
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนนทบุรี  ภาค ๑

ส่งสอบ ๑๗,๐๒๒ คน ขาดสอบ ๒,๕๙๒ คน คงสอบ ๑๔,๔๓๐ คน สอบได้ ๘,๒๖๙ คน สอบตก ๖,๑๖๑ คน (๕๗.๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๐๐๐๑
เด็กหญิงพิรญาณ์ ไทยศิลป

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๐๒
นายชูชัย ดุสิตงามมงคล ๔/๔/๒๕๑๒

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๐๓
นายกันตภณ สมบูรณ์นอก

๗/๑๒/๒๕๑๘ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๐๔
นายวีระศักดิ

์

บุตรแสง ๑/๑/๒๕๒๙
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๐๕
นางสาวปวีณา กองวิเศษ ๗/๗/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๐๖
นางสาววิภา เอียมวิลาวัณย์

่

๒๐/๒/๒๔๙๘ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๐๗
เด็กชายณัฐวุฒิ รอดชยันต์

๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๐๘
เด็กชายสิทธิโชค บัวงาม ๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๐๙
เด็กชายพันธ์ธวัชร บุญคง

๒๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๑๐
เด็กชายเปรม พระพรหม ๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๑๑
เด็กชายจิราธิวัฒน์ เทศธรรม ๑/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๑๒
เด็กหญิงอรอินท์ แข็งแรง

๓๐/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๑๓
เด็กหญิงอุษามณี ศรีธานี

๒๒/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๑๔
เด็กชายพุฒิภัค นันทิวราพร

๑๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๑๕
เด็กหญิงสุชญา วิจักษณาพงษ์ ๖/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๑๖
เด็กหญิงณัฐณิชา ทองมี ๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๑๗
เด็กหญิงวรัญญา คามบุศย์ ๙/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๑๘
เด็กหญิงธนิตา วรพันธ์

๑๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๑๙
เด็กชายนราวิชญ์ บูรณะ ๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงจิรวดี ถาวรอิทธิรักษ์ ๖/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๒๑
เด็กชายทวีศักดิ

์

ไตรศักดิศรี

์

๑๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๒๒
เด็กหญิงรมย์รวินท์ สิทธิผล ๑๐/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๒๓
เด็กหญิงประภาภัทร ดาวเรือง ๓/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๒๔
เด็กหญิงลักษณ์นารา สิทธิผล ๓/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑ / ๒๓๗

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๐๐๒๕
เด็กชายพันธกานต์ เสนีย์

๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๒๖
เด็กหญิงขวัญชนก กรุณาฤทธิโยธิน ๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๒๗
เด็กหญิงอัจฉริยา ย้อนใจทัน ๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๒๘
เด็กหญิงนันทิพร พัฒนาภรณ์ ๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงมนัสพร นาคนิยม

๑๐/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๓๐
เด็กหญิงอรวรรณ สุดใจปราถนา

๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๓๑
เด็กหญิงสุกัญญา บุญเอก ๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงวริศรา หะรัตพันธ์ ๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๓๓
เด็กหญิงสรณ์สิริ ภูครองทอง ๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๓๔
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ โพธิไทร

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๓๕
เด็กหญิงบุญญาพร พึงสุริยวงษ์

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๓๖
เด็กหญิงพรยมล ด่านพัฒนพงษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๓๗
เด็กหญิงภัคจิรา ขุนณรงค์

๑๐/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๓๘
เด็กหญิงขวัญชนก ขุมทรัพย์ ๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๓๙
เด็กหญิงธิชา ตะระรัมย์ ๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๔๐
เด็กหญิงบัณพร สุชฎา

๒๐/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๔๑
เด็กหญิงวนัชพร วรพันธ์

๑๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๔๒
เด็กหญิงจันทิมา เนืองมโน

่

๒๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๔๓
เด็กชายสิรวิชญ์ กลำพักตร์ ๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๔๔
เด็กชายอนุวัฒน์ โห้ไทย ๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงขัตติยาพร ตรงสูญดี ๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงสิริสกุลตา ดิษทับ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงณัฐกฤตา จีนชุ่ม

๑๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงนิภาพร ภู่เทศ

๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๔๙
เด็กหญิงศุภจิตรา ใจเสงียม

่

๖/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๕๐
เด็กชายอิทธิพล ไกรพาณี ๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๕๑
เด็กชายจิรภาส แลวงศ์นิล ๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๕๒
เด็กชายอรุณโรจน์ อ่อนละมุล ๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๕๓ เด็กหญิงเจตตนานันต์
วิจิตรทฤษฎี ๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๕๔
เด็กหญิงกรกนก ทองอินทร์ ๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงภัทรลาภา โชติช่วง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๕๖
เด็กหญิงหฤทัย ชมฉำ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๕๗
เด็กหญิงศศินันท์ รอดพุ่ม

๒๘/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๕๘
เด็กหญิงวิสารินี วรรณาดิเรก

๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๕๙
เด็กชายมณฑล แหทอง

๓๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๐๐๖๐
เด็กหญิงอักษร สุขีวาส

๒๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๖๑
เด็กชายสิทธิชัย นิลแสงงาม

๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๖๒
เด็กชายเอกวินทร์ สนใจ

๒๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงพรสุดา ทับสุข

๒๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๖๔
เด็กชายนพดล ประจำตน

๒๖/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๖๕
เด็กชายอนุราช เทศธรรม

๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๖๖
เด็กหญิงพนิดา นพฤทธิ

์

๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๖๗
เด็กชายณัฐพล ศรีบัวงาม ๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๖๘
เด็กหญิงธันยธร ปรีเปรม ๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงฐิติยา คำสุข ๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สารเจริญ

๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เถือนคุ้มภัย

่

๑๐/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๗๒
เด็กชายนันทวุธ เอมคุ้ม

๑๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๗๓
เด็กชายชาญศักดิ

์

สาดะระ
๒๐/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๗๔
เด็กชายภูริวัฒน์ รังสุริยะ

๑๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงบุษบา แซ่แต้

๑๓/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๗๖
เด็กชายพีรภัทร ตระกูลจันทร์ ๖/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงมนัสนันท์ สร้อยสาคร

๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๗๘
นางสุพัตรา เหมพิจิตร ๔/๑/๒๕๐๓ โรงเรียนวัดโชติการาม โชติการาม  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๗๙
นางสาวธันยพร เหมพิจิตร

๑๖/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดโชติการาม โชติการาม  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๘๐
นางสาวเครือวัลย์ หุตะเสวี

๒๗/๖/๒๕๒๔
โรงเรียนวัดโชติการาม โชติการาม  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๘๑
นางจรัสรัช เกตุหลิม

๓๑/๓/๒๕๑๖
โรงเรียนวัดโชติการาม โชติการาม  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๘๒
เด็กชายชนินทร์ อ่อนละออ

๒๐/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโชติการาม โชติการาม  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๘๓
เด็กชายสุรจักร นาคทอง

๒๗/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโชติการาม โชติการาม  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงปาริฉัตร สิงห์โตทอง

๑๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโชติการาม โชติการาม  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๘๕
เด็กหญิงเจนจิรา เดชเสถียร

๑๖/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโชติการาม โชติการาม  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๘๖
เด็กชายธนะรัฐ อยู่สิน

๒๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโชติการาม โชติการาม  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๘๗
เด็กชายพันกร เงินบำรุง ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโชติการาม โชติการาม  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๘๘
เด็กชายเมธา สุหร่าย

๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโชติการาม โชติการาม  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๘๙
เด็กหญิงวรินดา สุวรรณเลิศ ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโชติการาม โชติการาม  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๙๐
เด็กชายคณาธิป อุ่นแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโชติการาม โชติการาม  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๙๑
เด็กชายอานัส มาลัย

๒๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโชติการาม โชติการาม  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๙๒
เด็กชายธนะวัฒน์ ผลเจริญ ๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโชติการาม โชติการาม  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๙๓
เด็กชายวีระพล เจือจาน

๑๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโชติการาม โชติการาม  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๙๔
เด็กหญิงวรรณวิษา คำบอนพิทักษ์

๑๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโชติการาม โชติการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงรุ่งนภา วันนอก

๒๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโชติการาม โชติการาม  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงณัฏฐา ช่างกล่อม

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโชติการาม โชติการาม  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๙๗
เด็กชายณัฐวุฒิ สีลาพัฒน์

๒๓/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโชติการาม โชติการาม  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๙๘
เด็กหญิงอรอนงค์ ทองเปรม

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตึก ตึก  

นบ ๒๔๕๙/๐๐๙๙
เด็กหญิงสิริยากร จันทร์ทอง

๒๖/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดตึก ตึก  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงกฤติมา ทวีสิทธิ

์

๒๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดตึก ตึก  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๐๑
เด็กหญิงณัฐฌาพร นาคสอน

๑๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดตึก ตึก  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๐๒
เด็กชายอนันต์ทวีป ศรีโหมด

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตึก ตึก  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๐๓
เด็กชายนนทพันธ์

ยศลาภเกียรติกุล
๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดตึก ตึก  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๐๔
เด็กชายณัฐธี ปอมค่าย

๑๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดตึก ตึก  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๐๕
เด็กชายธนพัฒน์ ขำเลิศ

๑๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดตึก ตึก  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงศศิธร มงคงทรัพย์

๑๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดตึก ตึก  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๐๗
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

บัวทุม
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตึก ตึก  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๐๘
เด็กหญิงมีนา บัววรรณงาม

๓๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดตึก ตึก  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๐๙
เด็กชายตะวัน โตกอง

๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดตึก ตึก  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงพัชราพร ม่วงจีน ๓/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดตึก ตึก  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๑๑

เด็กชายวราบดินทร์ มณีอินทร์ ๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดตึก ตึก  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๑๒

เด็กชายวัชรพล กลินมาลี

่

๒๓/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดตึก ตึก  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๑๓

เด็กหญิงเมธาวรรณ มุชา ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดตึก ตึก  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๑๔

นางสาวพันทิพา ศรีวิชา ๓/๓/๒๕๓๔ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๕๙/๐๑๑๕

นางสาวดวงธิดา โฉมงาม ๙/๙/๒๕๒๕ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๕๙/๐๑๑๖

นางสาววนิสา กุลแก้ว
๑๗/๑/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๕๙/๐๑๑๗

นางสาวราวดี ปญญาแก้ว
๒๗/๖/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๕๙/๐๑๑๘

นางสาวพัชรนันท์ ยิมสวัสดิ

้ ์

๓๐/๖/๒๕๑๔
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

พุฒิปรางค์ปราโมทย์
 

นบ ๒๔๕๙/๐๑๑๙

เด็กชายณัฐดนัย สมสาร์
๒๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๕๙/๐๑๒๐
เด็กชายสุธิชัย มีเค้า

๑๘/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

พุฒิปรางค์ปราโมทย์
 

นบ ๒๔๕๙/๐๑๒๑

เด็กหญิงเพียงขวัญ นำค้าง
๑๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๕๙/๐๑๒๒

เด็กหญิงธีราพร บุตรโท
๒๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๕๙/๐๑๒๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ จันทร์อ้น

๑๗/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

พุฒิปรางค์ปราโมทย์
 

นบ ๒๔๕๙/๐๑๒๔

เด็กชายนพวัตติ

์

ตังสุขสบายดี

้

๒๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

พุฒิปรางค์ปราโมทย์
 

นบ ๒๔๕๙/๐๑๒๕

เด็กหญิงสุพิชชา เกษมณี
๒๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๕๙/๐๑๒๖

เด็กหญิงจิราวรรณ พงษ์สะพัง
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๕๙/๐๑๒๗

เด็กหญิงปยะฉัตร ศรีตวาทิน
๑๕/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๕๙/๐๑๒๘

เด็กหญิงชิโนรส หลงขาว
๑๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๕๙/๐๑๒๙

เด็กหญิงณัฐนันท์ วิงประวัติ
๒๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๔ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงปยะฉัตร บุญเกิด

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๕๙/๐๑๓๑

เด็กชายธนภัทร เปลียนใจ

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๕๙/๐๑๓๒

เด็กหญิงสุพิชฌาล์ วิราวุฒิ ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๕๙/๐๑๓๓

เด็กหญิงนันทิตา อุ่นสุข ๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๕๙/๐๑๓๔

เด็กหญิงปกเกศ ปูรณิฎฐะ ๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๕๙/๐๑๓๕

เด็กหญิงจิรัฐธิดา จันทร ๒๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๕๙/๐๑๓๖

เด็กหญิงเกวลิน วรรณพงษ์
๑๖/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๕๙/๐๑๓๗

เด็กหญิงพบพร สภาพักตร์
๒๗/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๕๙/๐๑๓๘

เด็กหญิงกนกวรรณ สร้อยพวง
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๕๙/๐๑๓๙

เด็กหญิงกันยกร คล้ายเรือง
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงกีรติกา ภู่ทอง

๑๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

พุฒิปรางค์ปราโมทย์
 

นบ ๒๔๕๙/๐๑๔๑

เด็กหญิงปภัสรา เวชประโคน ๑๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๕๙/๐๑๔๒

เด็กหญิงจิรัญญา ทองแดง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๕๙/๐๑๔๓

เด็กชายอภิวัฒน์ ขันติวงษ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๕๙/๐๑๔๔

เด็กหญิงอรนภัส นาสกุล ๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๕๙/๐๑๔๕

เด็กหญิงนฤมล พรมสามี ๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๕๙/๐๑๔๖

เด็กชายธนดล ศรีบัวงาม
๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๕๙/๐๑๔๗

เด็กชายจักรชัย สุขกำเหนิด ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๕๙/๐๑๔๘

เด็กหญิงพัชรี แสงจันทร์ศรี ๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๕๙/๐๑๔๙

เด็กหญิงศศิร์อร กลินขจร

่

๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๕๙/๐๑๕๐
เด็กชายไพรินทร์ กำสีดา

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๕๙/๐๑๕๑

เด็กชายภาคภูมิ ฝอยทอง
๒๓/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง

ท้ายเมือง  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๕๒

เด็กชายศุภกานต์ โพธิทอง

์

๒๐/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
ท้ายเมือง  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๕๓

เด็กชายณภัทร ปกปอง
๒๓/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง

ท้ายเมือง  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๕๔

เด็กชายจตุพล นาโสก
๑๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง

ท้ายเมือง  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๕๕

เด็กชายพิเชษฐ์ไชย คงคาหลวง ๔/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง

ท้ายเมือง  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๕๖

เด็กหญิงศิริญาธร ศรพรหม
๑๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง

ท้ายเมือง  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๕๗

เด็กหญิงพัสวี มีสมวงษ์
๑๐/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง

ท้ายเมือง  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๕๘

เด็กหญิงวีรดา อันทะเกตุ
๒๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง

ท้ายเมือง  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๕๙

เด็กหญิงณัฐธิชา แพมะลิ ๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง

ท้ายเมือง  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงดวงชีวา พุ่มโพธิ

์

๔/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง

ท้ายเมือง  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๖๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ รอดไภย
๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง

ท้ายเมือง  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๖๒

เด็กหญิงพนิดา ขมพุทรา
๑๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง

ท้ายเมือง  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๖๓

เด็กหญิงธนพร เตียเปน
๒๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง

ท้ายเมือง  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๖๔

เด็กหญิงวิลาสินี ยิมจัน

้ ่

๒๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
ท้ายเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๕ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๐๑๖๕

เด็กชายธนากร ช่อมะลิ ๓/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง

ท้ายเมือง  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๖๖

เด็กชายชัยวัฒน์ วิไลศรี
๒๐/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง

ท้ายเมือง  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๖๗

เด็กหญิงโชษิตา สาปาน
๒๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง

ท้ายเมือง  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๖๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ บุญสาร

๓๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
ท้ายเมือง  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๖๙

เด็กหญิงปพิชญา คงแพทย์
๓๐/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง

ท้ายเมือง  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงอมิตา สิงหบุตร

๑๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
ท้ายเมือง  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๗๑

เด็กชายกันตพงศ์ ไตรยราศ ๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง

ท้ายเมือง  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๗๒

เด็กชายปฏิพัทธ์ แก้วคันโท ๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง

ท้ายเมือง  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๗๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ตรีสุริยา
๒๗/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง

ท้ายเมือง  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๗๔

เด็กหญิงศิริกาญน์ รัตนจันทร์ ๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง

ท้ายเมือง  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๗๕

เด็กหญิงธีรนาฏ เม่นไพร
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา น้อยนอก  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๗๖

เด็กหญิงณัชชา สาวาสิทธิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา น้อยนอก  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๗๗

เด็กหญิงวราลักษณ์ คุณวิเศษ
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา น้อยนอก  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๗๘

เด็กหญิงดวงกมล จันทร์กลัน

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา น้อยนอก  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๗๙

เด็กชายพรชัย แสงแก้ว
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา น้อยนอก  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงนริศรา แตงขาว

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา น้อยนอก  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๘๑

เด็กชายนนทกร สิทธิกิตติศรี
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา น้อยนอก  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๘๒

เด็กชายฐาปนีย์ ใจปลืม

้

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา น้อยนอก  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๘๓

เด็กหญิงกมลเนตร อินทนาคา
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา น้อยนอก  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๘๔

เด็กชายพิชิตชัย ชินวงศ์
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา น้อยนอก  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๘๕

เด็กชายกวิน จันทรประทักษ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา น้อยนอก  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๘๖

เด็กชายชัยญพร สัมฤทธิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา น้อยนอก  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๘๗

เด็กชายณัฏภัทร พรมสุข
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา น้อยนอก  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๘๘

เด็กชายพีรพัฒน์ ร่มโพธิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา น้อยนอก  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๘๙

เด็กชายอัษฎา ครุฑธา
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา น้อยนอก  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๙๐
เด็กชายปฏิภาณ ขำนกดี

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา น้อยนอก  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๙๑

เด็กชายอภิชาต เอมโอษฐ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา น้อยนอก  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๙๒

เด็กชายพงศ์พล โพธิสุข

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา น้อยนอก  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๙๓

เด็กชายวัชรพงษ์ อริยะวงศ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา น้อยนอก  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๙๔

เด็กชายเจตวัฒน์ เอมดิษฐ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา น้อยนอก  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๙๕

เด็กหญิงนัชชา จิตเนาวรัตน์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา น้อยนอก  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๙๖

เด็กชายพีรณัฐ จุนแสง
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา น้อยนอก  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๙๗

เด็กหญิงวราภรณ์ แต่แดงเพชร
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา น้อยนอก  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๙๘

เด็กหญิงหทัยภัทร จันทร์โพธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา น้อยนอก  

นบ ๒๔๕๙/๐๑๙๙

เด็กหญิงอทิตยา สอนสุข

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา น้อยนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๖ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงจิรัชญา ชัยมุงคุณ

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา น้อยนอก  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๐๑
เด็กชายสกิทา ไทยบุญเรือง

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา น้อยนอก  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงพรรณทิพา สุขก้อน

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา น้อยนอก  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๐๓
เด็กหญิงณัฐชา แก้วผง

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา น้อยนอก  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๐๔
เด็กหญิงจิดาภา โพธิสุข

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา น้อยนอก  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๐๕
เด็กชายสราวุฒิ เบ็ญจรูญ ๖/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกใต้  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงเหมรัตน์ เขตต์นนท์ ๗/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกใต้  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงอนุตรา นนทรัษ์

๑๐/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกใต้  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๐๘
เด็กชายไชยะรัก ชมสมใจ

๑๘/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกใต้  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงแพรวา ชัยเกษม

๑๔/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกใต้  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงนำฝน พลพันธุ์

๑๗/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกใต้  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๑๑

เด็กหญิงเกษกตพร กกม่วง
๒๘/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกใต้  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๑๒

เด็กหญิงณิชากร จีนชุ่ม
๑๔/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกใต้  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๑๓

เด็กหญิงนันทเนตร กุลสิงห์
๒๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกใต้  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๑๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ นาคแจ้ง
๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกใต้  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๑๕

เด็กหญิงวรรณรดา ศิริพรรณ
๒๘/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกใต้  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๑๖

เด็กชายไชยนันท์ วงศ์วีรวรรณ
๒๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกใต้  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๑๗

เด็กชายจักรพรรดิ ชนะมี
๒๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกใต้  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๑๘

เด็กชายสงกรานต์ วันเสาร์
๑๕/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๑๙

เด็กหญิงชฎาภรณ์ เจนหัตถ์
๓๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๒๐
เด็กชายพีรรัตน์

ไตรรักษ์ฐาปนกุล
๐๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๒๑

เด็กหญิงกิตติญา ปนบุญชู
๒๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๒๒

เด็กหญิงสุชาวดี แสงแก้ว
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๒๓

เด็กชายชัยพร เหล่าศรีประชา ๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๒๔

เด็กชายบุตรธนา ปะวาศรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๒๕

เด็กชายชลธี สาเกต
๐๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๒๖

เด็กชายธัญธร คำต๋า
๑๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๒๗

เด็กหญิงอรวรรณ ฟุงสวรรณ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๒๘

เด็กชายธัชนนท์ ปานอุทัย
๒๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๒๙

