญิงปนัดดา แสงเขียว

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๗๙
เด็กหญิงสุกัลยา มาค่าย

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๘๐
เด็กหญิงวิมลสิริ ร่มศิลป

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๘๑
เด็กหญิงพสิกา เกียรติสุขโข

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๘๒
เด็กชายชาญวิทย์ พันธุ์กลินแก้ว

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๘๓
เด็กหญิงพรรณภา หรังบุญลือ

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๘๔
เด็กหญิงสุธิดา เตชะนุกูลวงศ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๘๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ใจละม่อม

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๘๖
เด็กหญิงเพียงรวี มันทรัพย์

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๘๗
เด็กหญิงดารุณี จันทร์ดา

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๘๘
เด็กหญิงพรนิภา สะกัน

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๘๙
เด็กหญิงอรชร ศรีบุญมา

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๙๐
เด็กหญิงวัลยา ศรีบุญมา

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๙๑
เด็กชายนัฐนนท์ ศิริสถิติย์

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๙๒
เด็กชายพีรภัทร์ โพธิตาด

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๙๓
เด็กชายพีระพรพงษ์ พลอยจันทร์

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๙๔
เด็กชายกฤษณะ พลลาภ

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๘๓ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๙๕
เด็กชายธีรภัทร์ พงษ์วัน

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๙๖
เด็กหญิงอรพรรณ ไฝดี

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๙๗
เด็กหญิงชลธิชา เชาวการกุล

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๙๘
เด็กหญิงกาญจนาพร มันยืน

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๓๙๙
เด็กชายศุภชัย วันสาสืบ

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๐๐
เด็กชายธีรเดช ดาวจันอัด

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๐๑
เด็กชายคมสัน ดิษฐ์ทัพ

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๐๒
เด็กชายณัฐพงศ์ เจริญธรรม

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๐๓
เด็กหญิงอิทธิชา พาเพียเพ็ง

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๐๔
เด็กหญิงปนัดดา จินดานิล

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๐๕
เด็กหญิงชนิกานต์ พรมนิล

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๐๖
เด็กหญิงสุมณฑา พรมมาตย์

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๐๗
เด็กหญิงพินนภา ชืนชม

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๐๘
เด็กหญิงอดิภา สีทา

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๐๙
เด็กหญิงศิริพร เกษรชืน

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๑๐
เด็กหญิงศลาสินี พรหมทอง

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๑๑
นางสาวจิดาภา เกิดสุริวงษ์

๒๒/๐๙/๒๕๑๐

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๑๒
นายชัยณรงค์ ขาวเงิน

๑๑/๐๔/๒๕๐๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๑๓
นางสาวนิศากร บุญอาจ

๑๕/๐๙/๒๕๐๗

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๑๔
นางพรรณทิพา ชเนศร์

๒๖/๐๙/๒๕๑๐

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๑๕
นางสาวพฤฒินี นนท์ตุลา

๑๕/๐๓/๒๕๐๗

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๑๖
นางสาวโชติมา ชุบชูวงศ์

๒๑/๐๘/๒๕๑๗

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๑๗
เด็กชายธีรโชติ ทุ่มศิลา

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๑๘
เด็กหญิงศุภารนันท์ พันธุ์เขียว

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๑๙
เด็กชายอภินันท์ นพนรินทร์

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๒๐
เด็กหญิงชฎาวรรณ สุทธินันท์

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๒๑
เด็กหญิงณัฐกมล ไชยยงยศ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๒๒
เด็กหญิงกนกพร อินธิสาร

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๒๓
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ กองทอง

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๒๔
เด็กชายธนศักดิ

์

งามปญญา
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๒๕
เด็กหญิงณัฏฐภรณ์ ไพโรจน์สมบัติ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๒๖
เด็กหญิงอริศรา บุญกระสินธุ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๒๗
เด็กชายปรมินทร์ ธรรมกุล

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๒๘
เด็กหญิงณัฏฐินันท์ จีรังกุล

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๒๙
เด็กหญิงพรรณษา ปอมแก้ว

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๘๔ / ๑๙๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๓๐
เด็กหญิงชญานิศ แปงชิด

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๓๑
เด็กหญิงจิราพร กรุดทอง

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๓๒
เด็กชายศุภเกียรติ ม่วงคลองใหม่