เด็กหญิงชนกชนม์ ฟกโพล้ง
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงกมลทิพย์ อินอ่อน

๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๓๑

เด็กชายศิวัฒน์ นิมครุฑ

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๓๒

เด็กหญิงนัฐฌา นิลสุวรรณ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๓๓

เด็กหญิงชลณิชา บุญกอแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๓๔

เด็กหญิงสุพรพรรณ สุขเกษม
๑๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๗ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๐๒๓๕

เด็กชายพีรพัฒน์ อามาตมูลตรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๓๖

เด็กชายจิรายุทธ ปุมไม้
๑๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๓๗

เด็กชายพัธรพล ทองศรี
๒๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๓๘

เด็กชายภูริภัทร โปร่งทอง
๒๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๓๙

เด็กหญิงกรรณธิชา หอมหวน
๒๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๔๐
เด็กชายภาณุวิชญ์ เพชรัตน์

๒๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๔๑

เด็กหญิงกัญญาวีร์ เฉลยศักดิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๔๒

เด็กหญิงสุณิสา นาคแจ้ง
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๔๓ เด็กหญิงแก้วจอมขวัญ
การปลืมจิตร

่

๑๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๔๔

เด็กชายเจษฎา มะทะโจทย์
๒๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๔๕

เด็กหญิงอินธิมน ลาวเพ็ชร

๑๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๔๖

เด็กชายยุทธกร ยะโพ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๔๗

เด็กชายนนทพัทธ์ ภูขะมา

๒๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๔๘

เด็กชายพีรธนาธร พิมพาหุ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๔๙

เด็กชายสิทธิโชค นิมครุฑ

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงวันใหม่ ตันพานิช

๓๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๕๑

เด็กหญิงอาภัสรา สุขวงษ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๕๒

เด็กหญิงศณิษา แซ่โต๊ะ
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๕๓

เด็กหญิงมานิตา วาปนัง
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๕๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีม่วง
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๕๕

เด็กหญิงเปยฉัตร ฤทธิศรี

์

๑๓/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๕๖

เด็กหญิงพิณทิพย์ สุดจิตจูล
๒๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๕๗

เด็กชายวัชรพล ภูลายดอก
๒๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๕๘

เด็กหญิงนาเดีย สาเมาะ
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๕๙

เด็กหญิงธนัชพร ภัคดิขาว

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

สมรโกฏิ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๖๐
เด็กชายธนาคาร มันคง

่

๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

สมรโกฏิ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๖๑

เด็กหญิงนันทิดา ช้างเอก
๒๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

สมรโกฏิ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๖๒

เด็กหญิงวิญาดา ดอนผา
๓๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

สมรโกฏิ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๖๓

เด็กหญิงกฤติพร ศรีอำดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

สมรโกฏิ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๖๔

เด็กหญิงพุทธิดา แหวนทองคำ
๓๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

สมรโกฏิ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๖๕

เด็กหญิงชลิตา ฤทษ์ทวี
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

สมรโกฏิ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๖๖

เด็กหญิงมัลลิกา เสือสกุล
๑๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

สมรโกฏิ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๖๗

เด็กชายพิพัฒน์ คงสุวรรณ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

สมรโกฏิ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๖๘

เด็กหญิงดุจจันทร์ จันทร์โอทาน
๑๔/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

สมรโกฏิ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๖๙

เด็กหญิงวีณา เกษร ๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

สมรโกฏิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๘ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๐๒๗๐
เด็กชายนิชคุณ มะลิทอง

๑๔/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

สมรโกฏิ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๗๑

เด็กชายธนากร เหลือสิงกุล
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

สมรโกฏิ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๗๒

เด็กหญิงวนิดา เฉือยฉำ

่

๑๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

สมรโกฏิ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๗๓

เด็กหญิงชนารดี ดีวุ่น
๑๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

สมรโกฏิ  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๗๔

นางสาวพรทิพย์ เอียมศรีเพชร

่

๑๐/๗/๒๕๑๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๗๕

นางสาววิภาภรณ์ โตแย้ม ๗/๙/๒๕๓๒
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๗๖

เด็กหญิงกันติชา บุญหล้า
๒๔/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๗๗

เด็กหญิงกุลธิดา ศรีวัฒนพงษ์ ๘/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๗๘

เด็กชายจักรินทร์ พันธุ์ทา
๒๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๗๙

เด็กหญิงจีระนันท์ สายสุวรรณ์
๑๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงจุติมา ใจเย็น

๑๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๘๑

เด็กหญิงฉัตรทอง ทองส่งธรรม
๒๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๘๒

นางสาวชญานิศา อุ่นเอม

๒๘/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๘๓

เด็กหญิงชนิกันต์ ปยะพันธ์ ๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๘๔

เด็กชายฐิติวัฒน์ สีทับทิม
๒๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๘๕

เด็กชายณัฐดนัย ผาสุขขันธ์
๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๘๖

เด็กหญิงณัฐวรรณ์ ทองขาว
๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๘๗

เด็กชายเทวพร เทืองสันเทียะ
๑๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๘๘

เด็กหญิงธนิดา ยกย่อง
๑๔/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๘๙

เด็กชายธีรยุทธ ปลอดภัย
๒๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๙๐
เด็กชายธีระภัทร มาตศักดา

๑๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๙๑

เด็กหญิงนฤมล บัวหอม
๑๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๙๒

เด็กชายนัฐพนธ์ คงค้าน
๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๙๓

เด็กหญิงนาฏชุดา ลำเลิศศักดิ

์

๒๕/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๙๔

เด็กชายบารมี ถีระแก้ว
๑๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๙๕

เด็กหญิงบุณยกร
กฎกระทรวงใหญ่ ๑๘/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๙๖

เด็กหญิงบุณยอร
กฎกระทรวงใหญ่ ๑๘/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๙๗ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
ตีจรูญ

๋

๒๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๙๘

เด็กชายปฏิภาณ ทุงจันทร์
๑๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๒๙๙

เด็กชายปริเยศ อภัยยา
๑๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๐๐
เด็กชายปานัทพงษ์ ทองเปรียม

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๐๑
เด็กหญิงผกาวรรณ ท้าววงษา

๒๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๐๒
เด็กชายพัชรพล เขียวแท้

๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงพัชรา เบียวทู

๑๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงพิชญ์ชิชา สินธุ์พิภพลาภ ๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๙ / ๒๓๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ไกรเพิม

่

๑๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงพิมพ์มาดา บุญสะอาด

๑๒/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงพิมพรรณ โตสัมฤทธิ

์

๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๐๘
เด็กชายพุทธากร วิริยะกิจกูล

๑๗/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงภัทร์ฑาสินี หาญละคร

๒๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงภัทรธิดา รุ่งแสง

๑๒/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๑๑

เด็กชายภาณุกร แสงดารา ๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๑๒

เด็กชายภูมินทร์ พยุงวงษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๑๓

เด็กชายภูวนัย บุญสวาย
๑๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๑๔

เด็กชายภูวนาถ วุฒิปราณี
๑๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๑๕

เด็กชายมกรวัช ครูสอน
๒๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๑๖

เด็กหญิงมณีรัตน์ แผ่นผา

๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๑๗

เด็กหญิงมนัสชนก ยาชัย
๒๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๑๘

เด็กชายเมธัส ธีรนิตยภาพ
๒๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๑๙

เด็กชายยศกร สินแท้
๑๕/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๒๐
เด็กชายยุทธพร รอดอยู่สุข

๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๒๑

เด็กชายระวีโรจน์ ระเริง
๑๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๒๒

เด็กชายรัชพล เกตุเรืองโรจน์
๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๒๓

เด็กชายรัฐภูมิ หนูนาง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๒๔

เด็กชายฤทธิพงษ์

์

โพธิศรี

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๒๕

เด็กชายวชิรวิชญ์ ตรีระภา
๒๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๒๖

เด็กหญิงวรัญญา เทียมทัศน์ ๗/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๒๗

เด็กชายวรัญู สกุณา ๒/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๒๘

เด็กหญิงวราพร เมตตานนท์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๒๙

เด็กหญิงวันวิสา วันทา
๒๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงวิชิดา อภัยยา

๑๔/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๓๑

เด็กหญิงวิศรา ทรัพย์งาม
๑๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๓๒

เด็กหญิงศศิวรรณ คชฤทธิ

์

๒๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๓๓

เด็กชายศิรชัช กฤตพรชัย ๓/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๓๔

เด็กชายศิริเขต สนธิญาติ
๑๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๓๕

เด็กชายศิลปศุภา โคตะการ ๕/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๓๖

เด็กชายสิรวิชญ์ กฤตพรชัย ๙/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๓๗

เด็กหญิงสิรินาถ ใจเอือ

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๓๘

เด็กหญิงสุจิตรา วงษ์จำปา
๑๔/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๓๙

เด็กหญิงสุชาดา อ้ายปน
๒๑/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๐ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงสุธินี สงวนศักดิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๔๑

เด็กชายสุรสิทธิ

์

ทิพเนตร ๕/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๔๒

เด็กหญิงสุรีภรณ์ แสงใส
๒๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๔๓

เด็กหญิงสุรีย์ ผากาเกตุ
๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๔๔

เด็กหญิงอนุสรา ลมูล
๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๔๕

เด็กหญิงอภิฤดี เรืองโชติ
๑๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๔๖

เด็กหญิงอรพรรณ ทำนาย
๑๙/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๔๗

เด็กหญิงอริสา ชิเก จ้ายนอก
๑๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๔๘

เด็กชายอานัส กลินอำพล

่

๒๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๔๙

เด็กชายอิธิพล ชิเก จ้ายนอก ๙/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๕๐
เด็กชายอิศรา แซ่หลี

๒๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๕๑

นายกฤษณะ เอียมยิง

่ ่

๐๔/๐๗/๒๕๒๐
เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๕๒

นายกิตติพันธ์ ผลศัพย์
๐๖/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๕๓

นายกิติพงศ์ ผลศัพย์
๒๘/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๕๔

นายไกรลพ บุญเกิด
๒๔/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๕๕

นายจอห์นนี

่

ทีวงศ์
๒๔/๐๒/๒๕๑๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๕๖

นายจิติยา ใยแจ่ม

๒๔/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๕๗

นายจีรศักดิ

์

เพชรอินทร์
๑๔/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๕๘

นายฉลอง บุญขำ
๒๙/๐๔/๒๕๐๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๕๙

นายเฉลิมพล เงินพันธ์
๐๔/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๖๐
นายชลาธิป คงประพันธ์

๒๘/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๖๑

นายชวลิต รักสุวรรณนิมิต
๐๒/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๖๒

นายชาญศักดิ

์

สิทธิวิชัย
๑๕/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๖๓

นายชูชีพ พรหมศาสตร์
๐๗/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๖๔

นายณัฐพร ธานีรัตน์
๑๐/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๖๕

นายเดือน ชีวะกุล
๒๔/๐๘/๒๕๑๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๖๖

นายทรงวุฒิ ค้าเจริญ
๑๕/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๖๗

นายทวีชัย ไชยลี
๑๓/๐๔/๒๕๑๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๖๘

นายเทอดศักดิ

์

โต๊ะหิรัญ
๐๔/๐๙/๒๕๑๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๖๙

นายธนพร มานะสาคร

๑๕/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๗๐
นายธนิน สิริกุมารกุล

๒๖/๐๓/๒๕๑๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๗๑

นายธิคำพร ม่วงรอด
๒๓/๐๖/๒๕๑๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๗๒

นายธีรนนท์ หนูแก้ว
๐๔/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๗๓

นายนที ภิญโญ
๐๘/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๗๔

นายนพรัตน์ สุงคาสิทธิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๑ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๐๓๗๕

นายนรา จันทร์ประสิทธิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๗๖

นายนราชัย แสงอภัย
๐๘/๐๙/๒๕๐๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๗๗

นายนฤพนธ์ จงจิตร
๒๐/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๗๘

นายนัฐกร ลีพา
๐๒/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๗๙

นายนาค โนรี
๐๗/๐๕/๒๕๑๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๘๐
นายนุกูล แซ่เฮง

๒๑/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๘๑

นายประจวบ หินจิว

้ ้

๑๑/๐๒/๒๕๑๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๘๒

นายประจักษ์ ธนะศรี

๑๘/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๘๓

นายประเสริฐ สังคณี
๐๗/๐๙/๒๕๐๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๘๔

นายปรีชา หนูวาส
๐๒/๐๖/๒๕๑๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๘๕

นายพงษ์พันธ์ เดชมาก
๑๙/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๘๖

นายพชร ศรีวิเชียร
๒๖/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๘๗

นายพยุงศักดิ

์

บุตรแต้ว
๒๑/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๘๘

นายพรดนัย มีแก้ว
๐๗/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๘๙

นายพรรณศิลป อุปนันท์
๒๒/๐๔/๒๕๑๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๙๐
นายพสิศ เพชรทอง

๐๑/๐๖/๒๔๙๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๙๑

นายพันธ์ สังข์ทอง
๑๙/๐๕/๒๕๑๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๙๒

นายพิษณุ ขำยิงเกิด

่

๐๒/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๙๓

นายไพฑูรย์ แพกล่อม
๒๘/๑๐/๒๕๐๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๙๔

นายไพรัตน์ บัวทอง
๑๒/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๙๕

นายไพวัลย์ อินทคล้าย
๐๖/๑๐/๒๕๐๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๙๖

นายภาคภูมิ แก้วทรงเพชร
๐๒/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๙๗

นายภูมิพัฒน์ ฆะปญญา
๑๒/๐๗/๒๕๑๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๙๘

นายแมน มาสมบัติ
๑๓/๑๐/๒๕๐๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๓๙๙

นายยุทธพล ศรีสุวรรณ
๑๗/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๐๐
นายวรวุฒิ กลินไกล

่

๑๘/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๐๑
นายวังสัน อ่อนแก้ว

๐๕/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๐๒
นายวัชรา เศรษฐนันท์

๐๕/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๐๓
นายวิชิต ชนูดหอม

๑๔/๐๘/๒๕๑๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๐๔
นายวิชิต นุ่มนวล

๑๑/๑๑/๒๕๑๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๐๕
นายวิวัฒน์ โสนทอง

๒๖/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๐๖
นายวีรชัย ศรทอง

๑๐/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๐๗
นายศรชัย ศรีดี

๑๓/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๐๘
นายศรพิทักษ์ ปนทอง

๒๕/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๐๙
นายศักดิดา

์

แย้มพลาย
๐๙/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๒ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๐๔๑๐
นายสมชาย แก้วบางยาง

๒๗/๐๘/๒๕๑๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๑๑

นายสมชาย นิโสกะ
๑๖/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๑๒

นายสมบัติ ศิริรักษ์
๐๓/๐๒/๒๕๐๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๑๓

นายสมพร ครัวเชือ

้

๒๒/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๑๔

นายสมศักดิ

์

เรืองวิชา

๒๓/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๑๕

นายสมหมาย รัตนพันธ์
๐๒/๐๓/๒๕๑๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๑๖

นายสันติ พิพัฒน์วรการกุล
๑๘/๐๕/๒๕๑๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๑๗

นายสาธิต สุธาอรรถ

๑๒/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๑๘

นายสามาศ จันสีนาค
๑๐/๐๙/๒๕๐๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๑๙

นายสิทธิชัย แก้วเพ็ง
๐๕/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๒๐
นายสุนทร ยมมะรัตน์

๒๕/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๒๑

นายสุบิน ทองอุไร
๐๔/๐๒/๒๕๐๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๒๒

นายสุรินทร์ ชูรัตน์
๒๓/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๒๓

นายสุรินทร์ยา ศรนรินทร์
๒๓/๐๘/๒๕๑๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๒๔

นายสุริยา แช่มพัวพันธ์
๑๗/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๒๕

นายเสรี มานะเลิศ
๑๘/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๒๖

นายหนุ่ย ติงต่าง

้

๐๑/๐๑/๒๕๓๐
เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๒๗

นายหนูกร สุขกะเสริม
๐๓/๐๓/๒๕๐๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๒๘

นายหวัง อัน ชู -
๐๓/๑๒/๒๕๐๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๒๙

นายอนันต์ แจ่มสว่าง
๒๑/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๓๐
นายอภิชัย หนูทอง

๐๘/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๓๑

นายอากี หล้า
๐๑/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๓๒

นายอาคม จินดาพล
๑๓/๐๑/๒๕๐๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๓๓

นายอานนท์ พันธุ์รัตน์
๐๔/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๓๔

นายเอกชัย ขานทอง

๒๕/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๓๕

นายเอกพล แซ่ลี
๑๕/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๓๖

นายเอกอุดม บุญสว่าง
๐๓/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๓๗

นายเอนก คลังสมบัติ
๑๑/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๓๘

นายแอ้ม พ่อแก้ว
๐๓/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๓๙

นายกิตติศักดิ

์

สมตัว
๑๘/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๔๐
นายกุลเดช เชวิเฉียบ

๐๒/๐๒/๒๕๓๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๔๑

นายขวัญ ยอมิน
๑๐/๑๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๔๒

นายขวัญ คล่องใจภักดี
๑๔/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๔๓

นายคมกริช สกุลอำ
๐๘/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๔๔

นายคมสันต์ อารีเอือ

้

๐๗/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๓ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๐๔๔๕

นายจักรกฤษณ์ วรรณคง
๒๓/๐๒/๒๕๓๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๔๖

นายจักรพงษ์ หมู่โพธิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๔๗

นายจาตุรนต์ หล้าศรี
๑๗/๐๕/๒๕๓๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๔๘

นายจำลอง กล่อมใจ
๐๕/๐๑/๒๕๐๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๔๙

นายฉัตรชัย ชมภูประทีป
๐๕/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๕๐
นายชนะ ทวีทอง

๐๒/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๕๑

นายชาตรี จุ่งประสพมงคล
๑๑/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๕๒

นายฐาปกรณ์ ชมภูจันทร์

๒๙/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๕๓

นายณัฐพล นิวาโสวะกุล
๒๑/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๕๔

นายทวุฒิ ประภัสสร
๒๑/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๕๕

นายธนพงษ์ สโมสร
๑๖/๐๗/๒๕๓๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๕๖

นายธนัชพล ปาละกะวงษ์
๒๘/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๕๗

นายธีรยุทธ ภู่สว่าง

๒๙/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๕๘

นายนพดล คำโต
๑๑/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๕๙

นายนิคม บุญคำแสง
๐๑/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๖๐
นายนิวัฒน์

สุวรรณประไพศรี
๑๘/๑๒/๒๕๐๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๖๑

นายบุญฤทธิ

์

เกือวงษ์

้

๒๕/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๖๒

นายปฏิกาน บุญรัชกุล
๒๙/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๖๓

นายปฏิพัฒน์ สุดงาม
๒๙/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๖๔

นายประวิทย์ ทศทอง
๑๙/๑๑/๒๕๐๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๖๕

นายปราการ หาญพันธ์บุษกร
๑๔/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๖๖

นายปริญญา โฉมงาม
๓๑/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๖๗

นายปรีชา ชมปนทอง
๒๙/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๖๘

นายพนม เมฆอิม

่

๐๙/๐๓/๒๕๑๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๖๙

นายพรชัย บรรพบุรุษ
๑๔/๐๓/๒๕๒๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๗๐
นายพรพิมล มลิวันทอง

๑๕/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๗๑

นายพิศิษฐ์ กลันคุ้ม

่

๑๑/๑๑/๒๕๑๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๗๒

นายภาคภูมิ โภคทรัพย์
๑๙/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๗๓

นายภาณวัฒน์ คำมา
๒๕/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๗๔

นายภูษิต ฉัตรเงิน
๑๖/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๗๕

นายมานพ หลังไหล

่

๐๒/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๗๖

นายมารุต เหลืองเจริญลาภ
๑๖/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๗๗

นายวรเดช รุ่งขจรกลิน

่

๓๐/๐๕/๒๕๓๐
เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๗๘

นายวสันต์ สมบุญเจริญ
๑๘/๐๓/๒๔๙๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๗๙

นายวสุพล สิงห์บูรณ์
๐๗/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๔ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๐๔๘๐
นายวันฉัตร วงศ์จำรัส

๐๕/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๘๑

นายวันชัย พรมงาม
๐๙/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๘๒

นายวันชัย แสงดี
๐๑/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๘๓

นายวีรยุทธ ฉัตรเสรีกุล
๑๘/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๘๔

นายวีรยุทธ เพ็งสลุง
๑๘/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๘๕

นายวุฒิไกร สีแสด
๒๐/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๘๖

นายวุฒิศักดิ

์

กลินเจริญ

่

๑๒/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๘๗

นายศรายุทธ จันทร์แย้ม
๐๘/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๘๘

นายศิวกร พรมด้วง
๐๗/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๘๙

นายศุภชัย พรชนกนาถ
๐๓/๑๐/๒๕๑๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๙๐
นายสมชาย นามา