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๓๓
เด็กหญิงพชรวลัย นวะมะวัฒน์

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๓๔
เด็กชายจตุพร สุบิน

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๓๕
เด็กชายสุเมธ เกตุศิริ

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๓๖
เด็กชายอติณันท์ โพธิกระจ่าง

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๓๗
เด็กหญิงกุสุมา ก้านเรือง

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๓๘
เด็กหญิงพิณญ์สุดา แย้มวงษ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๓๙
เด็กหญิงจุฑามาศ แซ่แต้

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๔๐
เด็กหญิงกนกวรรณ วันชัย

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๔๑
เด็กหญิงชธิตา สวรรค์นานนท์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๔๒
เด็กชายธัญกร เพียนามบุญตี

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๔๓
เด็กชายโกวิทย์ มาตรา

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๔๔
เด็กชายภานุ ห่อหุ้ม

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๔๕
เด็กชายอนุวัฒน์ พุทธระสุ

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๔๖
เด็กชายพิสิฐ เอส.ซาราโกซ่า

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๔๗
เด็กหญิงขนิษฐา บุญมี

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๔๘
เด็กชายทักษ์ดนัย อุดมสุข

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๔๙
เด็กชายธนเดช วงศ์วิสิฐไพบูลย์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๕๐
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ตราโต

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๕๑
เด็กหญิงพิมประภา พระศรีรัมย์

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๕๒
เด็กหญิงชนนิกานต์ แก้วแก่นขัน

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๕๓
เด็กชายพีรพล อยู่รับสุข

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๕๔
เด็กหญิงสุนันธา อุตลุม

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๕๕
เด็กชายอาทิตย์ เจริญบางจาก

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๕๖
เด็กหญิงรุชินาถ อินทรกำแหง

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๕๗
เด็กหญิงถลัชนันท์ พิสัยเลิศ

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๕๘
เด็กชายจิรวัฒน์ บุญทาป

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๕๙
เด็กชายจรียุทธ ตุ้มทอง

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๖๐
เด็กชายถิรายุทธ เปลียนสันเทียะ

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๖๑
เด็กชายภากร แก้วกรม

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๖๒
เด็กชายพันธ์ธวัช ทบมาตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๖๓
เด็กหญิงอาทิติยา ศรีสุข

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๖๔
เด็กชายจิรศักดิ

์

สมจิตร
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๘๕ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๖๕
เด็กชายชนาธิป นุ่มวงศ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๖๖
เด็กชายรวิพล มณฑาทิพย์

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๖๗
เด็กชายศุขมิตร สินอาภา

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๖๘
เด็กชายธนโชติ งามปญญา

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๖๙
เด็กชายสมาพล เย็นกาย

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๗๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ ศรีสัจจัง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๗๑
เด็กหญิงเกวลิน รัตน์วิเศษ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๗๒
เด็กหญิงณัฐณิชา อ่อนนาเลน

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๗๓
เด็กชายภูริณัฐ ศรีวะโสภา

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๗๔
เด็กชายณภัทร ม่วงคลองใหม่

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๗๕
เด็กหญิงสุนันทา พรมสุข

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๗๖
เด็กชายอรรถชัย วิมุติ

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๗๗
เด็กชายรชานนท์ คงฟู

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๗๘
เด็กชายภัทชรัตน์ ดวงตา

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๗๙
เด็กหญิงพิมลพรรณ หอมชืน

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๘๐
เด็กชายกิตติพัฒ ศิริสำราญ

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๘๑
เด็กชายสฑานนท์ อัตตะกีรติ

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๘๒
เด็กหญิงทิภาพร ยนต์ศิริ

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๘๓
เด็กหญิงพิมลวรรณ์ สกุลครอง

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๘๔
เด็กหญิงพุธิตา เสียมทอง

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๘๕
เด็กชายจิรายุทธ ยอดนุ่ม

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๘๖
เด็กหญิงอารีรัตน์ เปลียนสี

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๘๗
เด็กหญิงทักษพร สอนดี

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๘๘
เด็กหญิงปาริชาต นิรันดี

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๘๙
เด็กหญิงนุชนาถ คงแก้ว

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๙๐
เด็กหญิงรัตนาวดี บุรีเรือง