๑๐/๐๓/๒๔๙๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๙๑

นายสมบูรณ์ พวงสมบัติ
๐๑/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๙๒

นายสมโภชน์ ใจไทย
๑๗/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๙๓

นายสมยศ บัวลอย
๒๐/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๙๔

นายสรพงษ์ ทวดจันทึก
๒๙/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๙๕

นายสันติ ลังตา
๐๗/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๙๖

นายสันติ จำนงค์ผล
๑๔/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๙๗

นายสัมฤทธิ

์

เตชะเถลิงผล
๐๓/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๙๘

นายสายันต์ ศรีโยธี

๒๕/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๔๙๙

นายสายันห์ อยู่อ่อน
๒๙/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๐๐
นายสำราญ กมลวิจิตร

๑๐/๐๖/๒๕๐๘
เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๐๑
นายสุทธิพัฒน์ ตะนะชัย

๑๔/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๐๒
นายสุรเดช วิระโย

๑๙/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๐๓
นายสุรพงศ์ หาญเม่ง

๒๐/๐๓/๒๕๐๙
เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๐๔
นายอดิเทพ เข็มใหญ่

๒๒/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๐๕
นายอนันต์ จันท์บุตร์

๒๕/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๐๖
นายอนุชา สำรวจ

๐๗/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๐๗
นายอัมพร กริชชูเกียรติ

๒๘/๐๙/๒๕๑๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๐๘
นายอิศรา สุรีย์พันธ์

๒๙/๐๓/๒๔๙๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๐๙
นายอิศริน ใจเถิง

๑๗/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๑๐
นายเอกพันธ์ พรมฮวด

๒๙/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๑๑

นายเอกสิทธิ

์

คล้ามอ่วม
๐๓/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๑๒

นายกมล แย้มโกสุมภ์
๒๕/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๑๓

นายกิตติ อาจคงหาญ
๑๓/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๑๔

นายกิตติศักดิ

์

ทวีสถิตไพศาล
๑๓/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๕ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๐๕๑๕

นายกิติศักดิ

์

แสวงทรัพย์
๐๕/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๑๖

นายคมสัน อินทร์แก้ว
๒๐/๐๗/๒๕๑๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๑๗

นายจักรพงษ์ มีเศรษฐี
๑๖/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๑๘

นายจักรินทร์ พอกพูน
๒๑/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๑๙

นายจิรายุ ศรีมะโน
๐๖/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๒๐
นายเฉลิม ศรีวิชัย

๐๔/๑๐/๒๕๓๐
เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๒๑

นายชวลิต เชิดชูภัทร
๒๙/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๒๒

นายชัชรินทร์ กลำชุ่ม
๐๔/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๒๓

นายชัยยันต์ พวงขาว
๑๓/๐๖/๒๕๑๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๒๔

นายชัยวัฒน์ ชูแก้ว
๑๓/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๒๕

นายชัยสิทธิ

์

พูลมาก
๐๘/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๒๖

นายชาง หลี หมิง -
๐๒/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๒๗

นายดิษฐวัฒน์ ทองคำพุฒิพัฒน์
๒๙/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๒๘

นายดุษฎี แตงอ่อน
๐๕/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๒๙

นายดุสิต ดีปา
๐๖/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๓๐
นายต่อศักดิ

์

คูตระกูล
๒๘/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๓๑

นายถนอม เกษหอม
๒๙/๐๔/๒๕๒๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๓๒

นายทนงศักดิ

์

เจตกษัตริย์กรณ์
๐๗/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๓๓

นายทรงเดช อำพันธ์
๑๙/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๓๔

นายทวีพล พูลคุ้ม
๒๕/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๓๕

นายทวีศักดิ

์

ว่องวีรวงศ์
๒๖/๑๐/๒๕๑๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๓๖

นายทัศนะ ชนปราชญา
๐๘/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๓๗

นายทัศวุฒิ ขันทอง
๒๒/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๓๘

นายธนากฤต เสียงสอน
๑๓/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๓๙

นายธานินทร์ เร่บ้านเกาะ
๓๑/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๔๐
นายนรินทร์ โพธิพูน

์

๑๐/๐๒/๒๕๓๐
เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๔๑

นายนวพร สินมา
๐๓/๑๑/๒๕๑๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๔๒

นายนัฐพล บุญสร้าง

๒๙/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๔๓

นายนันทวัฒน์ สวัสดิผล
๒๖/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๔๔

นายนันทิพัฒน์ มณีเทศ

๑๖/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๔๕

นายนันธวุฒิ ลีวิลัย

้

๐๕/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๔๖

นายนิมิต ร เกิดพร้อม
๐๑/๐๔/๒๕๑๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๔๗

นายนุกูล จูเปย
๑๒/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๔๘

นายบัญชา บุญศรี
๒๔/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๔๙

นายบี

้

สีสุวัน
๐๖/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๖ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๐๕๕๐
นายเบริด

์

จิวน้อย

๋

๑๑/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๕๑

นายปภพ จตุรพิธพร
๑๕/๐๕/๒๕๓๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๕๒

นายปภังกร แก้วเจริญ

๒๔/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๕๓

นายประภาพ กองสงวน
๒๓/๐๒/๒๕๓๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๕๔

นายประยุทธ์ พรรณบัตร
๒๙/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๕๕

นายประสาน ศิริบุตร
๑๔/๐๗/๒๕๐๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๕๖

นายปรัชณา อยู่ทรัพย์ซ้อน
๑๓/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๕๗

นายปริญญา พราวตะคุ
๐๙/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๕๘

นายปรีดา บัวทอง
๑๙/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๕๙

นายปาณสาร สมชีวิตา
๑๐/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๖๐
นายพรชัย อรุณสาธิต

๑๒/๐๓/๒๕๑๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๖๑

นายพลตรี รุ่งสุริยะศิลป
๒๘/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๖๒

นายพิสิษฐ์ จิตระพรหมา
๐๔/๐๔/๒๕๐๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๖๓

นายพิทักษ์ ใยสามเสน
๒๐/๐๙/๒๕๓๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๖๔

นายพุ่มพงษ์ พุ่มทรัพย์
๒๗/๐๕/๒๕๒๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๖๕

นายภัทรพล สมแสน

๒๗/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๖๖

นายภัทรพล ศรีดีจริง
๑๓/๐๖/๒๕๓๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๖๗

นายภานุพงศ์ เพ็ชรน้อย
๒๒/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๖๘

นายภาณุพงศ์ ตราวุธ
๑๕/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๖๙

นายภานุวงศ์ ทองสินธุ์
๒๕/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๗๐
นายภารดา บุญประคม

๒๗/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๗๑

นายมนัส มีโต
๒๗/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๗๒

นายมารุต เอียมชู

่

๑๓/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๗๓

นายยาปะ เยส่อ
๐๑/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๗๔

นายรุ่งสยาม หอมมาก
๑๙/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๗๕

นายเริงศักย์ เฐียรโชติเจริญ
๑๕/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๗๖

นายวรฉัตร ตังศิริกุล

้

๑๓/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๗๗

นายวรชัย ลีลาวัลลพ
๒๑/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๗๘

นายวันชัย ธรรมธิติวัฒน์
๓๐/๐๘/๒๕๐๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๗๙

นายวิวัฒน์ ยอดประสิทธิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๘๐
นายวิศรุต ประชุมชัย

๐๙/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๘๑

นายเวสารัช นิลจำรัส

๒๒/๑๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๘๒

นายศรชัย เปพินิจ
๓๑/๐๗/๒๕๑๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๘๓

นายศราวุธ ธงภักดิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๘๔

นายศรุต ภวศุภนนท์

๑๙/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๗ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๐๕๘๕

นายศิลา เพชรเจริญ
๐๑/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๘๖

นายศุทธวีร์ มณีแสง
๑๗/๐๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๘๗

นายเศษฐกร คำแก้ว
๒๔/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๘๘

นายสงัน

่

นาคตระกูล
๐๗/๑๐/๒๕๐๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๘๙

นายสถิต ย์ จูมทอง
๒๗/๐๒/๒๕๑๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๙๐
นายสมเกียรติ ศิริอุนอร

๒๗/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๙๑

นายสมชาย คล้ายคลึง
๒๘/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๙๒

นายสมศักดิ

์

โอภาโส
๐๕/๐๔/๒๔๙๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๙๓

นายสมานมิตร ฉาสันเทียะ
๒๗/๐๘/๒๕๑๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๙๔

นายสัมพันธ์ มุสิกาวงษ์

๑๕/๑๒/๒๕๑๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๙๕

นายสัมพันธ์ มะโนจันทร์
๒๙/๐๙/๒๕๑๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๙๖

นายสำราญ ศรีนงนุช
๐๖/๐๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๙๗

นายสิรวิชญ์ สีเสงียม

่

๑๔/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๙๘

นายสุพจน์ สุขเจริญ
๑๑/๐๑/๒๕๑๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๕๙๙

นายสุเมท แซ่ตัน

๋

๐๒/๐๑/๒๕๓๐
เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๐๐
นายสุเมธ แสงอรุณ

๐๘/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๐๑
นายสุระพงษ์ ทิศาวัฒนาวงศ์

๑๖/๐๙/๒๕๑๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๐๒
นายสุรัฐ เทียนไสว

๑๒/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๐๓
นายสุริยันต์ คงมัน

่

๐๖/๐๒/๒๕๐๘
เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๐๔
นายเสกสรร ค์ อุทาวงค์

๐๖/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๐๕
นายแหล่ เกษมสุข

๐๑/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๐๖
นายอนุชา อยู่แฉ่ง

๑๘/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๐๗
นายอนุชาติ ภูอินทร์

๐๗/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๐๘
นายอรรถชัย พันธุ์พิพัฒน์

๐๑/๐๙/๒๕๑๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๐๙
นายอรรถพล มณีวงศ์

๒๖/๐๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๑๐
นายอรุณ คุณเส็ง

๑๘/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๑๑

นายอาทิตย์ เพ็ชรน้อย
๐๓/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๑๒

นายอามินซัน สายบุญตัง
๒๘/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๑๓

นายอำนาจ หลำพรม
๒๑/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๑๔

นายอำพล แก้วงาม
๑๗/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๑๕

นายอิทธิพล รังสาตร์
๒๗/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๑๖

นายอุดม ภักดีนอก
๑๓/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๑๗

นายเอกชัย บุญสิงมา
๒๑/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๑๘

นายเอกพจน์ เอียมวงศ์

่

๐๖/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๑๙

นายก้องสกล กิจสกุล
๑๕/๐๑/๒๕๑๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๘ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๐๖๒๐
นายเกรียงไกร สุวรรณบุตร

๑๙/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๒๑

นายเกรียงไกร ฝงนธี
๑๓/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๒๒

นายเกรียงประชา บุญเกือ

้

๒๓/๐๓/๒๕๐๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๒๓

นายโกศล สุวรรณวงศ์
๐๑/๐๓/๒๕๐๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๒๔

นายขวัญชัย แสงสุวรรณ์
๒๓/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๒๕

นายเขตทัต เลิศลักขณากุล
๐๘/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๒๖

นายจง เสียว ผิง

่

-
๐๑/๐๙/๒๕๑๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๒๗

นายจตุพร หนูปลอด
๑๖/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๒๘

นายจรัญ มะลิแย้ม
๑๘/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๒๙

นายจรัญ กอนเกียน
๑๘/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๓๐
นายจักรณรินทร์ คงดี

๐๗/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๓๑

นายจาง จวิน -
๒๑/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๓๒

นายชนะ ตังศิวิไลพร

้

๒๒/๐๖/๒๕๑๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๓๓

นายชัชชัย ศิริมาลาลักษณ์
๐๖/๐๗/๒๕๑๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๓๔

นายซอ โพ ทู -
๐๕/๐๖/๒๕๓๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๓๕

นายซูกวัน -
๐๑/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๓๖

นายณฐกร ธิปญญา
๑๓/๐๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๓๗

นายณรงค์ จวบนก
๒๗/๐๕/๒๕๑๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๓๘

นายณัฐชัย เทพกุลชร
๒๗/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๓๙

นายดำรงศิลป ขันติศิลาชัย
๑๘/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๔๐
นายเดชา ประดิษฐ์

๑๒/๑๐/๒๕๐๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๔๑

นายตู -
๐๕/๑๑/๒๕๑๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๔๒

นายถิรพุทธิ

์

รักสุข
๐๘/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๔๓

นายทวีชัย วิชาคำ
๑๐/๐๘/๒๕๑๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๔๔

นายธนากร สุขเจริญ
๑๔/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๔๕

นายธวัชชล ปงยศ
๒๔/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๔๖

นายธวัชชัย ช่างวาด
๑๒/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๔๗

นายนพรัตน์ สุขษาสุณี
๒๖/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๔๘

นายนิคม พรหมทอง
๑๘/๐๖/๒๕๑๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๔๙

นายนิติพันธ์ กลินพงศ์

่

๒๕/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๕๐
นายบรรเลง ชังอินทร์

๓๑/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๕๑

นายประเวช จิตเฉม
๒๖/๐๙/๒๕๐๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๕๒

นายประสาทพร ยับ
๐๖/๐๔/๒๕๑๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๕๓

นายผัน สระแก้ว
๐๔/๐๑/๒๕๑๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๕๔

นายพงศธร เผือดจันทึก
๒๗/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๙ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๐๖๕๕

นายพรชัย สิงคเวหน
๐๑/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๕๖

นายพลากร ไชยรัตน์

๑๖/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๕๗

นายมานพ เกิดศิริ
๒๗/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๕๘

นายยุทธนัย นาแจ้ง

๒๓/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๕๙

นายรัตนโชติ แก้วนุกูล
๐๖/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๖๐
นายวรรณะ ไกรเดช

๓๑/๐๗/๒๕๐๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๖๑

นายวราชัย คล้ายสอน
๐๓/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๖๒

นายวัชระ เพ็ชรวิจิตร
๒๓/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๖๓

นายวันเฉลิม รอดพงษ์
๐๕/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๖๔

นายวันชัย พ่วงเรือ
๑๔/๐๘/๒๕๐๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๖๕

นายวิกรม ศิริสลุง
๒๐/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๖๖

นายวิชิต อินทรประเสริฐ
๒๔/๐๓/๒๕๐๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๖๗

นายวินัย บัวช่วง
๒๕/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๖๘

นายวิมล จันทคาร
๒๘/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๖๙

นายวิโรจน์ คนซือ

่

๑๒/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๗๐
นายวีรชัย สายทอง

๐๕/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๗๑

นายวีรพล วงษ์เคียม

่

๑๒/๑๐/๒๕๐๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๗๒

นายวุฒิชัย เขียวสอาด
๑๘/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๗๓

นายไววิทย์ ตัดยา
๑๙/๐๔/๒๕๓๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๗๔

นายศักดา ช่างแปะ
๒๖/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๗๕

นายศุภชัย ศรีศุภอักษร
๒๖/๐๔/๒๕๐๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๗๖

นายสมลักษณ์ คนมัน

่

๒๙/๐๗/๒๔๙๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๗๗

นายสมศักดิ

์

จอมงาม
๒๒/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๗๘

นายสยาม ประเสริฐศักดิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๗๙

นายสราวุธ ไชยสิงห์
๐๗/๐๗/๒๕๑๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๘๐
นายสอ -

๐๔/๑๐/๒๕๔๐
เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๘๑

นายสันติภาพ เพ็งด้วง
๐๘/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๘๒

นายสัมพันธ์ วรรณุรัตน์

๒๓/๑๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๘๓

นายสิมู จะหย่อ
๐๑/๐๑/๒๕๐๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๘๔

นายสุชาติ นงนุช
๓๑/๑๒/๒๕๐๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๘๕

นายสุทัศน์ มณีชม
๒๐/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๘๖

นายสุรชัย ฟูเจริญ
๑๘/๐๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๘๗

นายสุรศักดิ

์

สร้อยฟาง
๐๓/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๘๘

นายสุวิชัย จากผา

๑๒/๑๒/๒๕๑๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๘๙

นายอนุชา สุพะวงศ์
๒๓/๑๐/๒๕๒๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๐ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๐๖๙๐
นายอนุชิต เหมอแล

๐๑/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๙๑

นายอนุวัฒน์ สุวรรณประทีป
๐๙/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๙๒

นายอนุสรณ์ ทับทิม
๐๙/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๙๓

นายอ่องมิน -
๑๐/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๙๔

นายอาทิตย์ อมรบุญ
๒๙/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๙๕

นายอิทธิพัทธ์ พรรณราย
๐๙/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๙๖

นายอิทธิภูมิ แก้วสุนทร
๓๑/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๙๗

นายอุเทน แดงมาก

๒๙/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๙๘

นายอุเทน ไทยสงฆ์
๑๐/๐๓/๒๕๒๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๖๙๙

นายเอก ศรีนวล
๒๕/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๐๐
นายกัวหยง หลิว

๋

-
๐๓/๑๒/๒๕๑๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๐๑
นายกิตติพงษ์ ชนะกุล

๑๒/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๐๒
นายกิตติศักดิ

์

ภูทัดดอก
๐๒/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๐๓
นายจิตติพงษ์ จักรหล้า

๓๑/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๐๔
นายจิรวัฒณ์ ใจพงค์

๒๐/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๐๕
นายโจ อำแดง

๐๑/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๐๖
นายใจ้เจียว แซ่เติน

๐๔/๐๔/๒๕๑๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๐๗
นายเฉลิมพล ขัดทะเสมา

๒๓/๐๑/๒๕๑๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๐๘
นายชำนาญ สุจนะ

๐๓/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๐๙
นายชิงชัย แซ่ม้า

๒๒/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๑๐
นายณัฐวุฒิ เกิดวัน

๐๗/๐๑/๒๕๓๐
เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๑๑

นายเดชกร คำชมภู

๒๕/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๑๒

นายทัศนัย ช่วยชาติ

๑๙/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๑๓

นายธิติพงษ์ โหรชัยยะ
๐๔/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๑๔

นายธีรเดช อางี
๐๑/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๑๕

นายนุก แซ่ว่าง
๒๑/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๑๖

นายปรเมศวร์ คำมูลนา
๐๒/๐๑/๒๕๐๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๑๗

นายประณต ทะมองชัย

๑๔/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๑๘

นายประเทือง จินทร
๐๔/๐๒/๒๕๑๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๑๙

นายปญยา ปลอดฤทธิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๐๙
เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๒๐
นายปยะ กุรุวรรณ์

๒๓/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๒๑

นายมนตรีวัตร แสงจันทร์
๒๔/๐๘/๒๕๑๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๒๒

นายมาตร์ ซิง
๑๖/๐๖/๒๔๙๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๒๓

นายรวี โยชุม
๑๖/๐๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๒๔

นายลีซู วัวเยอะ
๐๑/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๑ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๐๗๒๕

นายเลอศักดิ

์

สุวรรณมณี
๐๓/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๒๖

นายวิทยา เพลินจิตร
๑๙/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๒๗

นายศุภกฤษ สัตยสมิตสถิตย์
๒๗/๐๙/๒๕๑๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๒๘

นายศุภชัย สาดพุ่ม
๐๖/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๒๙

นายสมบูรณ์ รัตนเรืองปญญา
๒๑/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๓๐
นายสมหมาย รักชนาท

๑๗/๐๒/๒๕๐๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๓๑

นายสวัสดิ

์

ขัดสงคราม
๑๕/๐๖/๒๕๑๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๓๒

นายสังตาล สีทอง
๐๖/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๓๓

นายสันติ สุขศิริ
๑๔/๐๓/๒๕๑๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๓๔

นายสุชาติ ราชคม
๒๗/๐๘/๒๕๐๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๓๕

นายสุทธนา เพ็ญโฉม
๐๕/๐๓/๒๕๒๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๓๖

นายสุทิวัส แซ่เติน
๒๔/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๓๗

นายสุนทร สว่างเพ็ง
๑๐/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๓๘

นายสุนทร เผ่าจือ

้

๐๓/๑๒/๒๕๑๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๓๙

นายสุพจน์ แซ่ม้า
๑๒/๐๓/๒๕๑๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๔๐
นายสุพรรณ กำแพง

๑๙/๐๔/๒๕๑๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๔๑

นายสุรศักดิ

์

ทองประโคน
๒๓/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๔๒

นายสูเจียว แซ่ฟุง
๐๑/๐๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๔๓

นายเสรี เสรีรัตน์
๐๘/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๔๔

นายหงส์ เงินสัจจา
๒๗/๑๐/๒๕๑๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๔๕

นายอดิศักดิ

์

ปกษาสุข
๑๕/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๔๖

นายอาสยา เลาลี
๐๑/๐๗/๒๕๑๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๔๗

นายอิทธิพล มุ่งน้อย

๒๗/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๔๘

นายอุกกฤษณ์ คงดี
๒๒/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๔๙

นายอุกฤฎ์ กรีพจนีย์

๑๕/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๕๐
นายเอกพล จันทิมางกูร

๐๙/๐๙/๒๕๓๐
เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๕๑

นายเอกพันธ์ ธัญญาโกศล
๐๑/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๕๒

นายก้องภพ ไชยภักดี
๐๒/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๕๓

นายกิตติศักดิ

์

จันทร์ธนชัย
๐๖/๐๖/๒๕๑๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๕๔

นายโกศล โยมา

๑๑/๑๑/๒๕๑๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๕๕

นายไกรวิชญ์ คล้ายหะนา
๒๖/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๕๖

นายคมสัน แซ่หลิม

่

๑๓/๑๒/๒๕๐๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๕๗

นายจตุพร นาบุญ
๓๑/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๕๘

นายจรัล แซ่ตัน

๊

๐๖/๐๒/๒๕๑๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๕๙

นายเฉลิมฤทธิ

์

บัวศรีทอง
๒๑/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๒ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๐๗๖๐
นายเชษฐา อยู่สนิท