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๙๑
เด็กชายธันย์สุธี เลิศสำราญ

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๙๒
นายญาณปรีชา ศิริพรวน

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๙๓
เด็กหญิงธารวิมล เงิมสันเทียะ

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๙๔
เด็กหญิงพัชรินทร์ แก้ววิชัย

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๙๕
เด็กหญิงสาธิตา พันธ์รอด

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๙๖
เด็กชายพัทธนันท์ ทิพย์สุมานันท์

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๙๗
เด็กชายสราลัญ จันทีมา

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๙๘
เด็กหญิงวิภาวรรณ์ มูลจักร์

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๔๙๙
เด็กหญิงจิฬาลักษณ์ เปรอด

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๘๖ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๐๐
เด็กชายพรพนา สิงห์ลี

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๐๑
นางสาวมณีรัตน์ โสภณอำนวยกิจ

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๐๒
เด็กหญิงเหมือนฝน วงศ์คำคูณ

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๐๓
เด็กหญิงหทัยวดี แย้มเกษร

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๐๔
นางสาวชนัดดา สายเล็น

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๐๕
นางสาวกิติญา อินทร์สอน

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๐๖
นางสาวอัญรินทร์ นพอนันต์ศรี

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๐๗
นางสาวสุชาดา ปานสกุล

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๐๘
นางสาววริษา มณีจินดา

๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๐๙
นางสาวสุธีกานต์ คงฟู

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๑๐
นางสาวทิชา สนองค์

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๑๑
นางสาวจุฬารัตน์ วงศ์ศรีนาค

๒๒/๐๗/๒๕๐๖
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๑๒
นายณัฐพงษ์ จันขู

๓๑/๐๗/๒๕๓๑
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๑๓
นางสาวน้องนุช กุลศิริชัยวัฒน์

๐๗/๐๔/๒๕๑๘
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๑๔
นางพยูร วงษ์ชืน

๒๓/๐๙/๒๕๐๒
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๑๕
นางสาวพรทิพย์ รุ่มนุ่ม

๑๕/๑๐/๒๕๒๔
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๑๖
นางสาวพันทิพา

ธัญญลักษณ์เดโช
๒๘/๐๕/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๑๗
นายพิชญา แสงอุทัย

๒๙/๐๑/๒๕๓๓
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๑๘
นางสาวพิศมัย ผุดผ่อง

๐๕/๐๓/๒๕๐๗ โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๑๙
นางสาวรวิสรา แปงคุณญาติ

๐๘/๑๑/๒๕๒๑
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๒๐
นางรัชนีวรรณ ผลิเจริญผล

๑๕/๐๖/๒๕๐๑
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๒๑
นายวิเชียร ก้านเหลือง

๐๗/๐๔/๒๕๐๓ โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๒๒
นางศรีนวล ภูมิวราภรณ

๑๓/๑๒/๒๕๑๑
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๒๓
นางสาวศิริรัตน์ รุจิวณิชชา

๒๗/๑๐/๒๕๒๒
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๒๔
นางสาวศุภางค์ บุญศรีสมฤทธิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๒๘
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๒๕
นางสมจิต กิจเฉลา

๐๒/๐๒/๒๕๐๒ โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๒๖
นางสาวสุนทรี เรืองโรจน์

๐๑/๐๘/๒๕๓๐ โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๒๗
นางสุมาลี ปริสุทธิกุล

๒๕/๑๑/๒๕๐๔
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๒๘
นางสาวอรนุช มนต์แก้ว

๒๘/๐๘/๒๕๑๔
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๒๙
นางเบญญาภา กรสิริภัคกุล

๑๓/๐๔/๒๕๐๓
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๓๐
นางสาวไพรินทร์

ธัญญลักษณ์เดโช
๐๙/๐๔/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๓๑
นายศิกิติคุณ ทองไชยะ

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๓๒
นายจตุพล จูมเกตุ

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๓๓
เด็กชายกิตติชัย เถาวัลย์พิพัฒน์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๓๔
เด็กชายฐิรพล เยรัมย์

๑๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๘๗ / ๑๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๓๕
เด็กหญิงณัฐชา นาคสุขศรี

๑๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๓๖
เด็กชายธนวัฒน์ ตีกระโทก

๐๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๓๗
เด็กหญิงนิลาวัลย์ มิงสมร

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๓๘
นายปริญญา ลือจันทรา

๒๐/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๓๙
เด็กหญิงพรนิภา กล้าสงคราม

๑๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๔๐
เด็กหญิงพรศิลา อิงควระ

๑๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๔๑
เด็กหญิงลลิตา พรมมิ

๒๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๔๒
เด็กหญิงสุนิสา เกิดน้อย

๐๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๔๓
เด็กชายสุพศิน กองจะริตร์

๓๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๔๔
เด็กหญิงอภิญญา เฉียบกระโทก

๓๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๔๕
เด็กหญิงอี

้

สีดา
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๔๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำอินทร์

๑๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๔๗
เด็กชายจรรยวรรธน์ ธรรมจง

๒๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๔๘
เด็กหญิงจันจิรา ตาเงิน

๒๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๔๙
เด็กหญิงจารุวรรณ เพียนอก

๐๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๕๐
เด็กหญิงชนาภา รัตนกุล

๐๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๕๑
เด็กชายณัฐพล สิรินารถ

๑๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๕๒
เด็กชายณัฐวุฒิ คำแดง

๑๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๕๓
เด็กหญิงทิพย์เกศร ศิริโต

๑๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๕๔
เด็กชายเทพทัต ครองโพธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๕๕
เด็กชายธนัท เพชรพรศิริกุล

๒๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๕๖
เด็กหญิงธนิดา ทวีเดชาจรัส

๒๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๕๗
เด็กหญิงธันย์ชนก หุ่นทอง

๓๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๕๘
เด็กหญิงนิตยา รักษาพล

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๕๙
เด็กหญิงปวันปรัชญ์ หนูเทศ

๒๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๖๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุนสงวน

๑๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๖๑
เด็กหญิงเพชรลดา ถาวร

๑๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๖๒
เด็กชายภควัต กวานปดชา

๑๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๖๓
เด็กหญิงศรุตยา ปานเจริญ

๐๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๖๔
เด็กหญิงศลิสา โสนายะ

๐๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๖๕
เด็กชายเสกสรร เชือขาว

้

๐๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๖๖
เด็กชายหทัยชนก ลำเหลือ

๐๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๖๗
เด็กหญิงอัมพา เลิศเดชะ

๑๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๖๘
นางสาวสุกัญญา สุวรรณฤทธิ

์

๒๑/๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๖๙
เด็กหญิงเรืองศิริ ปนทอง

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๘๘ / ๑๙๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๗๐
เด็กหญิงพลอยพิชชา สินเสมจันทร์

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๗๑
เด็กหญิงกุลฑีรา ว่องวรพรกุล

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๗๒
เด็กหญิงเอธยา เลิศสวัสดิวัฒนา

์

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๗๓
เด็กหญิงศศิอร บุญเทียม

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๗๔
เด็กหญิงณัชฐมล โสภากุล

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๗๕
เด็กหญิงมนัญชยา กะถิน

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๗๖
เด็กหญิงนันทพร สายชล

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๗๗
เด็กชายวัยวัฒน์ ใจดี

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๗๘
เด็กชายอิทธิพงศ์ ชุติจิตวิทยา

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๗๙
เด็กหญิงวรัชยา สอดสุข

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๘๐
เด็กชายกวินภพ พูลสวัสดิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๘๑
เด็กหญิงลักษมี หลิน

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๘๒
เด็กชายชัยพัช ใจดี

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๘๓
เด็กชายเมธัส แดงมณี

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๘๔
เด็กหญิงณฐนน ศิลาดี

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๘๕
เด็กชายนวภูมิ ปนหลวง

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๘๖
เด็กหญิงแสงพรรษา ใจมัง

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๘๗
เด็กหญิงกรกช กุสลางกูรวัฒน์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๘๘
เด็กหญิงบัณฑิฏา โพธิสุ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๘๙
เด็กชายสุรเมธ ศรีพิมพ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๙๐
เด็กชายศรยุทธ สอนอิม