๒๔/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๖๑

นายซีไซ เอือวิบูลย์ผล

้

๐๙/๐๕/๒๕๐๘
เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๖๒

นายณฐพล ทองประดับ
๐๖/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๖๓

นายณัฐพร พุทธสะ
๑๙/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๖๔

นายณัฐพร คุ้มศิริ
๑๘/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๖๕

นายตรัย ต่อพันธ์
๑๔/๐๒/๒๕๐๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๖๖

นายทศพล โรจน์บุญถึง
๐๘/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๖๗

นายธีรพงศ์ หาญสงคราม
๒๔/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๖๘

นายธีรภัคร บุตรา
๑๕/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๖๙

นายนราเศรษฐ์ แก้วไพบูลย์
๒๗/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๗๐
นายนิติชัย บุตรนาค

๒๔/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๗๑

นายบรรหาร เอียงทอง

้

๒๖/๐๖/๒๕๑๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๗๒

นายปณชัย จันทร์ธนชัย
๓๐/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๗๓

นายประวิทย์ คำทิตะ
๑๕/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๗๔

นายปญญา ฉายสุวรรณ
๒๗/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๗๕

นายปานเพชร สุทธิประภา
๒๓/๐๗/๒๕๑๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๗๖

นายปติพล คงถาวร
๒๐/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๗๗

นายปุญยธร สืบอ้าย
๒๕/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๗๘

นายไผ่ สุวรรณหงษ์
๒๖/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๗๙

นายพรประสิทธิ

์

ชูนามเดช
๐๑/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๘๐
นายพรหมชัย ภูทะวัง

๑๒/๐๘/๒๕๐๐
เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๘๑

นายพลวัฒน์ แสนกล้า
๒๖/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๘๒

นายยศพล สุขเขียวอ่อน
๐๔/๐๕/๒๕๑๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๘๓

นายรัชชานนท์ เพชรรัตน์
๒๓/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๘๔

นายฤทธิพร แก้วลอย
๐๖/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๘๕

นายลก -
๐๑/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๘๖

นายเลิศชาย คำหอมกุล
๒๖/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๘๗

นายวัชรินทร์ ชินวงศ์
๒๐/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๘๘

นายวิชาญศรี ทองปลิว
๑๕/๐๓/๒๕๑๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๘๙

นายศุภชัย รอดลือนาม
๑๑/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๙๐
นายสมยศ สุดเหลือ

๑๔/๐๗/๒๕๑๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๙๑

นายสาธิต กอบแก้ว
๒๐/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๙๒

นายสืบศักดิ

์

ขีดเขียน
๑๕/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๙๓

นายสุเทพ สายทอง
๐๔/๐๔/๒๕๐๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๙๔

นายสุรวิทย์ โพธิเทศ

์

๒๗/๐๑/๒๕๐๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๓ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๐๗๙๕

นายสุรศักดิ

์

โชติทวีศักดิศรี

์

๒๐/๐๗/๒๕๑๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๙๖

นายโสภณ เครือยศ
๑๒/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๙๗

นายหัตชัย คชชานุโรจน์
๐๑/๐๔/๒๕๑๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๙๘

นายอดิเรก โชคบัณฑิต
๐๘/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๗๙๙

นายอนุมาศ จันทร์โท
๐๒/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๐๐
นายอนุวัฒน์ แสงสายจันทร์

๐๘/๐๗/๒๕๓๐
เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๐๑
นายอนุวัฒน์ พุ่มพวง

๑๗/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๐๒
นายอรรถพันธ์ คมขำ

๑๖/๐๔/๒๕๓๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๐๓
นายอรุณ จันทร์มา

๐๓/๐๑/๒๕๑๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๐๔
นายอัศราวุฒ เรียบร้อย

๐๘/๐๒/๒๕๓๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๐๕
นายอาหมิง แซ่ลี

่

๐๓/๐๙/๒๕๑๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๐๖
นายอำพล เจริญสุข

๒๙/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๐๗
นายอิทธิพล พุทธสะ

๐๖/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๐๘
นายสมคิด บรรพตไพหาญ

๐๒/๐๖/๒๕๒๐
เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๐๙
นายพิทยา เครือเพลา

๑๙/๐๘/๒๕๐๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๑๐
นายสมชาย มนตรีเลิศ

๑๐/๐๖/๒๔๙๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๑๑

นายพิชัย กำลังเหลือ
๒๑/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๑๒

นายนพดล พานเงิน
๐๙/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๑๓

นายประเสริฐ เวนหนองแวง

๑๘/๑๒/๒๕๑๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๑๔

นายนิกร แก้ววงษา
๐๔/๐๑/๒๕๐๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๑๕

นายกฤตธัช จารุกรกิจกุล

๒๙/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๑๖

นายกฤษฏิ

์

สุขไสว
๑๒/๗/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๑๗

นายกฤษณชัย รองแก้ว
๑๙/๕/๒๕๑๐

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๑๘

นายกฤษณะ เพไร
๑๔/๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๑๙

นายกฤษณะ ศรัณย์ศรัทธา ๒/๓/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๒๐
นายกฤษดา อดิเรกผลิน

๒๔/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๒๑

นายกวินทร์ อินทร์บุญ
๑๑/๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๒๒

นายกิตติศักดิ

์

ตินานพ
๗/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๒๓

นายกิติพร เผือกนาง
๑/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๒๔

นายเก่ง วันเทพ
๑๐/๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๒๕

นายโกสินทร์ ชาลีวรณ์ ๗/๔/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๒๖

นายขวัญพัฒน์ จิระธนาวรกุล
๓๐/๗/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๒๗

นายจตุพล สนธิพงษ์
๑๓/๕/๒๕๐๖

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๒๘

นายจรูญ เกตุพันธ์
๒๖/๓/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๒๙

นายจ๊อด แถวพนม
๑๓/๘/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๔ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๐๘๓๐
นายจักกฤษ รวยรืน

่

๒๖/๕/๒๕๓๒
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๓๑

นายจักราวุธ รุ่งเรือง
๑๙/๖/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๓๒

นายจำป ยอดโมกข์
๒๐/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๓๓

นายจำลอง จันทโชติ
๑๒/๖/๒๕๐๖

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๓๔

นายจิตตฤณ เอียมสอาด

่

๔/๑๒/๒๕๓๑
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๓๕

นายฉัตรชัย เกิดเนตร
๗/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๓๖

นายเฉลิมพร สุขกันตะ ๘/๔/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๓๗

นายเฉลิมพล ทรงกลด ๑๐/๒/๒๕๒๐ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๓๘

นายเฉลิมศักดิ

์

อาลัยญาติ ๑/๘/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๓๙

นายชยพัทธ์ จำปาทอง
๒๔/๔/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๔๐
นายชัชวาล ทองสัมฤทธิ

์

๑๙/๗/๒๕๓๑
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๔๑

นายชัยณรงค์ เอียมแย้ม

่

๒๒/๑/๒๕๒๓
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๔๒

นายชัยนันท์ สร้อยจรุง
๑๓/๗/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๔๓

นายชัยนาท จัดชาวนา
๒๒/๔/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๔๔

นายชัยสัญญ์ เลิกเทศ ๕/๖/๒๕๐๙ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๔๕

นายชาญณรงค์ ชำนิกล้า ๙/๖/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๔๖

นายชาญยุทธ ลาดอารีย์

๒๘/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๔๗

นายชาญวิทย์ ปนตระกูล
๑๑/๘/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๔๘

นายชาตรี เศวตเศรณี
๑๒/๙/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๔๙

นายชาตรี หาญรุ่งเรืองกิจ

๑๗/๑๒/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๕๐
นายชาตรี กัลญาศิลป

๑/๑๒/๒๕๒๓
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๕๑

นายชาติชาย เจริญเดช
๒๖/๓/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๕๒

นายชูชีพ ศรีทองสุข ๗/๔/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๕๓

นายไชยพล ชืนฉำ

่

๑๗/๘/๒๕๒๑
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๕๔

นายฐิติวัชร์ จันทเสน
๒๒/๔/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๕๕

นายณรงค์กร พิมชัยศรี ๓/๙/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๕๖

นายณัฐพงษ์ พันธุรัตน์ ๖/๘/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๕๗

นายณัฐพร บุญมา
๒๖/๕/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๕๘

นายณัฐพล พิมลศรี
๒๓/๘/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๕๙

นายณัฐพล พัฒนะสัมฤทธิ

์

๓/๙/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๖๐
นายณัฐพล จำเริญทอง

๑๗/๑๒/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๖๑

นายณัฐวุฒิ เลียงเอม

้

๓๐/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๖๒

นายณัทกร อำนาจมันคง

่

๑๕/๕/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๖๓

นายเดชา ทันอินทร์อาจ
๑๗/๓/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๖๔

นายแดนชัย ประกอบแสง

๒๖/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๕ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๐๘๖๕

นายแดนสรวง มานะการณ์
๒๗/๘/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๖๖

นายเต้ย แซ่ผู่

๑๔/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๖๗

นายโตยธร ทิมมา

๒๗/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๖๘

นายถาวร เทียบมัง
๑๗/๔/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๖๙

นายถิรวิทย์ น้อยมี
๕/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๗๐
นายทวี ดอนมายา

๒๙/๕/๒๕๑๖
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๗๑

นายทวีป ทองแกล้ง
๒/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๗๒

นายทินกร วชิรโยธิน
๒๒/๗/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๗๓

นายทินกฤต คล้ายสุวรรณ
๒๓/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๗๔

นายเทวัญ คำเหมา
๑๗/๔/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๗๕

นายธงชัย กระจ่างฉาย
๑๒/๑๐/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๗๖

นายธนพัฒน์ สถาปตานนท์
๑๒/๗/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๗๗

นายธนภัทร สุขลิม

่

๒๐/๔/๒๕๐๐ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๗๘

นายธนภูมิ แสนยานุสิทธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๗๙

นายธนวัฒน์ คงแย้ม ๒๐/๕/๒๕๔๐ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๘๐
นายธนวัฒน์ สู่เสน

๓๐/๑๒/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๘๑

นายธนัท จิวระโมไนย์กุล
๒๑/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๘๒

นายธนัสพล คงรัมย์ ๖/๘/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๘๓

นายธวัชชัย จันทร์รัตน์
๑๔/๙/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๘๔

นายธิติพันธ์ เปยมพงศ์ศานต์
๒๔/๘/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๘๕

นายธิปไตย กาญจนโกมล
๒๒/๓/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๘๖

นายธีรเดช เกิดเอียม

่

๓๐/๑/๒๕๓๗
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๘๗

นายธีรปกรณ์ พิมมานนท์
๒๒/๖/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๘๘

นายธีระวัฒน์ จันทะวงศ์
๓๐/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๘๙

นายนคร เขียวภักดี ๕/๙/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๙๐
นายนที ศรีวงษ์คำ

๒๐/๔/๒๕๒๑
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๙๑

นายนพ แฝกกระโทก ๒/๗/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๙๒

นายนพดล ธรรมสอน
๑๑/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๙๓

นายนรินทร์ มะยะเฉลียว
๒๕/๓/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๙๔

นายนฤดล โพธิรัน
๒๙/๖/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๙๕

นายนฤเทพ รัศมีดวงแข
๑๘/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๙๖

นายนิธินันท์ หมอยาดี
๒๙/๔/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๙๗

นายนิรันดร์ สะอาดเอียม

่

๑๓/๘/๒๕๒๓
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๙๘

นายนิรันต์ พันอ้น ๓/๔/๒๕๑๘ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๘๙๙

นายนิรุตติ

์

พรหมคีรี
๓๑/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๖ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๐๙๐๐
นายนิวัฒน์ ทาสมบูรณ์

๒๔/๗/๒๕๒๒
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๐๑
นายบวรศักดิ

์

สักลอ
๒๘/๘/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๐๒
นายบุญช่วย บุญวัฒน์

๒๐/๕/๒๕๓๗
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๐๓
นายบุญชัย ตนุเศรษฐ์

๑๓/๑/๒๕๐๘
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๐๔
นายบุญชู อินทร์สาลี

๑๙/๑/๒๕๑๓
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๐๕
นายบุญธรรม เข็มทอง

๒๔/๕/๒๕๑๒
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๐๖
นายปฏินันท์ นาคพริง

้

๒๓/๓/๒๕๓๔
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๐๗
นายประชวน บุญยืน ๒๐/๗/๒๕๐๘ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๐๘
นายประชา จันทร์แจ่มใส

๒๙/๗/๒๕๒๕
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๐๙
นายประวีร์ คงสิทธิ

์

๒๐/๗/๒๕๓๗
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๑๐
นายประสบสุข ศรีตระกูล

๕/๑๑/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๑๑

นายปรีชา จันบุบผา

่

๑๕/๓/๒๕๒๕
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๑๒

นายปรีชา ชินนิวัฒน์ ๗/๕/๒๔๙๙ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๑๓

นายปญญา สุนทรกิจศิริ ๖/๖/๒๕๐๖ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๑๔

นายปาณวัฒน์ เจริญสกุล ๗/๙/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๑๕

นายปารุสน์ ทองสลับ ๙/๗/๒๕๓๙ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๑๖

นายปุญญพัฒน์ พรมเกิด
๒๗/๓/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๑๗

นายปุณยวีร์ เฉลิมวรรณ
๒๘/๙/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๑๘

นายพงศกร ผ่องใส

๒๘/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๑๙

นายพรชัย แตงมณี

๑๖/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๒๐
นายพรชัย เกียรติคุณ

๑๐/๔/๒๕๑๖
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๒๑

นายพรเทพ บุญมี ๓/๖/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๒๒

นายพัฒน์เกษม บุญแพ
๒๐/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๒๓

นายพัฒนพงษ์ รัศมี
๑๓/๓/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๒๔

นายพัฒพงษ์ คำอิม

่

๑๗/๘/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๒๕

นายพากพูม พงษารักษ์ ๒/๘/๒๕๒๑ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๒๖

นายพิทักษ์ ไทยประกอบ
๒๖/๔/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๒๗

นายพีรพัฒน์ แสนงาม

๒๓/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๒๘

นายพีรพัฒน์ ลครวงษ์
๒๒/๕/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๒๙

นายภราดร สมโนชัย

๒๕/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๓๐
นายภัทรวีร์ แซ่เติน

๋

๑/๙/๒๕๓๒ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๓๑

นายภาสวิชญ ภู่จรรยาพร
๒๑/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๓๒

นายภิพัฒน์พล ไม้รอด
๓๐/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๓๓

นายภูณเรศ คล้ายสำเนียง
๒๒/๓/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๓๔

นายภูเมศ แตงอร่าม
๑๒/๓/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๗ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๐๙๓๕

นายมงกุฏ สภาพักร์
๑/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๓๖

นายมงคล รัชตพฤกษ์
๒๕/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๓๗

นายมนต์ชัย ไทรชมภู
๑๗/๑/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๓๘

นายมนตรี ฉายแสง ๒/๕/๒๕๑๒ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๓๙

นายมนตรี พรมสบุตร
๒๐/๑/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๔๐
นายมานิต แก้วสนิท

๒๕/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๔๑

นายมานิตย์ รัตนสิงห์
๒๐/๙/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๔๒

นายยรรยง สีหาสพันธ์
๖/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๔๓

นายยศกฤศ กาญจันดา
๒๕/๔/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๔๔

นายยศพงษ์ แก้วแกมกร
๕/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๔๕

นายยุทธนา อุนะพำนัก ๙/๖/๒๕๑๖ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๔๖

นายยุทธพงษ์ คล้ายจันทร์ ๗/๙/๒๕๒๑ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๔๗

นายยุทธพงษ์ ศรีสอนดี ๖/๙/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๔๘

นายยุศิษฐ์ ทองแดง
๑๐/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๔๙

นายโยธิน อินทนิจ
๒๑/๘/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๕๐
นายระพีพัฒน์ ขำดี ๑/๘/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๕๑

นายรังสรรค์ สุวรรณศร
๑๙/๕/๒๕๐๙

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๕๒

นายรัชตะ ขำพิศ

๑๕/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๕๓

นายรัฐพล อิมคล้อย

่

๑๘/๖/๒๕๓๖
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๕๔

นายเลิศชาย ใจหวัง
๒๘/๗/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๕๕

นายวรธาดา ประภารัศมี
๒๗/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๕๖

นายวรวิทย์ พรมแย้ม ๗/๘/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๕๗

นายวรวีร์ เอียมสุวรรณ

่

๑๖/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๕๘

นายวรวีร์ ยุคตันติไชยธร

๑๗/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๕๙

นายวัชรชัย ประมงค์
๑๑/๔/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๖๐
นายวัชรพงษ์ วงค์คำ

๓๐/๓/๒๕๓๗
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๖๑

นายวัฒนา

เกษมสันต์ ณ อยุธยา

๒๓/๕/๒๕๐๖
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๖๒

นายวิชัย หอมชะเอม
๑๗/๘/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๖๓

นายวิชัย พัดเย็น
๒๖/๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๖๔

นายวิชัย มาคุ้ม

๒๒/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๖๕

นายวิเชษฐ์ พิมพ์กูล ๙/๙/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๖๖

นายวิฑูรย์ จันทีนอก
๒๘/๖/๒๕๐๕

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๖๗

นายวิทวัฒน์ ปทมวิภาค ๑/๕/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๖๘

นายวินัย อยู่เจริญ
๒๓/๕/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๖๙

นายวิบูลย์ กลินมาลัย

่

๒๘/๑/๒๕๓๕
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๘ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๐๙๗๐
นายวิรัตน์ กลินพิโรจน์

่

๓๐/๔/๒๕๓๗
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๗๑

นายวิวัฒน์ มีบุญลำ

๒๙/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๗๒

นายวิศรุต ดวงจรัส
๒๑/๖/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๗๓

นายวีรภูมิ อินประเสริฐ
๒๘/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๗๔

นายวีรวฒิ พอนดีมา ๕/๒/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๗๕

นายวีรวุฒิ นำอนันต์สุข
๒๐/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๗๖

นายวีระชัย ศิรินัย ๖/๔/๒๕๑๕ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๗๗

นายวีระพงศ์ ฤกษ์สุนทรี
๒๐/๕/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๗๘

นายวีระพงษ์ พรหมแจ่ม
๒๒/๕/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๗๙

นายวีระยุธ แก่นยิง

่

๖/๕/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๘๐
นายวีระศักดิ

์

ลาดสุวรรณ
๒๒/๖/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๘๑

นายศรเทพ สุขโข
๒๒/๘/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๘๒

นายศรัณยู แสนเสมอ
๒๖/๔/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๘๓

นายศักดิสิทธิ

์ ์

ใยบัวเทศ
๑๗/๙/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๘๔

นายศุกรี แสงนารายณ์
๒๙/๑/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๘๕

นายศุภชัย เสลาหอม
๒๕/๖/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๘๖

นายศุภชัย แซ่ลิม

้

๖/๑๑/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๘๗

นายศุภโชค

อิศรางกูร ณ อยุธยา ๑๒/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๘๘

นายศุภศิริ อินทร์สังข์ ๖/๙/๒๕๑๗ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๘๙

นายสมเกียรติ

์

จิตรทนต์
๒๘/๒/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๙๐
นายสมคิด คำนึง ๔/๘/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๙๑

นายสมชาย ทองรองแก้ว
๒/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๙๒

นายสมชาย ภักดีเพ็งวิโรจน์ ๒/๔/๒๕๑๔ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๙๓

นายสมเดช อาจสถิตย์
๒/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๙๔

นายสมถิน

่

พิมพาชาติ ๓/๕/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๙๕

นายสมนึก ฮวบปาน ๒/๒/๒๕๐๗ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๙๖

นายสมนึก แววดี ๙/๘/๒๕๑๒ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๙๗

นายสมบัติ วอทอง
๑๑/๗/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๙๘

นายสมพงษ์ คล้ายอ่อง

๑๖/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๐๙๙๙

นายสมศักดิ

์

พันตรี
๒๑/๑๒/๒๕๐๑

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๐๐
นายสรกฤช ศิลมัฐ

๒๖/๕/๒๔๙๗
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๐๑
นายสัญชัย สรศักดิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๐๒
นายสัญญา สร้อยสุวรรณ ๗/๘/๒๕๑๘ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๐๓
นายสันติ กำไรเงิน

๕/๑๑/๒๕๒๗
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๐๔
นายสัมพันธ์ แย้มกลัด

๑๓/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๙ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๑๐๐๕
นายสายัณห์ เขมาชีวะ ๕/๘/๒๕๑๙ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๐๖
นายสิทธิกร บุญเทียม