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๙๑
เด็กชายพรพิชิต ไชยะลาด

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๙๒
เด็กชายธนพล แซ่ลิม

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๙๓
เด็กชายธนวัฒน์ สุวรรณดี

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๙๔
เด็กชายอัคร สินพูน

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๙๕
เด็กชายนาวิน พลชัย

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๙๖
เด็กชายสรศักดิ

์

จันทะสิงห์
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๙๗
เด็กชายนันทกร ไทรทองอินทร์

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๙๘
เด็กหญิงสุจิตรา เจียวสามเนตร์

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๕๙๙
เด็กหญิงภิริญาภรณ์ แสนบุญส่ง

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๐๐
เด็กหญิงสุพรรษา รักษานา

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๐๑
เด็กหญิงมนธิชา สีนวลขำ

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๐๒
เด็กหญิงปารมิตา มะรินทร์จันทร์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๐๓
เด็กหญิงศุภกานต์ เจริญแสนสุข

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๐๔
เด็กหญิงปาริตา บรรเทาวงษ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๘๙ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๐๕
เด็กหญิงนนทพร หมืนสายญาติ

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๐๖
เด็กหญิงเพชรดา เกิดโพธิชา

์

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๐๗
เด็กหญิงอภิญญา ใหญ่สีมา

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๐๘
เด็กหญิงวรรณสิริ สิมลี

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๐๙
เด็กหญิงเปมิกา ปุปผาโกสุม

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๑๐
เด็กหญิงศิโรรัตน์ สุขกรม

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๑๑
นายภูมรินทร์ หงษ์ทอง ๕/๒/๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๑๒
เด็กหญิงอริยาณัชช์ การเนตร

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๑๓
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ชัยหาญ

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๑๔
เด็กหญิงศศิการณ์ ชัยหาญ

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๑๕
เด็กหญิงธัญชนก ละมูล

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๑๖
เด็กหญิงสริศาณัชช์ เอียงทรัพย์มัน

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๑๗
เด็กชายกฤตภัค สะสมทรัพย์

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๑๘
เด็กชายเชียวชาญ

่

นิโกรธา
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๑๙
เด็กชายกฤษณะ มีสายญาติ

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๒๐
เด็กชายวชิรพงศ์ สายพร้อมญาติ

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๒๑
เด็กชายภัทรศักดิ

์

มันคง

่

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๒๒
เด็กชายพลธัช สะสมทรัพย์

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๒๓
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ด้วงสีทอง

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๒๔
เด็กหญิงสุภกฤตา ลาวทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๒๕
เด็กหญิงณัฎฐธิดา มีแสงพันธ์

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๒๖
เด็กชายกิติชัย รอดเชียง

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๒๗
เด็กชายโกเฮง เข็มทอง

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๒๘
เด็กชายศรวสันต์ อุ่นจิตติ

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๒๙
เด็กชายอนุชา จันทอง

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๓๐
เด็กหญิงลลิดา ขำคง

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๓๑
เด็กหญิงรัชชนก พระชะ

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๓๒
เด็กชายอนุชา ไตรพรหม

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๓๓
นางสาวสุดา ธุวภัทร

๒๖/๐๒/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๓๔
เด็กชายณัฐพล ดอกขาวรัมย์

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๓๕
เด็กชายธรรมนูญ ทับแจง

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๓๖
เด็กหญิงณิชาภัทร ศรีหาวงศ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๓๗
เด็กหญิงปริยากร อ้นบำรุง

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๓๘
เด็กหญิงเพ็ญจันทร์ แก้วบูชา

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๓๙
เด็กชายภานุพงษ์ อยู่มากญาติ

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๙๐ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๔๐
เด็กหญิงฐิติรัตน์ มณีสุข

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๔๑
เด็กชายอานนท์ รอดสุโข

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๔๒
เด็กหญิงฟาใส เทียมสิน

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๔๓
เด็กหญิงณัฐธิดา ศิริแสง

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๔๔
เด็กหญิงพิราภา บุตรดี

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๔๕
เด็กชายกฤษณะ อยู่ญาติมาก

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๔๖
เด็กหญิงพรทิพย์ ซิมฉาย

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๔๗
เด็กหญิงราตรี เสาชัย

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๔๘
เด็กชายศุภวิชญ์ กองเงิน

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๔๙
เด็กชายภูมิพัฒน์ เนตรรัตนา

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๕๐
เด็กชายอนุวัฒน์ โชติช่วง

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๕๑
เด็กหญิงปรัชญาภา ทาบรรหาร