๑๗/๙/๒๕๒๙
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๐๗
นายสิทธิชัย แปวบุญสม

๕/๑๑/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๐๘
นายสิทธิชัย ปนนอก ๓/๔/๒๕๓๙ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๐๙
นายสิทธิชัย ตังไพร

้

๖/๙/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๑๐
นายสิทธิเดช พูดเพราะ

๓๑/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๑๑

นายสิรวิชญ์ ตังสุทธิมงคล

้

๕/๑๐/๒๕๓๘
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๑๒

นายสิริวัฒน์ เปรมใจ

๒๘/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๑๓

นายสุขสวัสดิ

์

ไพรสว่าง
๒๐/๘/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๑๔

นายสุชาติ เทพสุภา
๓๐/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๑๕

นายสุชาติ สารีพันธ์ ๖/๘/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๑๖

นายสุทธิสิทธิ

์

ทับหิรัญ
๒๙/๗/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๑๗

นายสุธา พ่วงพุ่ม
๒๗/๕/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๑๘

นายสุนทร เพลินภูเขียว
๒๙/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๑๙

นายสุพจน์ ชาวสวน
๑๐/๕/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๒๐
นายสุเมธ กลีบเมฆ

๒๓/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๒๑

นายสุรเดช จันทรผลหอม
๑๗/๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๒๒

นายเสน่ห์ สุขศรี
๑๖/๖/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๒๓

นายโสภณ ขจรพรรณพงศ์
๒๔/๙/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๒๔

นายโสภณวิชญ์ แสงแจ้ง ๖/๓/๒๕๑๖ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๒๕

นายไสว อ่อนละมูล ๑/๓/๒๕๐๕ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๒๖

นายหวาน เส็งเล็ก
๒๘/๔/๒๕๐๓

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๒๗

นายองอาจ ศรพรม ๘/๕/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๒๘

นายอธิษฐพัฒน์ จรตพืช
๒๑/๙/๒๔๙๙

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๒๙

นายอนันต์ จีเพชร

้

๑๘/๓/๒๕๒๓
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๓๐
นายอนุพงษ์ สายสืบ ๘/๗/๒๕๑๖ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๓๑

นายอนุวัฒ จ้อยหวังผล
๒๑/๑/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๓๒

นายอนุวัตร ภู่โพธิ

์

๒๒/๗/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๓๓

นายอภิชาติ คำเด่น
๑๓/๕/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๓๔

นายอภิชาติ ศรีสุข
๑๒/๒/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๓๕

นายอภิชาติ พิชัยคำ
๑๖/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๓๖

นายอภิวัฒน์ ศศิธรชัยเดช
๒๙/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๓๗

นายอภิสิทธิ

์

โพธิน้อย

์

๑๙/๒/๒๕๓๗
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๓๘

นายอภิสิทธิ

์

บัวขาว
๒๑/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๓๙

นายอภิสิทธิ

์

คุ้มประดิษฐ์ ๔/๗/๒๕๓๙ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๐ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๑๐๔๐
นายอรัญ คงยิง

่

๑๕/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๔๑

นายอลงกต นุวงษ์ศรี
๑๗/๓/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๔๒

นายอ๊อด หัดนา
๑๐/๘/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๔๓

นายอัมรินทร์ วารีนิล
๑๖/๒/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๔๔

นายอานนท์ นุชน้อย
๒๔/๓/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๔๕

นายอานนท์ ปรางทอง
๒๗/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๔๖

นายอิทธิพล ตังเจริญ
๒๐/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๔๗

นายอิศรา สุภิธรรม
๑๓/๑/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๔๘

นายอุดมศักดิ

์

มาดศักดา
๒๗/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๔๙

นายเอกชัย ธนจรูญรัตน์
๖/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๕๐
นายเอกนัฐ จุลกัลป

๒๓/๒/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๕๑

นายเอกภพ ขันธนิยม
๑๐/๙/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๕๒

นายเอกสิทธิ

์

เนตรพรหม
๒๓/๘/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๕๓

นายเฉลียว คนไว
๑๐/๑๒/๒๕๑๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๕๔

เด็กชายชินวัตร กระจิบทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์
นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๕๕

เด็กชายคมเสน่ห์ นุมอญ
๑/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๕๖

เด็กชายสิทธิชัย ฟากวิลัย ๑/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๕๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

พูลทรัพย์
๒๒/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๕๘

เด็กชายจิรพงษ์ หมันเพียร

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์
นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๕๙

เด็กชายนาวิน ชุ้ยไกร
๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๖๐
เด็กหญิงวรรณ์นภา เข็มเงิน

๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๖๑

เด็กชายสตางค์ ท้าวสันต์
๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๖๒

เด็กหญิงนงนุช ตาระเกตุ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์
นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๖๓

เด็กชายฐิติพงศ์ กระจงรัมย์
๑๗/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๖๔

เด็กชายธีรภัทร์ แสงประเสริฐ ๒/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๖๕

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

มุ่งครองกลาง
๑๐/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๖๖

เด็กชายธีรังกูล ฉิมเพ็ชร
๒๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๖๗

เด็กชายฐิติพงศ์ ตันอภัย

๋

๖/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๖๘

เด็กหญิงวงกต อุ่นจังหาร
๑๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๖๙

เด็กชายธนิสร วัชรมาลีกูล
๓๐/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงนันทิพร คงสมทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์
นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๗๑

เด็กชายจิรายุวัฒน์ สุขใส

๑๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๗๒

เด็กชายชัยณรงค์ โสสุด

๒๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๗๓

เด็กหญิงจันดารัตน์ ห้าวหาญ
๓๐/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๗๔

เด็กชายปกรณ์ นุมอญ
๒๑/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๑ / ๒๓๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๑๐๗๕

เด็กหญิงสิริวิมล ลายแดง
๑๓/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๗๖

เด็กหญิงนำฝน สุขจันทร์ ๑/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๗๗

เด็กหญิงพิยดา วงตาดี
๑๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๗๘

เด็กหญิงหทัยรัตน์ บัวพืชน์
๒๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๗๙

เด็กชายวีรภัทร เรืองสวัสดิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๘๐
เด็กชายวรวุฒิ ความสุข

๑๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๘๑

เด็กชายวชิรพล คำเอียม

่

๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๘๒
เด็กหญิงสุภรณ์ทิพย์ ปุยอบ ๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๘๓

เด็กหญิงมุนินทร์ ภู่บุบผา
๑๐/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๘๔

เด็กชายธราธร คำย่อย ๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๘๕

เด็กชายปติพงษ์ ประดิษฐศรี
๒๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๘๖
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ สิงห์ดี ๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๘๗

เด็กชายอภิรักษ์ ทาระเวท
๓๐/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๘๘

เด็กชายภูมิ เนืองนองนิล
๑๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๘๙

เด็กหญิงอริศรา ปาปะขา
๑๘/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๙๐
เด็กหญิงสุวนันท์ พงษ์ปธาร ๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๙๑

เด็กชายณัฐชนน คูณหารพะไล
๑๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๙๒

เด็กหญิงเพ็ญนภา เลียบบัวปา ๖/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๙๓

เด็กชายเอกพันธ์ ศรีเสน
๓๐/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๙๔

เด็กหญิงฐิติยา เปรียบจันทึก
๓๐/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๙๕

เด็กชายธีธัช หม่อมดา ๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๙๖

เด็กชายกันตวิทย์ เรืองสวัสดิ

์

๒๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๙๗
เด็กหญิงภัทรชาภรณ์ ภู่เกิด

๒๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์
นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๙๘

เด็กหญิงเนตรกลม ศรีมณี
๑๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๐๙๙

เด็กชายพัทธดนย์ กันนิม

่

๖/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๐๐
เด็กชายราชัณย์ ใจสิทธิ

๑๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๐๑

เด็กชายธเนศ แสงทองดี ๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๐๒

เด็กชายวัชรพล ผกานนท์ ๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๐๓

เด็กหญิงปรายฟา ชัยวงศ์
๒๗/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๐๔

เด็กหญิงวริศรา จันทร์พุก
๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๐๕

เด็กชายวุฒิภัทร สมใจ
๒๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๐๖

เด็กชายพีรดล เรียนหัตถกรรม
๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๐๗

เด็กชายชาคริต โดดดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๐๘

เด็กชายโกวิท จินพละ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์
นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๐๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ฤทธิบำรุง

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์
นครอินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๒ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๑๑๑๐

เด็กหญิงรรรรรร จันทโคตร

๑๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงธัญชนก พลเยียม

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๑๒

นายปณิธาน เลิศอนันต์ ๗/๙/๒๕๔๒
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงกชกร หมอยา
๑๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๑๔

เด็กหญิงกมลทิพย์ พันธ์สระคู
๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๑๕

เด็กหญิงกฤตมณ ณมงคล ๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๑๖
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ รัตนพล

๗/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๑๗

เด็กหญิงกวีรัชฎ์ รืนกระวี

่

๒๗/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๑๘

เด็กหญิงกอบัว สีตลาภิรมย์
๑๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๑๙
เด็กหญิงครีมตะภัทร ทักษิณ

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๒๐

เด็กหญิงคีตภัทร ถีนารักษ์
๑๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๒๑

เด็กหญิงคีตาพัทธ์ ชืนวัฒนานนท์

่

๑๑/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๒๒

เด็กหญิงจรรยวรรณ์ ธรรมสุขีโย

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๒๓

เด็กหญิงจิฎาภา ขุนทอง
๑๐/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๒๔

เด็กหญิงจิดาภา ศรีแก้วอินทร์
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๒๕

เด็กหญิงจิรภิญญา พู่ชัยภูมิ
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๒๖

เด็กหญิงจิราพร สุขฉิม
๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๒๗

เด็กหญิงจีนะ เกิดแก้ว
๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๒๘

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ปนวาละ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๒๙

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ โฮกอ่อน ๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๓๐

เด็กหญิงชนกนันท์ สิงห์ใจดี ๒/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๓๑

เด็กหญิงชนิกานต์ เกิดจันทร์ตรง
๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๓๒

เด็กหญิงชนิดาภา สุขแสนนาน
๒๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๓๓

เด็กหญิงชลลดา เสรีวิบูลพงษ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๓๔

เด็กหญิงชลิดา บุญมาเกียรติ
๓๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๓๕

เด็กหญิงชลิดา อินทับทิม
๑๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๓๖

เด็กหญิงชลิตตา นาคพวง
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๓๗

เด็กหญิงชวิศา ชาญช่างทหาร
๑๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๓๘

เด็กหญิงชัญญานุช พรมใจ ๖/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๓๙

เด็กหญิงชัญญานุช เจริญพนารัตน์
๒๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๔๐

เด็กหญิงชาติรัตน์ กิตติพลภักดี ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๔๑

เด็กหญิงโชติกา ประเสริฐศรี
๒๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงญาดา ทองคำ
๑๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๔๓

เด็กหญิงฐิตาภา จูมสูงเนิน
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๔๔

เด็กหญิงฑัณธิกา ดวงแก้ว
๒๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๓ / ๒๓๗

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๑๑๔๕

เด็กหญิงณกมล ปรีชาวนา
๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงณกมล รัตนเศวตศักดิ

์

๕/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๔๗

เด็กหญิงณชนก เปยมไพบูลญ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๔๘

เด็กหญิงณสุภัค นุ่มตี

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๔๙

เด็กหญิงณัฎฐิกา วิลา ๙/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๕๐

เด็กหญิงณัฐกุล อิงคนินันท์ ๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๕๑

เด็กหญิงณัฐชานนท์ อินทร์ผ่อง
๒๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๕๒

เด็กหญิงณัฐณิชา จตุพนาพร ๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงณัฐพร พลเมือง ๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๕๔

เด็กหญิงณัฐมน ทวีกุล
๒๓/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๕๕

เด็กหญิงณัฐวลัญช์ สนใจแท้

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๕๖

เด็กหญิงณัฐสรัญ วิกรัยทวีพงษ์
๒๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๕๗

เด็กหญิงณิชชา วิษณุทันต์
๒๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๕๘

เด็กหญิงณิชณิชา ชุมไชยโย
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๕๙

เด็กหญิงณิชนันท์ รังสิโย
๒๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๖๐

เด็กหญิงณิชา มูลธานี
๒๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๖๑

เด็กหญิงทักษพร พุทธวารีกานต์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๖๒

เด็กหญิงทิพภัควดี ลืมสวัสดิ

์

๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๖๓

เด็กหญิงธนพร โพธิอิม

์ ่

๑๒/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๖๔

เด็กหญิงธนภรณ์ ประเสริฐศิลป
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๖๕

เด็กหญิงธนารีย์ พุฒสุวรรณ์
๒๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๖๖

เด็กหญิงธมนต์ อ้นบุตร
๑๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๖๗

เด็กหญิงธัญญชนก ผิวคราม
๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๖๘

เด็กหญิงธัญญรัตน์ ถิรธนาพรอนันต์
๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๖๙

เด็กหญิงธัญญรัศม์ จิตรศิลปส่ง
๒๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๗๐

เด็กหญิงธีรญา วัฒนธงชัย
๒๓/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๗๑

เด็กหญิงนนทพร ทรงหมู่
๒๖/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๗๒

เด็กหญิงนพมาศ เจียงเพ็ชร์

่

๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๗๓

เด็กหญิงนพัสพร จันทร์รุจิวิกร
๑๓/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๗๔

เด็กหญิงนภัสนันท์ นาคมังสังข์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๗๕

เด็กหญิงนภัสสร นานุ่ม
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๗๖

เด็กหญิงนฤเนตร จิตรีเหิม ๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๗๗

เด็กหญิงนัดดา อุดมทรัพย์
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๗๘

เด็กหญิงนันท์นภัส เต็มพร้อม
๑๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๗๙

เด็กหญิงนิชานันท์ กาญจนการุณ ๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๔ / ๒๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๑๑๘๐
เด็กหญิงบุญญารัตน์ ศรีจุตุรัส

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๘๑

เด็กหญิงบุษกร ทิพยวัฒน์
๒๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๘๒

เด็กหญิงเบญจพร สุขไพบูลย์
๒๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๘๓

เด็กหญิงเบญญาภา รัตนาภรณ์
๒๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๘๔

เด็กหญิงปณิตา ศรีชาญชัย
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๘๕

เด็กหญิงปทิตตา วัฒนะนุพงษ์
๑๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๘๖

เด็กหญิงปทิตตา ประวาลศิลป
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๘๗

เด็กหญิงปพิชญา ผึงผาย

่

๒๔/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงปภัสสร แสงบัว
๒๘/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๘๙
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ธีระเสถียรพาณิช ๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๙๐

เด็กหญิงประภาสินี คำเอียม

่

๑๖/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๙๑

เด็กหญิงปญชลีย์ ทองนุ่ม
๒๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๙๒

เด็กหญิงปญญณัฐ วิจิตพาวรรณ
๑๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๙๓

เด็กหญิงปทมนันท์ มุขภักดีสิรีวิกร
๑๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๙๔

เด็กหญิงปาณิศา ไผ่วงศ์
๑๗/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๙๕

เด็กหญิงปาณิศา
ประสิทธิแสงอารีย์

์

๒๔/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๙๖

เด็กหญิงปารวี วงค์แพทย์ ๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๙๗

เด็กหญิงปนสิรินทร์ ทองดี
๒๘/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๙๘

เด็กหญิงพรพรหม ลีศืริวิทย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๑๙๙

เด็กหญิงพรพิพัฒน์ รอดปาน
๒๖/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงพรรณรัศมิ

์

นาคประดิษฐ์
๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๐๑
เด็กหญิงพัณณ์ณิญา เจริญพัฒน์ภัทร

๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๐๒

เด็กหญิงพิชชาพร ฉายวงษ์
๑๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๐๓

เด็กหญิงพิชญ์สินี นกคุ้ม

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๐๔

เด็กหญิงพิชญา นงนุช
๒๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๐๕
เด็กหญิงพิมพ์พลอย ใจยืน

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๐๖

เด็กหญิงพิมพ์มาดา กลัดพ่วง
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๐๗
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ ศรีอินทร์สุทธิ

์

๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๐๘
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ ยุ่นเพียร ๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๐๙

เด็กหญิงเพลงนภา ตันยะบุตร
๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๑๐

เด็กหญิงแพรวา นาคำภา

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๑๑

เด็กหญิงฟาใส แก้วศรีสุข
๑๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๑๒

เด็กหญิงภัทราภรณ์ จิตรสอาดกุล
๑๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๑๓

เด็กหญิงภูริชญา โสลันดา
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๑๔

เด็กหญิงภูริชญา คุณมงคล
๑๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๕ / ๒๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๑๒๑๕

เด็กหญิงภูษิตา จิระภิณโย
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๑๖

เด็กหญิงมัทรียา เจริญวงศ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๑๗

เด็กหญิงเมษา หาญในธรรม
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๑๘

เด็กหญิงรามาวดี อ่องอิม

่

๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๑๙

เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ ดีประทีป
๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๒๐ เด็กหญิงวรรณศุทธกานต์

เจริญศิริ
๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๒๑

เด็กหญิงวรรณิดา อุปการคำ
๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๒๒

เด็กหญิงวรวรรณ อุ่นกาย ๘/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๒๓

เด็กหญิงวรัชยา ศิริประทุม
๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๒๔

เด็กหญิงวรัญญา พรมวารี
๑๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๒๕

เด็กหญิงวรางคณา เอียมอำพร

่

๑๖/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๒๖

เด็กหญิงวรางคณา ปาสูงเนิน
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๒๗

เด็กหญิงวิชญาพร สุขธิติพัฒน์
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๒๘

เด็กหญิงวิชุระญาณ์ มิสุนา

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๒๙

เด็กหญิงศศิญา บัวช้าง
๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๓๐

เด็กหญิงศศิภา รัตนวงษา
๑๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๓๑

เด็กหญิงษุภากร อนันต์
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๓๒

เด็กหญิงสรวีย์ โชติยศพงศ์
๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๓๓

เด็กหญิงสวิตตา ดอกอังกาบ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๓๔

เด็กหญิงสาวิกา สิมสุวรรณ
๑๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๓๕

เด็กหญิงสิราวรรณ แจ่มฟา ๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๓๖

เด็กหญิงสิริ แอน คัมมิงส์

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๓๗

เด็กหญิงสิริณยา ลอยโต
๑๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๓๘

เด็กหญิงสุชาวดี สมคำ
๒๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๓๙

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ทับไทร
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๔๐

เด็กหญิงสุธามาศ สุริยวรพันธ์ ๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๔๑

เด็กหญิงสุธาสินี เกิดจรัส
๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๔๒

เด็กหญิงสุธาสินี มะลิวรรณ
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๔๓

เด็กหญิงสุนิตา สมประสงค์
๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๔๔

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ พึงปญญาเลิศ

่

๒๔/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๔๕

เด็กหญิงสุพิชญา การุณ
๓๐/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๔๖ เด็กหญิงสุภาณกาญจน์
คำพาที

๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๔๗

เด็กหญิงสุภาภรณ์ เทียนศรี ๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๔๘

เด็กหญิงสุมินตรา ฤทธิรุตม์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๔๙

เด็กหญิงสุรีพร คล้อยนาม
๑๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๖ / ๒๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๑๒๕๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ภาคีวุต

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๕๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กำเนิดบุญ

๗/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๕๒

เด็กหญิงหทัยพันธน์ กันแม้น ๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๕๓

เด็กหญิงอชิรญา แจ่มศรี ๘/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๕๔

เด็กหญิงอชิรญา หมืนคำ

่

๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๕๕

เด็กหญิงอภิชญา แจ่มน้อย
๒๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๕๖

เด็กหญิงอภิญญา สังข์แก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๕๗

เด็กหญิงอภิสรา แปลกจิตร
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๕๘

เด็กหญิงอรวรรยา อินทร์สาลี ๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๕๙

เด็กหญิงอริยาภรณ์ ภูมิจิตอมรการย์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๖๐

เด็กหญิงอรุณนัดดา ระย้าแก้ว
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๖๑

เด็กหญิงอัจฉรีญา หลิมตระกูล
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๖๒

เด็กหญิงอัญชลินทร์ โพธิศรีษะ

์

๑๕/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๖๓

เด็กหญิงอัยยรัชฎ์ เธียรโชติ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๖๔

เด็กหญิงอาทิตยา จันทร์สว่าง
๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๖๕

เด็กหญิงอาภาพิศญ์ เกตุอำ
๒๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๖๖

เด็กหญิงอารยา อุดมวงศ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๖๗

เด็กหญิงอารียา แก้วสว่าง ๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๖๘

เด็กหญิงไอรดา วิเวกขุนศรี
๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๖๙

นางศิริเพ็ญ เตชะไพฑูรย์สุข

๑๑/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดปากนำ ปากนำ  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๗๐

นายสุรินทร์ โพธิทอง

์

๑๘/๕/๒๕๒๒
โรงเรียนวัดปากนำ ปากนำ  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๗๑

นายนิรันดร์ ม่านตา

๒๗/๑๒/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดปากนำ ปากนำ  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๗๒

นายอาทิตย์ เหลานาคำ

๒๕/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดปากนำ ปากนำ  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๗๓

นางสาวพัตรา โห้ธัญการ
๒๗/๔/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดปากนำ ปากนำ  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๗๔

นางสาวนภาลัย ศรีไสว ๘/๖/๒๕๓๔ โรงเรียนวัดปากนำ ปากนำ  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๗๕

นางสาวอรสา คงสมบูรณ์
๒๐/๘/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดปากนำ ปากนำ  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๗๖

เด็กชายวิภูภูดิส ศรสุวรรณกิจ ๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปากนำ ปากนำ  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๗๗

เด็กหญิงกมลชนก พ่วงประเสริฐ
๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากนำ ปากนำ  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๗๘

เด็กชายเกษมสิทธิ

์

ศุทธวีร์กิตต์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากนำ ปากนำ  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๗๙

เด็กหญิงนันท์นภัส เล็กเลิศ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากนำ ปากนำ  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๘๐

เด็กหญิงจิรมณ
ลาภสุนทรพิทักษ์ ๒๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากนำ ปากนำ  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๘๑

เด็กหญิงสุพรรษา พรมโสภา
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากนำ ปากนำ  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๘๒

เด็กหญิงปาริฉัตร กมลคร
๑๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากนำ ปากนำ  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๘๓

เด็กชายต้นกล้า ประสพเหมาะ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากนำ ปากนำ  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๘๔

เด็กชายนิธิโชติ แจ่มสว่าง
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากนำ ปากนำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๗ / ๒๓๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๑๒๘๕

เด็กชายบัลลังก์ เกือประเสริฐกิจ

้

๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปากนำ ปากนำ  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๘๖

เด็กหญิงปาณิสา ละมุล
๑๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากนำ ปากนำ  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๘๗

เด็กชายธัชธรรม ภาคพิทักษ์ ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากนำ ปากนำ  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๘๘

เด็กหญิงกวิสรา มิงตระกูล

่

๒๖/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดปากนำ ปากนำ  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๘๙

เด็กชายณัฐดนัย ธรรมสโรช
๓๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากนำ ปากนำ  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๙๐

เด็กหญิงกชมน คงแย้ม
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๙๑

เด็กหญิงกนกวรรณ นกแย้ม
๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๙๒

เด็กหญิงกมลรัตน์ สร้อยกระจ่าง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๙๓

เด็กหญิงกฤติกา ศรีทอง
๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๙๔

เด็กหญิงกัญญพัชร ธนโพธิวิสิฐ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๙๕

เด็กหญิงกาญจนา จังสถิตย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๙๖

เด็กหญิงกุลรัตน์ บุญชม
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๙๗

เด็กหญิงเกียรติยา เกียรติยศนุสรณ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๙๘

เด็กหญิงเขมิกา ยุทธนาวรากุล
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๒๙๙

เด็กหญิงคลาวเดีย เวชอุไร
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๐๐
เด็กหญิงจิดาภา คงล้วน

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๐๑

เด็กหญิงจิรภัทร แก่นแก้ว
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๐๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ อีแอม
๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๐๓

เด็กหญิงจิราวรรณ กิจเจริญ
๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๐๔

เด็กหญิงฉัตรวดี เทพนวล
๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๐๕

เด็กหญิงชนากานต์ สุนทรเดชา

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๐๖

เด็กหญิงชนิษฎา นันทเสนา
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๐๗

เด็กหญิงชนิษา สุขสุมิตร
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๐๘

เด็กหญิงชลธิชา เหรียญทอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๐๙

เด็กหญิงชลลดา ฉิมพลี
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๑๐

เด็กหญิงชลิตาพร รักใจซือสัตย์

่

๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๑๑

เด็กหญิงชัญญานุช กุลสุวรรณ
๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๑๒

เด็กหญิงโชตติกา บุญโชติ
๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๑๓

เด็กหญิงฌญากาญ อันอยู่
๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๑๔

เด็กหญิงฐิตาภา โกมลสุทธิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๑๕

เด็กหญิงฐิติพร ประชาชนะชัย
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๑๖

เด็กหญิงฐิติรัตน์ รัตนจตุพร
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๑๗

เด็กหญิงณัชช สุขชูศรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๑๘

เด็กหญิงณัฎฐณิชา หงษ์ดำเนิน
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๑๙

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ไทยจู
๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๘ / ๒๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๑๓๒๐

เด็กหญิงณัฐณิชา มิรัตนไพร
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๒๑

เด็กหญิงณัฐนรี เปลินศิริ
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๒๒

เด็กหญิงณาสุมิ อาเบะ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงณิชานันทน์ พุ่มม่วง
๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๒๔

เด็กหญิงณิชาภัทร พิมพ์ศิริ
๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๒๕

เด็กหญิงดวงกมล สุนทรารักษ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๒๖

เด็กหญิงเต็มศิริ ทูลสงวนศรี
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๒๗

เด็กหญิงธณัชชา เครือฟา
๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๒๘

เด็กหญิงธนรรถยา สระภูธร
๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๒๙

เด็กหญิงธนัชญา โสภณกิตติกุล
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๓๐

เด็กหญิงธฤตาภา ปราเมศร์
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๓๑

เด็กหญิงธัญศร กลินศรีสุข

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๓๒

เด็กหญิงธันยชนก สุกนรพล
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๓๓

เด็กหญิงนพวรรณ ฉัตรชัยธนพัฒน์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๓๔

เด็กหญิงนภัสวรรณ คงเสือ
๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๓๕

เด็กหญิงนภัสสร อ่อนวิมล
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๓๖

เด็กหญิงนภัสสร รามวรังกูร
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๓๗

เด็กหญิงนฤมล สุวรรณหงษ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๓๘

เด็กหญิงนวินดา กาจกำแหง
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๓๙

เด็กหญิงนัฐราวรรณ พ่อศรีชา
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๔๐

เด็กหญิงนันท์นภัส
เกียรติสุระยานนท์ ๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงนันทพร จันโทภาส
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๔๒

เด็กหญิงนันทิชา พลโยธา
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๔๓

เด็กหญิงนันทิวา โพธิทอง

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๔๔

เด็กหญิงนิชนันท์ พันธุ์แน่น
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๔๕

เด็กหญิงนิภาพร พำนัก

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๔๖

เด็กหญิงบุณยานุช วีระสมบูรณ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๔๗

เด็กหญิงปฐมพร คำธนะ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๔๘

เด็กหญิงปทิตตา ลำพัชวา
๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๔๙

เด็กหญิงปภาวี สุตานนท์
๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๕๐ เด็กหญิงประไพรสณห์
โรจนรุ่งเรือง

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๕๑

เด็กหญิงปริยากร อาลัย
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๕๒

เด็กหญิงปวีณธิดา จันชุ่ม
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๕๓

เด็กหญิงปญญาพร ศศิโรจน์
๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๕๔

เด็กหญิงผาณิตย์ อินทรผิว
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๙ / ๒๓๗

้
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นบ ๒๔๕๙/๑๓๕๕

เด็กหญิงพชรพร พุทธศิลปเกษม
๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๕๖

เด็กหญิงพรนภัส ทองคำ
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๕๗

เด็กหญิงพรภัทรา พัชชาโชติ
๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๕๘

เด็กหญิงพรรณษา พนมวาสน์
๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๕๙

เด็กหญิงพรรษชา รืนภิรมย์

่

๒/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๖๐

เด็กหญิงพรหมพร ปยะนุชศักดิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๖๑

เด็กหญิงพัทธนันท์ รุ่งแจ้ง
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๖๒

เด็กหญิงพัทธนันท์ มากลัด
๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๖๓

เด็กหญิงพัทธมน รุ่งแจ้ง
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๖๔

เด็กหญิงพิชญา สิทธิวงศ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๖๕

เด็กหญิงพิมประภา เนยการุณ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๖๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ประคอง
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๖๗

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา ทองเปยมถาวร
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๖๘

เด็กหญิงพิมพ์ฐดา ศิรวิชญ์เอกธนา
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๖๙
เด็กหญิงพิมพ์ภินันท์ ระดีรมย์

๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๗๐

เด็กหญิงพิมพ์มาดา รุ่งอ่วม
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๗๑

เด็กหญิงพิมพ์มาดา เงินเจริญ
๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๗๒

เด็กหญิงพิราอร พลเสน
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๗๓

เด็กหญิงเพชรลดา ยางศรี
๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๗๔

เด็กหญิงภคพร ใหม่จันทร์
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๗๕

เด็กหญิงภัคจิรา คมน์ธนาธร
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๗๖

เด็กหญิงภัทพรี สิงห์สง่า
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงภัทรมน วัฒนธรรม
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๗๘

เด็กหญิงภัทรียา เสริมศรี
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๗๙

เด็กหญิงภารดี ปานเทวัญ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๘๐

เด็กหญิงภาวิดา ร้อยบาง

๒๗/๒๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๘๑

เด็กหญิงภูดาว เจริญชันษา
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๘๒

เด็กหญิงยุพดี สายน้อยยาว
๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๘๓

เด็กหญิงรวิกานต์ นิธิโชติ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๘๔

เด็กหญิงรสธร หล่อสุวรรณ
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๘๕

เด็กหญิงรสลิน ฮิวจ์ส
๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๘๖

เด็กหญิงรัฐนันท์ สินในเมือง
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๘๗

เด็กหญิงรัตนพร ดีแนบเนียน
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๘๘

เด็กหญิงรัตนา ฤทธิเดช
๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๘๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บุญมาลีตระกูล
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๔๐ / ๒๓๗

้
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นบ ๒๔๕๙/๑๓๙๐

เด็กหญิงรุ่งนภา ภูเหมือนบุตร
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๙๑

เด็กหญิงรุจิรดา เกตุผึง

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๙๒

เด็กหญิงวราพร นิลฉ่า

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงวนัสณา แสนรักษ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๙๔

เด็กหญิงวรวลัญช์ เปลียนสี

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๙๕

เด็กหญิงวรางคณา วิจิตรเตมีย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๙๖

เด็กหญิงวรินทร ศรีพฤทธิเกียรติ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๙๗

เด็กหญิงวิชชากร บำรุงศรี
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๙๘

เด็กหญิงวิชุดา ทองประดับ
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๓๙๙

เด็กหญิงวิภาวรรณ นุขทองม่วง
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๐๐
เด็กหญิงวิลาสินี จันทร์สุข

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๐๑

เด็กหญิงศริยา เคยทำ
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๐๒

เด็กหญิงศศิประภา อาจอำ
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๐๓

เด็กหญิงศิริกันยา วรรษา
๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๐๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สระบัว
๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๐๕

เด็กหญิงศิริวรรณ ลายเสือ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๐๖

เด็กหญิงศุฑามาส ดำนิล
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๐๗

เด็กหญิงศุภนิดา ดิษฐ์กุมาร
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๐๘

เด็กหญิงศุภิสรา ถำทองถวิล

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๐๙

เด็กหญิงสนธยา อุดมพรวิเศษ
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๑๐

เด็กหญิงสรวงสุดา แสนศรี
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๑๑

เด็กหญิงสรารัศมิ

์

ชวนชม
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๑๒

เด็กหญิงสริสรา เอียมเหล็ก

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๑๓

เด็กหญิงสายธารา มาแจ้ง
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๑๔

เด็กหญิงสิประภา คะศรีทอง
๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๑๕

เด็กหญิงสิริกร สิงห์โต
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๑๖

เด็กหญิงสิริภรณ์ เสียงใหญ่
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๑๗

เด็กหญิงสุกัญญา ชอบมาก
๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๑๘

เด็กหญิงสุกัญญาพร เกิดคุ้ม
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๑๙

เด็กหญิงสุชาวดี อิมเอม

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๒๐

เด็กหญิงสุชาวดี สักเรนทร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๒๑

เด็กหญิงสุดาภัทร ดอกสุทัศน์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๒๒

เด็กหญิงสุพรรษา พรามจร
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงสุพิชญา แสงนาค
๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๒๔

เด็กหญิงสุภาวรรณ บุญเทียง

่

๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๔๑ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๑๔๒๕

เด็กหญิงสุภาวิณี วิจิตรเตมีย์
๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๒๖

เด็กหญิงสุรภัทร ธรรมโกศล
๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๒๗

เด็กหญิงโสภา สุขอุ่มอุ่น
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๒๘

เด็กหญิงไหมแพร สุดยู่โซ๊ะ
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๒๙

เด็กหญิงอภิยดา
กาญจนประเสริฐ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๓๐

เด็กหญิงอภิษฏา จุ้ยบาง

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๓๑

เด็กหญิงอรวรรณ ขันทะสีมา
๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๓๒

เด็กหญิงอริสรา สิงห์ประเสริฐ
๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๓๓

เด็กหญิงอลิสา พร้อมมิตรญาติ
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๓๔

เด็กหญิงอวิกา วิบูลเจริญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๓๕

เด็กหญิงอังสิรินทร์ โชคนัติ
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๓๖

เด็กหญิงอัญชสา รุ่งเจริญ
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๓๗

เด็กหญิงอาภัสรา แก้วกรณ์

๒๙/๒๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๓๘

เด็กหญิงเอือกานต์

้

แสนคำ
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วพลอย
๑๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๔๐

เด็กชายชนาธิป วรสิงห์
๑๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๔๑

เด็กชายธีรภัทร ประชัน
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๔๒

เด็กหญิงสกุลทิพย์ เห็มวิพัฒน์
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๔๓

เด็กหญิงภัสสรศิริ ศิลปประกอบ
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๔๔

เด็กหญิงสุพัฒตา ศรีกระพา
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๔๕

เด็กหญิงภัทรวดี จันทร์สุวรรณ
๒๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๔๖

เด็กหญิงรสิกา นวลอยู่ ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๔๗

เด็กหญิงวรัชยา บุญเอนก
๑๘/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๔๘

เด็กหญิงปนัดดา ศฤงคารทวีสกุล
๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๔๙

เด็กหญิงเมธาพร โชคดีวัฒนเจริญ
๑๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๕๐

เด็กหญิงพินท์สุดา มาโพธิ

์

๒๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๕๑

เด็กหญิงธัญพิมล ฉอ้อนศรี
๒๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๕๒

เด็กชายกฤตภาส ว่องสุวรรณา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๕๓

เด็กชายก้องภพ ทัพเล็ก
๒๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๕๔

เด็กชายพณิศวร์ คงรอด
๒๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๕๕

เด็กชายธนวัฒน์ แสงอรุณ ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๕๖

เด็กชายกิตติธัช บังเกิดผล
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๕๗

เด็กชายนภัสรพี ดวงมา
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๕๘

เด็กชายปยะพงษ์ ชูนาค ๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๕๙

เด็กชายนครินทร์ อินจิโน
๑๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๔๒ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๑๔๖๐

เด็กชายอานีส บูชาตระกูล ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๖๑

เด็กหญิงอรจิรา ขำวงค์
๒๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๖๒

เด็กหญิงธนัชพร ใจบุญ
๒๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๖๓

เด็กหญิงเนตรชนก ศรีโสภณ
๒๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๖๔
เด็กหญิงกานต์พิชชา ดิฐกัญจน์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๖๕

เด็กหญิงสิรีธร ปานยิม

้

๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๖๖

เด็กหญิงอาภาสิริ นนทฤทธิ

์

๒๗/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๖๗

เด็กหญิงโสรยา มังคัง

่ ่

๑๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๖๘

เด็กหญิงฉัตรชนก จ๋อมคำ
๑๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๖๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา จินตัษเฐียร

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๗๐

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา โพชนา ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๗๑

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ภูศิริ ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๗๒

เด็กหญิงโชติกา เกษหอม
๑๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๗๓

เด็กหญิงมนิษา เวบ้านแพ้ว
๑๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๗๔

เด็กหญิงศิริกร พลายงาม
๒๓/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๗๕

เด็กหญิงวรรณิภา สว่างไสว
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๗๖

เด็กหญิงสุพิชญา อินโอสถ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๗๗

เด็กหญิงกมลชนก ดีบุกคำ ๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๗๘

เด็กหญิงชนิดาภา ธรรมพิทักษ์
๑๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๗๙

เด็กหญิงปาลีรัฐ ไกวัลศิลป
๒๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๘๐

เด็กชายธีรชาติ หงษา
๒๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๘๑

เด็กชายวรุตย์ บุญหล้า
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๘๒

เด็กชายธนวัฒน์ ชาญภูมิดล
๒๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๘๓

เด็กชายกิตติพัตท์ อินอารีย์
๑๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๘๔

เด็กชายเอกศักดิ

์

คำหงษ์
๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๘๕

เด็กชายเจษฎา ตรีสุริยา
๑๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๘๖

เด็กชายภูวเดช ปงเมือง
๒๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๘๗

เด็กชายรวิภาส โชคดีวัฒนเจริญ
๒๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๘๘

เด็กชายณภัทร ภิรมย์คล้อย ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๘๙
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ แก่นมัน

่

๑๖/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๙๐

เด็กหญิงวิภาวรรณ สุธรรมมา
๒๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๙๑
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ จันทร์สุวรรณ ๘/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๙๒

เด็กหญิงวทันยา แซ่อัง

้

๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงพิยดา มนตรี ๙/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๙๔

เด็กหญิงกัญญรัตน์ เอียวสุวรรณ

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๔๓ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๑๔๙๕

เด็กหญิงสุชาดา อาศัยผล
๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๙๖

เด็กหญิงนภสร สุดจันทึก

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๙๗

เด็กหญิงอนินยา สิงห์ตา
๑๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๙๘

เด็กหญิงญาณิศา ไพรัชนราพร
๒๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๔๙๙

เด็กหญิงจิรัชยา การะเกตุ ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๐๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ ใยแก้ว ๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๐๑

เด็กหญิงวรรณษา งามทรง
๒๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๐๒

เด็กหญิงวรินธินันท์ นิลพัฒน์
๒๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๐๓

เด็กหญิงสิริพร เจริญสุข
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๐๔

เด็กหญิงธิดาศิริ สีนำคำ
๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๐๕

เด็กหญิงอโณชา สอนใจ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๐๖

เด็กหญิงศิสกานต์ โกกาพันธุ์
๒๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๐๗

เด็กชายอนันตภูมิ สินสุข

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๐๘

เด็กหญิงศศิญา ไชยภัฏ
๒๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๐๙

เด็กหญิงพัชญานุช แถวไธสง

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๑๐

เด็กหญิงจินดภัทร มธุคต
๑๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๑๑

เด็กหญิงรจนาธร โชคอำนวยลาภ
๒๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๑๒

เด็กหญิงรัตนวดี เพาสีนวล
๒๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๑๓

เด็กหญิงจินรัตน์ สินศุข ๗/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๑๔

เด็กหญิงนันทรัตน์ พวงแก้ว ๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๑๕

เด็กชายตระกานต์ เวียงดอนก่อ
๒๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๑๖

เด็กชายธนธัช มัคคีรี
๒๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๑๗

เด็กชายพิชาภพ ลีปอพราน
๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๑๘

เด็กหญิงธนัญญา ลิมกุล

่

๒๗/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๑๙

เด็กหญิงกชรัตน์ เดชะปญญา ๘/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๒๐

เด็กชายชนาธิป โอโน ๗/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๒๑

เด็กหญิงณัชชา แซ่ตัง

้

๑๗/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๒๒

เด็กชายพชร พุธธังกูร
๓๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๒๓

เด็กชายวัชรินทร์ ดำทอง
๑๖/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๒๔

เด็กชายวฤณ พรหมวรานนท์
๑๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๒๕

เด็กหญิงกรกมล เจนวิทยาวุธ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๒๖

เด็กหญิงศศิธร ต้นวงค์
๑๓/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๒๗

เด็กชายกวินท์ ทองจันทร์
๑๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๒๘

เด็กชายปราชวิน ปลวาสน์
๒๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๒๙

เด็กชายภวัต เปรมะติษฐะ
๑๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๔๔ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๑๕๓๐

เด็กชายภาณุวิชญ์ พุทธรัตนมณี ๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๓๑

เด็กชายกานต์ เอียมสอาด

่

๓๐/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๓๒

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ สังข์อ่อง
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๓๓

เด็กหญิงปุณยภา เซ้งมณี
๑๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๓๔

เด็กหญิงมุทิตา กุลแสนเต่า
๒๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๓๕

เด็กหญิงสุดาภา เกิดทอง
๒๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๓๖

เด็กหญิงอะริญา บัวอินทร์ ๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๓๗

เด็กหญิงจิณห์นิภา เจริญพร
๑๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๓๘

เด็กหญิงหทัยชนก ศรีเมือง
๒๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๓๙

เด็กหญิงโสรวีร์ บัวหอม ๗/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๔๐

เด็กหญิงพัชมณ วงศ์แก้ว ๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๔๑

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ผลไม้
๒๒/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๔๒

เด็กหญิงปยวรรณ นาคหัสดี
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๔๓

เด็กหญิงธัญชนก ทองปาล ๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๔๔

เด็กหญิงเบญญาภา เมฆขลา
๑๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๔๕

เด็กหญิงมศารัศม์ ศิรวรเกียรติ

์

๑๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๔๖

เด็กหญิงมณีลิน รัตนกำพล
๑๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๔๗