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๕๒
เด็กชายประสิทธิชัย จงศร

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๕๓
เด็กชายธนวัฒน์ โพธิทัย

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๕๔
เด็กชายธวัชชัย บู่สามสาย

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๕๕
เด็กชายปรีดี บู่สามสาย

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๕๖
เด็กหญิงชรารัตน์ จันทร์มีชัย

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๕๗
เด็กหญิงณัฐพร สามเกษร

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๕๘
เด็กหญิงธัญญธร จันทร์มีชัย

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๕๙
เด็กหญิงธิติมา ฟกสุมณฑา

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๖๐ เด็กหญิงบุญญากานต์
นาคขุนทด

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๖๑
เด็กหญิงวริสากานต์ เอมโอด

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๖๒
เด็กหญิงพิชญ์ญา คงพากเพียร

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๖๓
เด็กหญิงณิชารีย์ เฮงรวมญาติ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๖๔
เด็กหญิงอรญานุช แซ่ลิม

้

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๖๕
เด็กหญิงภรณ์ชนก สมตน

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๖๖
เด็กหญิงนภัทรสร สังข์เสวก

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๖๗
เด็กหญิงสุกัญญา

ชัยประกายวรรรณ ๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๖๘
เด็กหญิงวรัญชลี สาตรรอด

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๖๙
เด็กชายชัยทัต วิริโยฬาร

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๗๐
เด็กชายยุทธนา สายบัวทอง

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๗๑
เด็กชายวิทย์วศิน ศิริศักดากุล

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๗๒
เด็กชายสถาพร แช่มช้อย

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๗๓
เด็กหญิงรัตติกาญน์ จันทร์ทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๗๔
เด็กหญิงสุชาดา ห้วยหงษ์ทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๙๑ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๗๕
เด็กหญิงฐิติรัตน์ เอียมเผ่าจีน

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๗๖
เด็กชายวุฒิชัย จันทร์มีชัย

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๗๗
เด็กชายธนพล เหมทอง

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๗๘
เด็กหญิงวรลักษณ์ สอดห่วง

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๗๙
เด็กหญิงวุฒิพร อินทโชติ

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๘๐
เด็กหญิงวรินทร์ภรณ์ เทียนทับทิม

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๘๑
เด็กหญิงสุรีรัตน์ ชัยทอง

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๘๒
เด็กหญิงพัชรี พรมสุริย์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๘๓
เด็กหญิงอรปรียา เรืองอุไร

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๘๔
เด็กชายภัทรพล สอนสิน

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๘๕
เด็กหญิงชรินรัตน์ พรมเสนา

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๘๖
เด็กหญิงพรชนก สุวรรณคำ

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๘๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เอียะคะนอง

๊

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๘๘
เด็กหญิงนภิสา หะรันดา

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๘๙
เด็กหญิงพัชรินทร์ เดิมประโคน

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๙๐
เด็กหญิงพัฒนพร อรกิจ

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๙๑
เด็กหญิงพัดสร้อย อิง

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๙๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีชูเปยม

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๙๓
เด็กหญิงสุธาสินี นรนิม

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๙๔
เด็กหญิงสุภรภี ศรีนาคเอียง

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๙๕
เด็กหญิงอักษราภัค คูณเทวี

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๙๖
เด็กหญิงกุสุมา ศรีพิพัฒน์

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๙๗
นางสาวปรารถนา โคษา

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๙๘
นางสาวลดาวัลย์ ร่วมรถ

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๖๙๙
นายเอกราช ศรีจงใจ

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๗๐๐
นายหัสวรรษ พรมตะโก

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๗๐๑
นางสาวชลดา จินดานิล

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๗๐๒
นางสาวณัฐกานต์ ไชยฤทธิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๗๐๓
นางสาวณิชากร เฉยฉิน

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๗๐๔
นางสาวมุกมณี แดงแตง

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๗๐๕
นายณัฐวัตร ฉอ้อนชม

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๕๖๐/๖๗๐๖
นางสาวนารีนารถ ศรีโพธิอ่อน

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๙๒ / ๑๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๕๖๐/๖๗๐๗
นางสาวประภัสสร บุญธรรม

๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๙๓ / ๑๙๓

้
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