เด็กหญิงปยฉัตร จำนงค์หาญ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๔๘
เด็กหญิงรัตนประภา วรรณศิริ

๒๒/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๔๙

เด็กชายชนาธิป บุญผุย
๒๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๕๐

เด็กชายชยังกูร ปภาวรินธร
๒๕/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๕๑

เด็กชายชัยธวัชร สุขานนท์
๑๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๕๒

เด็กหญิงปุณยวรรณ งามระบำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๕๓

เด็กหญิงนพลดา จุไร ๕/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๕๔

เด็กหญิงภัทรภร ภักดีรักษ์
๒๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๕๕

เด็กหญิงศุภรัตน์ โพธิเทพ

์

๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๕๖

เด็กชายอัมฤทธิ

์

กือสันเทียะ
๒๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๕๗

เด็กหญิงมุทิตา ปรีวงษ์
๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๕๘

เด็กชายตติย คล้ายพงษ์พันธ์
๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๕๙

เด็กชายชานนท์ คุ้มหรัง ๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๖๐

เด็กชายกิติศักดิ

์

เสือสมิง
๑๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๖๑

เด็กหญิงเกศรา จันทะคาส ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๖๒

เด็กหญิงอริสรา นาชิน
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๖๓

เด็กชายศิกพัฒน์ นวลปลอด
๑๒/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๖๔

เด็กชายอนุชา เทียนทอง ๗/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๔๕ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๑๕๖๕

เด็กชายพงษ์พัฒน์ สว่างอารมณ์
๒๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๖๖

เด็กชายธนกฤต มาซง ๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๖๗

เด็กชายปริญญา คำกู
๑๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๖๘

เด็กชายนนทศักดิ

์

คำภินวม
๒๔/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๖๙

เด็กหญิงวุฒินันท์ ผาเงิน ๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๗๐

เด็กหญิงระพีพรรณ สุวรรณผล
๑๘/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๗๑

เด็กชายรัชชานนท์ รักท้าม ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๗๒

เด็กชายธีรภัทร์ มีบางไทร ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๗๓
เด็กหญิงบุญฑริปทม์ บุญราช ๖/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๗๔

เด็กหญิงฐานิกา เนืองนิยม

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๗๕

เด็กชายตะวัน อ่วมขันธ์
๓๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๗๖

เด็กชายชนันธร อยู่สุขดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๗๗

เด็กชายธนาณัติ ไวยาประโคน
๑๘/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๗๘

เด็กชายปยวัฒน์ วรรณประทิน ๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๗๙

เด็กชายกฤตภาส เฉลยเลิศ
๑๖/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๘๐

เด็กชายกันต์กวี สีเข้ม ๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๘๑

เด็กชายณัฐกร ภู่ทอง ๔/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๘๒

เด็กหญิงธนิดา ธนูโพทอง
๑๙/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๘๓

เด็กหญิงจิณณพัต คนมัน

่

๒๓/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๘๔

เด็กหญิงณิชาวีร์ สังข์ต้อง
๑๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๘๕

เด็กหญิงชลธิชา ทิพยานนท์
๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๘๖

เด็กหญิงวิภาวินี ชมชืน

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๘๗

เด็กหญิงกนกวรรณ มีพระเดช
๑๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๘๘

เด็กหญิงพิมผกา บุญยอด
๒๕/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๘๙

เด็กหญิงฑิตยา ติบปะละ

๊

๒๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๙๐

เด็กชายภูเบศก์ รอดพาที ๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๙๑

เด็กชายปรมินทร์ พึงสมศักดิ

่ ์

๒๖/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๙๒

เด็กชายวัชระ อีนมะณี

๓๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๙๓

เด็กชายชัยพร พลทอง
๑๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๙๔

เด็กชายวชิรวิทย์ สฤษชสมบัติ
๒๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๙๕

เด็กชายอนุวัฒน์ อภัยนอก
๑๙/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๙๖

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ทวีศักดิ

์

๒๙/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๙๗

เด็กชายอภิรัฎฐ์ เมืองสุวรรณ
๑๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๙๘

เด็กหญิงนภัสสร ถำวาป ๖/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๕๙๙

เด็กชายภูชิตย์ โถคำนาม
๒๔/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๔๖ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๑๖๐๐
เด็กชายชุมพร คุณรัตน์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๐๑

เด็กชายฐิติพัฒน์ รักกลิน

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๐๒

เด็กชายชยุตพล ศรีโสภา ๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๐๓

เด็กหญิงกัญฎิพร ขุนทอง
๑๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๐๔

เด็กชายไตรทศ โพธิพยัคฆ์

์

๔/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๐๕

เด็กหญิงรุ่งรวี จันทราสกาววงศ์ ๑๑/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๐๖

เด็กหญิงภัทธการ ศรีทองอินทร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๐๗

เด็กหญิงพรมณี มหารมณ์
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๐๘

เด็กหญิงพรประภา เพ็ชรสิงห์
๒๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๐๙

เด็กหญิงพลอยชมพู แสงประสาร
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๑๐

เด็กหญิงดวงฤทัย กุลวงษ์
๒๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๑๑

เด็กหญิงสมิตานันท์ เกตุเทียงกิจ

่

๒๕/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๑๒

เด็กชายปุญญพัฒน์ วุฒิกมลชัย
๑๖/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๑๓

เด็กชายโชติวิทย์ พุ่มไสว
๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๑๔

เด็กหญิงปยนันท์ หาญกล้า ๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๑๕

เด็กหญิงสุชญา กงสิน
๓๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๑๖

เด็กหญิงณัฐธิดา ชำนินวล
๒๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๑๗

เด็กหญิงเพ็ญศิริ อวนศรี
๒๙/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๑๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปยภาณีพันธ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๑๙

เด็กชายรชต รัตนภักดี ๙/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๒๐

เด็กหญิงปานลดา ปนทอง
๒๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๒๑

เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์แดง ๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๒๒

เด็กหญิงปกปอง ณรงค์ฤทธิ

์

๑๒/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๒๓

เด็กชายพิริยกร สินสวัสดิ

์

๒๗/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๒๔

เด็กชายอัครวินท์ นวนสี
๑๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๒๕

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ตีอินทอง
๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๒๖
เด็กหญิงกาสาวพัสส์ อ่อนสุระทุม

๑๖/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๒๗

เด็กหญิงสุภาพร คุ้มคำ
๒๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๒๘

เด็กหญิงฐิติพร จบศรี
๒๒/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๒๙

เด็กชายภูผา ปรีชาเวชกุล ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๓๐

เด็กหญิงเพียงขวัญ จันทรานนท์
๑๘/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๓๑

เด็กชายอภิมงคล อ่วมอำไพ ๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๓๒

เด็กหญิงฐิติวรดา สุภาพ ๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๓๓

เด็กชายวัสนกร ภูริชิติสิน
๒๒/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๓๔

เด็กหญิงภัทรภร ตันวรา

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๔๗ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๑๖๓๕

เด็กหญิงบุษยมาศ เครือภู่
๒๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๓๖

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ศรีสุวรรณ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๓๗

เด็กหญิงกชกร แหล่งสนาม
๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๓๘

เด็กหญิงศราวณีย์ เมฆตรู ๕/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๓๙

เด็กหญิงภุมวารี สิงห์เส
๒๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๔๐

เด็กชายวิรัญชนก แสงมณี
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๔๑

เด็กชายชนินทร์ โพธิสว่าง

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๔๒

เด็กชายชนะชัย เสนสาย
๑๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงงาม
๒๒/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๔๔

เด็กชายยศรวีร์ สติประเสริฐ
๒๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๔๕

เด็กชายวรชัย ชัยราช
๑๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๔๖
เด็กชายทัตเทพติณณ์ ธีธัชมติมนต์ ๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๔๗

เด็กชายภูริภัทร กองนาค
๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๔๘

เด็กชายเธียนไท เทียมประเสริฐ
๒๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๔๙

เด็กชายกิตติพงศ์ ขนานทอง
๑๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๕๐

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ยินดีกิจโกศล
๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๕๑

เด็กหญิงจันจิรา สุจริตภักดี ๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๕๒

เด็กหญิงชญาฎา มีสุวรรณ
๒๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๕๓

เด็กหญิงพลอยมณี วิสิทธิ

์

๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๕๔

เด็กหญิงนีรนารา พงษ์สวัสดิ

์

๒๖/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๕๕

เด็กหญิงชัญญา กฤษณามระ
๑๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๕๖

เด็กหญิงกิติยา ยาดาบ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๕๗

เด็กหญิงสิรนาถ เพชรทอง ๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๕๘
เด็กหญิงแพรวไพลิน ศักดิพิพัฒน์

์

๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๕๙

เด็กหญิงเพลงพิณ ศักดิพิพัฒน์

์

๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๖๐

เด็กหญิงนลินพร สังขะรมย์ ๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๖๑

เด็กหญิงณัฐนรี สุทธิสนธิ

์

๑๔/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๖๒

เด็กหญิงชนสรณ์ พันธ์สมบูรณ์
๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๖๓

เด็กหญิงนภศร อารีมิตร ๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๖๔

เด็กหญิงพฤกษา บ่องเขาย้อย

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๖๕

เด็กหญิงอารียา สกุลเย็น
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๖๖

เด็กหญิงปราณษิมา อภิชัยสมพล
๒๒/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๖๗

เด็กหญิงธัญวรัตน์ กลางบุรัมย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๖๘

เด็กหญิงอภิพรรณ์ ศรีแก้วพวง
๒๔/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๖๙

นายสหัสวรรษ เฟองจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๔๘ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๑๖๗๐

นางสาวศศิญาดา ทรัพย์สิรินาวิน

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๗๑

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ใจผ่องใส ๖/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๗๒

เด็กหญิงหทัยพัชร์ กฤตพิริยวัฒน์
๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๗๓

เด็กชายนันทวัฒน์ เฉยฉาย
๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๗๔

เด็กหญิงศุภกิจ แสงรัตน์ ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๗๕

เด็กชายกิตติพล นิลทวีทรัพย์
๒๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๗๖

เด็กชายวรพล ปทุมรัตน์ไพศาล ๑๕/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๗๗

เด็กหญิงอภิชยาพร เงินประมวล
๒๒/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๗๘

เด็กชายกัณหพงศ์ กัณหกุล
๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๗๙

เด็กชายยุทธพงศ์ พุกเพือน

่

๓/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๘๐

เด็กหญิงธนิกาญ แสนเจริญ
๒๐/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๘๑

เด็กหญิงกัญญาพร เบเซกู่ ๙/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๘๒

เด็กหญิงสุดาวดี พลยางนอก
๑๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๘๓

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ มะเปยม
๑๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๘๔

เด็กหญิงวีรวรรณ นาโสก
๑๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวขวัญ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๘๕

เด็กชายเจษฏา เหมือนแม้น ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบัวขวัญ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๘๖

เด็กหญิงสุจิตตรา บุญมาก ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบัวขวัญ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๘๗

เด็กชายจารุวัฒน์ จัดคน
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวขวัญ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๘๘

เด็กชายรณฤทธิ

์

ไชยพันนา
๒๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวขวัญ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๘๙

เด็กชายรัตนะ สุคนธิ

์

๓/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดบัวขวัญ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๙๐
เด็กหญิงกานต์ชนิดา แก้วบุญเนาว์ ๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบัวขวัญ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๙๑

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ คะชา
๒๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวขวัญ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๙๒

เด็กหญิงจีรนุช รสดี
๒๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวขวัญ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๙๓

เด็กชายอนุภาค สุกใส
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวขวัญ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๙๔

เด็กชายศุภชัย รังเพชร ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบัวขวัญ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๙๕
เด็กชายบดินทร์ชนก สมสนุก ๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบัวขวัญ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๙๖

เด็กหญิงอรษา ประเสริฐ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวขวัญ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๙๗

เด็กหญิงสุกัญญา โพธิยก
๒๒/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวขวัญ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๙๘

เด็กชายตะวัน ศรชัย ๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบัวขวัญ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๖๙๙

เด็กหญิงชลธิชา ถาวร

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวขวัญ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๐๐
เด็กชายภัทรธร

เปลียนประจักรพงษ์

่

๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบัวขวัญ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๐๑

เด็กชายพีรพัฒน์ คุณวงค์
๒๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวขวัญ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๐๒

เด็กหญิงจิรัฐติกาล นะเรนรัมย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวขวัญ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๐๓

เด็กชายชัยวัฒน์ คำบุญเรือง
๑๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวขวัญ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๐๔

เด็กชายนัฐภูมิ เมืองชัย
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวขวัญ บัวขวัญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๔๙ / ๒๓๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๑๗๐๕

เด็กหญิงรัชนีวรรณ มูลทา ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบัวขวัญ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๐๖

เด็กหญิงอัมพร ยุระชัย
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวขวัญ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๐๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญเพิม

่

๒๒/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบัวขวัญ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๐๘

เด็กหญิงรัตนาพร อ่องเจริญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวขวัญ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๐๙

เด็กหญิงดุสิตา เงินประมวล
๒๗/๙/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๑๐

เด็กหญิงทิพรดา จุ้ยกระโทก
๒๐/๙/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๑๑

เด็กหญิงหยกผกา ตาลรัตน์
๒๘/๓/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๑๒

เด็กหญิงนัทชาดา สอดสี

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๑๓

เด็กหญิงวันวิสาข์

ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๑๔

เด็กหญิงภัทราพร หินทราย
๒๔/๑/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๑๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญมัน

่

๒๗/๑/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๑๖

เด็กหญิงรุ่งอรุณ ฉินสุมากุล
๑๘/๘/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๑๗

เด็กหญิงอารยา ถาวรสุข
๒๑/๙/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๑๘

เด็กชายณัฐพล เดชะไกศยะ ๖/๑/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๑๙

เด็กชายคกรพล ปานดี
๑๒/๔/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๒๐

เด็กหญิงเบญจรัตน์ เลียมไธสง
๖/๑๒/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๒๑

เด็กหญิงชาญานิน คำมาสาย
๑๕/๙/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๒๒

เด็กหญิงสุภาวดี ปาหลา ๘/๗/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๒๓

เด็กหญิงปารณีย์ ปลืมจิตร

้

๒๒/๒/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๒๔

เด็กหญิงธัญญาเรศ เงินงาม
๒๘/๒/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๒๕

เด็กชายมนต์ชัย อยู่รัศมีจันทร์
๑๓/๒/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๒๖

เด็กชายภูรีนันท์ เวรุตัง ๙/๔/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๒๗

เด็กหญิงธวัลรัตน์ สุขเกษม ๘/๙/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๒๘

เด็กหญิงคีตภัทร์ จำชาติ
๑๗/๑/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๒๙

เด็กหญิงอารยา ตาอุด
๖/๑๐/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๓๐

เด็กหญิงรุ่งฟา คำมาดี
๓/๑๐/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๓๑

เด็กหญิงอัญธิชา ธรรมาก้อม
๒๔/๕/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๓๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ โฉมอ่อน
๑๙/๔/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๓๓

เด็กหญิงวรินรำไพ งปารถนา
๑๐/๒/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๓๔

เด็กหญิงธันย์ชนก พละหงษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๔
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๓๕

เด็กหญิงจีราภร พ้นเทศ ๘/๑/๒๕๔๔

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๓๖

เด็กหญิงกัลยณัฐ หอมเจริญ
๒๙/๑/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๓๗

เด็กหญิงสุธาสินี อยู่สบาย
๒๒/๒/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๓๘

เด็กชายธรรมนูญ แสนพันธ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๓๙

เด็กชายอิทธิธาดา แสนชมภู
๓๐/๕/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๕๐ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๑๗๔๐

เด็กหญิงณัฐภัทร จกัลยา
๒๘/๔/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๔๑

เด็กชายมนตรี ข้อนอก
๑๘/๔/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๔๒

เด็กหญิงชญานุช ธรรมบุตร
๒๙/๘/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๔๓

เด็กหญิงศิริพลอย กายะปานิช
๒๕/๙/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๔๔

เด็กชายอรุณรัสมี คัด
๒๒/๕/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๔๕

เด็กหญิงสายาสันต์ แก้วสุวรรณ
๓๐/๙/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๔๖

เด็กหญิงเบญจมาศ ปายนอก

๒๕/๑๒/๒๕๔๖
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๔๗

เด็กหญิงฌัลลกัณฐ์ พืชทอง
๒๓/๖/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๔๘

เด็กชายมณฑล อิมเกตุ

่

๓๑/๕/๒๕๔๗
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๔๙

เด็กหญิงวรรณนา คงคาทอง
๑๒/๑/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๕๐

เด็กหญิงผุสชา เกิดมะณี
๑๕/๙/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๕๑

เด็กหญิงกัลญา อายุสม
๒๑/๑/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๕๒

เด็กหญิงสุมิตา นาธงชัย
๑๒/๙/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๕๓

เด็กหญิงกิตติยา นิลพันธ์ ๔/๖/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๕๔

เด็กหญิงนันธิกานต์ แสนขวา ๙/๕/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๕๕
เด็กหญิงอรุณประภา โกฏิละออง

๓๑/๑๒/๒๕๔๖
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๕๖

เด็กหญิงปนอนงค์ วงศ์คำ ๔/๖/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๕๗

เด็กชายวสุพล อุ่นแก้ว ๓/๖/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๕๘

เด็กชายวสุธร อุ่นแก้ว ๓/๖/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๕๙

เด็กหญิงพรธิตา ยิมสกุล

้

๒๑/๕/๒๕๔๖
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๖๐

เด็กหญิงณัฐธิดา ปญญาดี
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๖๑

เด็กหญิงกาญจนา บุรา
๑/๑๒/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๖๒

เด็กหญิงวรรณภา แก้วราน

๑๙/๑๑/๒๕๔๕
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๖๓

เด็กหญิงแอนนา หาญสุวรรณ ๔/๑/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๖๔

เด็กหญิงศศิธร จัตุรงค์ธาริณี ๙/๗/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๖๕

เด็กหญิงอภิญญา ยอดสิงห์
๑๒/๕/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๖๖

เด็กหญิงพรธิพา สุมาลุ
๑๗/๔/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๖๗

เด็กหญิงชมพู่ มายา
๑๐/๑/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๖๘

เด็กหญิงพัชชา ภู่เทศ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๖๙

เด็กหญิงนาริน ทอน ๒/๔/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๗๐

เด็กหญิงทอฟน เงินเนย
๑๐/๖/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๗๑

เด็กหญิงวรัทยา พรหมวัง
๒๖/๒/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๗๒

เด็กหญิงนัฐริกา พิมพา
๑๒/๒/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๗๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ พันธ์วิไล ๙/๓/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๗๔

เด็กหญิงทิพย์สุธา ชินนิเวศน์
๑๔/๙/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๕๑ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๑๗๗๕

เด็กหญิงธีรดา เพิมพระคลัง

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๖
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๗๖

เด็กหญิงจิราพร เข็มเพ็ชร ๕/๒/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๗๗

เด็กหญิงชีวะพัฒน์ พงษ์ไชย

๑๗/๑๒/๒๕๔๖
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๗๘

เด็กหญิงณัฐพร ภาโสม
๑๘/๑/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๗๙

เด็กหญิงวิภาดา ชืนอุรา

่

๑๖/๘/๒๕๔๖
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๘๐

เด็กหญิงรัตติญา มีธรรม
๒๔/๙/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๘๑

เด็กชายคณนาถ งานพีระวัฒนา

๒๒/๑๒/๒๕๔๖
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๘๒

เด็กชายสุพชัย ทรัพย์มาก
๑๕/๑/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๘๓

เด็กชายธนวัฒน์ พันธ์โชติ ๑/๕/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๘๔

เด็กชายศราวุธ สมคล่อง
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๘๕

เด็กหญิงจิตรลดา ศิริสุวรรณ ๘/๗/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๘๖

เด็กชายเชตต์ขัณฑ์ สิงหา
๑/๑๐/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๘๗

เด็กชายการณ์ไกล คำรณ ๔/๑/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๘๘

เด็กหญิงพีรยา พุ่มห้ายรอบ
๑๕/๙/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๘๙

เด็กชายสุธิวัฒน์ สุนทร
๒๑/๕/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๙๐

เด็กหญิงกนกพร ศรีปากดี
๒๒/๖/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๙๑

เด็กหญิงปานทอง จงเทพ ๗/๑/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๙๒

เด็กหญิงพรณภา แสนเลิศ ๑/๑/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๕๙/๑๗๙๓

นางวันวิสาข์ ไวทย์รุ่งโรจน์
๒๒/๕/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๗๙๔

นางโสภิดา จิตต์ใจฉำ
๓๑/๕/๒๕๑๔

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๗๙๕

นางสาวสุทิพย์ พิพวัน
๑๒/๑๒/๒๕๐๑ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๗๙๖

นายวีรสุ รองหานาม
๑๒/๖/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๗๙๗

นายคณาธิป ใสแจ่ม
๔/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๗๙๘

นางสาววรรษา เฉลิมชัย ๓๐/๗/๒๕๓๐
โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๗๙๙

นางจิรัฏฐิติกาล อันทรินทร์
๒๙/๘/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๐๐
นางสุคันธรี แสงตะวัน ๒๐/๖/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๐๑

นายสันติ อึงมณีภรณ์

้

๗/๑๒/๒๕๒๕
โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๐๒

นางสาวสุจิตรา ใจอารีย์

๒๕/๑๑/๒๕๒๑ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๐๓

นางสาวศุกลภัค ไกรพินิจ
๒๐/๘/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๐๔

นายสกล กลันแสงทอง

่

๒๕/๕/๒๕๓๒
โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๐๕

นางนภัสสร รุ่งเรือง
๑๕/๑๐/๒๕๑๔ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๐๖

นายเชาวลิต เพ็งเจริญ
๒๐/๑๑/๒๕๒๑ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๐๗

นางสาวชาลินี บุญมี

๑๘/๑๑/๒๕๒๗ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๐๘

นางสาวณฐิตา เดชเสถียร
๘/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๐๙

นางปญญา ไฝเพชร ๒/๒/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๕๒ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๑๘๑๐

นางสาวกิงกาญจน์

่

เจียมตน ๒/๗/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๑๑

นางสาวกานดา เหมหงษา
๑๐/๔/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๑๒

นางสาวภัทราวดี แนงแหยม ๘/๑/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๑๓

นางสาวพรรณี แสงน้อย

๒๓/๑๒/๒๕๒๒ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๑๔

นางมัลลิกา เครือแสง ๙/๑/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๑๕

นางณัฐติกาล แก้วสุคำ
๑๕/๔/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๑๖

นางสาวสุจิน รุ่งเจริญ
๑๗/๒/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๑๗

นางสาวปนมณี ไม้สัก
๒๔/๘/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๑๘

เด็กหญิงพิมพ์ อินทารฤทธิ

์

๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๑๙

เด็กหญิงศุภนุช ไชยสอน
๒๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๒๐

เด็กชายพีรพล ปแดง
๒๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๒๑

เด็กหญิงสิรินทิพย์ พุทธชาด
๒๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๒๒

เด็กชายศิรวิทย์ สุขคำทร
๒๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๒๓

เด็กหญิงจริยา ศรีมาลา ๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๒๔

เด็กหญิงกันติมา อาคม ๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๒๕

เด็กหญิงกุลธิดา ประเสริฐสงค์
๑๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๒๖

เด็กหญิงชลดา ขันทะชา
๒๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๒๗

เด็กหญิงปยฉัตร ทัดเกษร
๑๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๒๘

เด็กหญิงสิริกัญญ ไศลจิต ๗/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๒๙

เด็กหญิงณัฐณิชา สมมาตย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๓๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ เย็นใจดี
๑๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๓๑

เด็กหญิงอัมพิกา โล่ห์สุวรรณ
๑๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๓๒

เด็กชายอภิรักษ์ พวงมาลัย
๒๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๓๓

เด็กชายสมบูรณ์ เขียวสง่า ๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๓๔

เด็กหญิงศรสวรรค์ สุขคำทร ๙/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๓๕

เด็กหญิงอนันทิตา พุทธา
๑๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๓๖

เด็กหญิงศศิธร อารีย์
๒๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๓๗

เด็กหญิงเตชินี คงคาประเสริฐ
๒๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๓๘

เด็กหญิงวันวิภา พลายยงค์
๒๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๓๙

เด็กหญิงจารุวรรณ วัดนนท์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๔๐

เด็กหญิงปยะนันท์ รุ่งเรืองศรี ๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๔๑

เด็กหญิงศรันย์พร มีศิลปสม
๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๔๒

เด็กหญิงอาริษา เอียมเทียง

่ ่

๒๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๔๓

เด็กหญิงเบญจพร ทับทิมบัว
๑๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๔๔

เด็กชายธนภัทร สงเมือง ๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๕๓ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๑๘๔๕

เด็กชายจิรวิทย์ มีสุขดี ๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๔๖

เด็กชายณฐนน สีแตง
๑๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๔๗

เด็กชายพรฎวษย์ เฟองเพชร
๒๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๔๘

เด็กหญิงนิโลบล วิจิตรโท
๑๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๔๙

เด็กหญิงนริสรณ์ ปาโมกข์
๒๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๕๐

เด็กหญิงเกวลี โชคดี ๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๕๑

เด็กชายธนกฤติ สืบกุศล
๑๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๕๒

เด็กชายศุภวิชญ์ เสวตราคม
๒๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๕๓

เด็กหญิงนิธาวัลย์ หวังให้สุข
๑๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๕๔

เด็กหญิงกนิษฐา เทพาสิต
๑๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๕๕

เด็กชายเพชร เชือสำราญรัตน์

้

๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๕๖

เด็กชายอรรคภพ บริบูรณ์ ๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๕๗

เด็กชายเตชินท์ สายธนภู ๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๕๘

เด็กชายชวินวิทย์ พจน์สุภาพ ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๕๙

เด็กหญิงชมพูนุท ผดุงวิเชียรวัฒน์ ๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๖๐

เด็กหญิงดวงตะวัน นนท์ปาน
๑๕/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๖๑
เด็กหญิงชัญญากานต์ ชมเมือง

๑๗/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๖๒

เด็กหญิงเพชรชมพู บุญบุตร
๒๔/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๖๓

เด็กชายศุภวิชญ์ ลอยโต
๒๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๖๔

เด็กชายภาพันธ์ บุญกอง
๓๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๖๕

เด็กชายณัฐธนพล รักการ ๓/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๖๖

เด็กชายพงษภัทร์ หลักรอด
๑๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๖๗

เด็กหญิงขนิษฐา ทิพฤาตรี
๑๓/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๖๘

เด็กหญิงรัตนาพร พิมพ์โยธา
๑๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๖๙

เด็กชายนิติพัฒน์ วิธนประภา
๒๐/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๗๐

เด็กหญิงชลดา ระโหราน
๒๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๗๑

เด็กหญิงปาณิสรา มณีวงษ์
๒๕/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๗๒

เด็กหญิงกฤตินี โทลา
๒๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๗๓

เด็กชายทวีศักดิ

์

ดียิง

่

๒๗/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๗๔

เด็กหญิงณัฐชนก โพธิชัย ๗/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๗๕

เด็กชายธนวัฒน์ เหล่าตนี
๑๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๗๖

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

กลันกลินหอม

่ ่

๑๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๗๗

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ลือชัย
๑๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๗๘

เด็กชายจิรวัฒน์ แปงแก้ว
๑๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๗๙

เด็กหญิงกชพร ศรีชนะ
๑๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๕๔ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๑๘๘๐

เด็กชายวชิร วงศ์พันธุ์เทียง

่

๑๗/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๘๑

เด็กชายณัฐธร วงษ์ปญญา
๑๗/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๘๒

เด็กชายหัสดินทร์ สมใจประเสริฐ
๑๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๘๓

เด็กหญิงชิดชนก ชูเชิด
๒๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๘๔

เด็กหญิงสุดาวรรณ ดีสองชัน

้

๒๖/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๘๕

เด็กชายธีรพล สุขเหลือ
๒๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๘๖

เด็กชายณัฐกรณ์ ฮุนตระกูล
๒๙/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๘๗

เด็กหญิงชลลดา โสเขียว
๓๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๘๘

เด็กชายอเนนท์ แกวีดองตา
๓๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๘๙

เด็กหญิงอรพัชชา มาดีพระเสริฐ ๓/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๙๐

เด็กหญิงทิชากร ใยสุข ๓/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๙๑

เด็กชายอนันดา หลิน ๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๙๒

เด็กชายเพ็ญเพชร นิมพญา

่

๑๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๙๓

เด็กหญิงณภัทร สามารถ
๑๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๙๔

เด็กหญิงอารยา แก้วจุมพล
๑๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๙๕

เด็กหญิงพัทธนันท์ ใจเสริฐ
๒๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๙๖

เด็กชายธรรค์ ถนอมจิตร
๒๖/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๙๗

เด็กหญิงพิชชาพร อัจฉริยะศักดิชัย

์

๒๙/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๙๘

เด็กชายถนาธิป ถณารัตน์
๓๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๘๙๙

เด็กหญิงหทัยชนก บำรุงศรี ๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๐๐
เด็กหญิงรุ่งรวี อรุณศิริวัฒนา ๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๐๑

เด็กชายธนาวิทย์ บจรกิตติพัฒน์
๑๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๐๒
เด็กหญิงภัณฑ์พิมาน เจริญสน

๑๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๐๓

เด็กหญิงพรนิภา วิทยาอุดมพันธ์
๑๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๐๔

เด็กชายอมรวัชร์ วัระนนท์
๑๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๐๕

เด็กหญิงณฤดี ธรรมสิทธิ

์

๒๘/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๐๖

เด็กหญิงณัฐภัสสร ฉันทาทิพย์
๓๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๐๗

เด็กหญิงศุภรา ศรีระกิจ ๗/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๐๘

เด็กหญิงนภาพร มิงขวัญ

่

๑๖/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๐๙

เด็กชายหงหิรัญ กฤกเจริญ
๒๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๑๐

เด็กหญิงคัมภีรดา ศรัสวัสดิ

์

๒๘/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๑๑

เด็กชายภูบดินทร์ ชืนชมชาติ

่

๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๑๒

เด็กหญิงช่อชมพู ลิงคณานนท์ ๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๑๓

เด็กชายพีรพล จิรศุภสิริกุล
๒๐/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๑๔

เด็กชายธนาสรรค์ ธงศรี
๒๒/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๕๕ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๑๙๑๕

เด็กชายธนากร
ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา

์

๒๓/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๑๖

เด็กชายเมธาวี ชราชิต
๒๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๑๗

เด็กชายกฤดิน ปนหอม ๑/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๑๘

เด็กชายธีระพัฒน์ หมุ่หาญ ๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๑๙

เด็กชายกันตนา โชครพงซ์ ๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๒๐

เด็กชายนิธิพัฒน์ อังคุระนาวิน ๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๒๑

เด็กหญิงบุษฎี อินละมุ ๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๒๒

เด็กชายอลงกรณ์ เกตุเหลีก
๑๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๒๓

เด็กหญิงสิริรัตน์ แสงประดับ
๑๒/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๒๔

เด็กหญิงณัฐนิดา พานรอด
๑๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๒๕

เด็กชายณัฐพล คงธนัทกาญจน์
๑๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๒๖

เด็กหญิงปยธิดา ชัยณรงค์
๑๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๒๗

เด็กหญิงนันพัฒน์ เถกิงศรี
๑๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๒๘

เด็กหญิงษิรตา สังทรัพย์
๑๖/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๒๙

เด็กชายรุ่งโรจน์ ฉวีวรณ์
๑๖/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๓๐

เด็กหญิงมุทิตา หอมชืน

่

๑๗/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๓๑

เด็กชายเสฏฐวุฒิ อภิสุข
๒๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๓๒

เด็กชายนิธิพัฒน์ ภูริสัตย์
๒๒/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๓๓

เด็กชายภัคพสุตม์ นฤมิตร ๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๓๔

เด็กหญิงสุภัค ฐาปนะดิลก ๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๓๕

เด็กชายสรธร จันทรประทีป ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๓๖

เด็กชายชนัตภ์ มีเพียร ๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๓๗

เด็กชายก้องภพ เข็มทอง
๑๒/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๓๘

เด็กชายธนวัฑฒ์ ปนทอง
๑๓/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๓๙

เด็กหญิงกุลธิดา ไกรเพิม

่

๑๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๔๐

เด็กหญิงณัฐชารัศม์ เหลือจันทร์
๑๘/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๔๑
เด็กหญิงกานต์พิชชา ภู่หลง

๑๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๔๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

ปูปญญา
๒๓/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๔๓

เด็กหญิงสุรภา ไม้จันทร์
๒๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๔๔

เด็กหญิงบุษบง ลีพัฒนพงศ์
๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๔๕

เด็กหญิงภัคจิรา พงษ์โชติ
๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๔๖

เด็กหญิงอินทิรา กาฟภักดี
๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๔๗

เด็กชายภูมิพิทักษ์ ประชาศาตย์
๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๔๘

เด็กหญิงดรุณี แย้มสุวรรณ์
๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๔๙

เด็กชายพงษ์พิชัย ยิมช้อย

้

๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๕๖ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๑๙๕๐

เด็กชายเอกชัย เมืองฮามพันธ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๕๑

เด็กหญิงปานิสรา รวงผึง

้

๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๕๒

เด็กหญิงเจษฎาพร นพเกียรติกุล
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๕๓

เด็กชายภูตะวัน รักษา
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๕๔

เด็กชายธนาธิป พรหมคีรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๕๕

เด็กชายบวรภัค โผพ่วงพันธ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๕๖

เด็กหญิงณัฐมน ชัยสุทธิกุลรัตน์
๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๕๗

เด็กหญิงพัชรพร เขียวณรงค์
๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๕๘

เด็กหญิงพรสวรรค์ เดชสง
๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๕๙

เด็กชายชนาพัฒน์ สวัสดี
๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๖๐

เด็กหญิงวทันยา
ทรัพย์สมพาณิชย์ ๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๖๑

เด็กชายนฤนาถ ศิลาทอง
๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๖๒

เด็กชายภารดา ชูใส

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๖๓

เด็กชายบดินทร์ งามระเบียบ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๖๔

เด็กหญิงวรารัตน์ พันเดช

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๖๕

เด็กชายณัฐพล แซ่แต้

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๖๖

เด็กชายนนทวัฒน์ แซ่แต้

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๖๗

เด็กชายธนกฤต อัครปฐมกุล

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๖๘

เด็กหญิงปยะวรรณ เกิดโภคา

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๖๙

เด็กหญิงธนัญญา ณะทองก้อน
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๗๐

เด็กชายเอกรินทร์ มณีภัณฑ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๗๑

เด็กหญิงสุมาริณี ศรีบำรุง

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๗๒

เด็กชายองค์มนชบะ ณ เกาะลอย

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๗๓

เด็กชายธีรภัทร มันทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๗๔

เด็กชายธีร์ธวัช ขันทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๗๕

เด็กหญิงธนพร โกมาสังข์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๗๖

เด็กหญิงปุณณภา เจริญรัตน์
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๗๗

เด็กชายธันวา คำภาบุตร
๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๗๘

เด็กชายรัชต พูลพล
๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๗๙

เด็กชายศวัณย์ภัทร พิมพ์ทรัพย์
๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๘๐

เด็กชายอภิภัทร วงษาบุตร
๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๘๑

เด็กชายชุติพนธ์ ภูมหิรัญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๘๒

เด็กหญิงชลธาร โพธ์จีน

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๘๓

เด็กหญิงชนัญชิดา บุตรพิมพ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๘๔

เด็กชายสุริวัตร ขำพิมพ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๕๗ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๑๙๘๕

เด็กชายสิทธิโชค ปลืมจิตต์

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๘๖

เด็กชายธนกฤษฎ์ ลาฟอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๘๗

เด็กหญิงภชรวรรณ ใหม่พุมมา

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๘๘

เด็กชายวรวัฒน์ วีระพงธ์
๑๐/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๘๙

เด็กชายวชิรวิทย์ ก้อนคำ
๑๒/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๙๐

เด็กชายกิตติธัช สุขเวชกิจ
๑๓/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๙๑

เด็กหญิงสุธินันท์ เกลียงซอปาน

้

๑๖/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๙๒

เด็กหญิงแพรพลอย ปาละแดน
๒๓/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๙๓

เด็กชายธนากรณ์ หวังข้อกลาง
๑๓/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๙๔

เด็กหญิงมัชฌิมา ฤาชัยราม
๑๙/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๙๕

เด็กชายอนันท์พงษ์ นาคประคอง
๒๖/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๙๖

เด็กหญิงนิรัชพร คล้อยเอียม

่

๑๙/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๙๗

เด็กชายอนุภาพ นาทองแถม
๒๖/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๙๘

เด็กชายศุภวิชญ์ ไกรนรา
๒๕/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๑๙๙๙

เด็กชายณัฐดนัย สุดคล้าย
๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๒๐๐๐
นายชลภัทร หาญสนาม

๑/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๒๐๐๑
นายนรชน สุขสมทิพย์

๒๔/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๒๐๐๒
เด็กชายนนทกรณ์ พจแสน

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๒๐๐๓
เด็กหญิงอภิวรรน

เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ๑๙/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๒๐๐๔
เด็กชายภานุวัฒน์ เทียนทอง

๒๙/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๒๐๐๕
เด็กชายพัฒน์ คำเพราะ

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๒๐๐๖
นายสิทธิพล ธรรมพรสกุล

๓๐/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๒๐๐๗
เด็กชายปฐพี มามีทรัพย์

๓๐/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๒๐๐๘
เด็กหญิงปาริฉัตร พงษ์รักษา

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๒๐๐๙
เด็กชายนิปุณ อยู่สนิท

๒/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๒๐๑๐
นายชลเทพ ขัติยะมณีวงษา

๑๘/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๒๐๑๑

เด็กชายธนวิทย์ ชนะภัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๒๐๑๒

เด็กหญิงทิพวรรน รอดนรังสิต

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๒๐๑๓

เด็กหญิงณัฐจงกล แตงอินทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๒๐๑๔

เด็กหญิงรณพร สิงค์งามกนก ๖/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๒๐๑๕

เด็กชายประพันธ์ จันทร์หอม
๒๐/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๒๐๑๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชัยคำ
๒๔/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๒๐๑๗

เด็กชายอภิรกุล เหมือนรัตน์
๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๒๐๑๘

เด็กชายปริยวิศว์ ณ ดราง
๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๒๐๑๙

นายธนกฤต ไม้จันทร
๒๐/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๕๘ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๒๐๒๐
นายอดิรุจ ใจทอง

๑๒/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๒๐๒๑

เด็กชายเตวิช ไชยรัตน์ ๒/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๒๐๒๒

เด็กชายธันยธรณ์ สีสมบูรณผล

้

๒๔/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๒๐๒๓

เด็กหญิงรมิตา แซ่ลี

้

๒๒/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๒๐๒๔

นายศักรินทร์ นกขุนทอง
๒๐/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๒๐๒๕

เด็กหญิงอานิตา ธนาเรืองทวี
๑๗/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๒๐๒๖

เด็กชายชาครินตย์ ปะวันเต ๔/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๒๐๒๗

เด็กชายนันทชัย อินทรประดิษฐ์ ๗/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๒๐๒๘

เด็กหญิงภัทรลดา ศิลปวุฒิ ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๒๙

เด็กหญิงแก้ว ปะวิภา

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๓๐
เด็กหญิงไปรยา นิลาวรรณ์ ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๓๑

เด็กชายธนกฤต แสนทวีสุข
๒๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๓๒

เด็กหญิงณัฐวรรณ สองสุข
๑๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๓๓

เด็กชายณรงค์เดช วงษ์แก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๓๔

เด็กชายวีรพัฒน์ อยู่วัฒนา ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๓๕

เด็กชายภาณุพันธ์ ขันติ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๓๖

เด็กชายกนกณัฐ มากมี
๑๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๓๗

เด็กชายอนุพนธ์ พ่วงเจริญ
๒๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๓๘

เด็กหญิงสุนิสา นอกไทยสง
๒๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๓๙

เด็กหญิงพลอยนภัส สิริวัชรโชค
๒๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๔๐
เด็กหญิงไอริน ตาลสวรรค์

๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๔๑

เด็กหญิงดวงกมล บุญประเสริฐ
๑๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๔๒

เด็กหญิงอัยรดา บุญสาคร ๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๔๓

เด็กหญิงอมรวรรณ ดามา
๒๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๔๔
เด็กหญิงประกายดาว โพธิงาม

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๔๕

เด็กชายภัคพล ทิมอ่อง
๓๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๔๖

เด็กชายพัฒวุธ เสิงบางยาง

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๔๗

เด็กชายยศกร ใจซือ

่

๒๕/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๔๘

เด็กหญิงกอแก้ว สุกใส
๑๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๔๙

เด็กชายปรัชญา อินลา ๕/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๕๐
เด็กหญิงพัชริดา ยืนสุข

๑๐/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๕๑

เด็กหญิงกรกนก กลีบจำปา ๔/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๕๒

เด็กหญิงนิตยา ฮกซุ่นเฮง
๑๐/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๕๓

เด็กชายจิรวัฒน์ เสนาจักร์
๓๑/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๕๔

เด็กชายภูตะวัน วงวิสาร ๓/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๕๙ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๒๐๕๕

เด็กหญิงสุภาวดี สังข์เงิน ๔/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๕๖

เด็กหญิงอัจฉรา เสนาะสรรพ์ ๘/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๕๗

เด็กหญิงภัณฑิรา ภัทรพันธุ์พงศ์
๒๐/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๕๘

เด็กหญิงนฤภร อินทร์จินดา
๒๔/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๕๙

เด็กชายกฤตภาส อาจมี
๒๘/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๖๐
เด็กชายนันทวัฒน์ ประถมสุริยกุล ๗/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๖๑

เด็กชายจิตตกานต์ วรสิงห์
๒๐/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๖๒

เด็กหญิงนันทิยา งามวงศ์ธรรม
๒๐/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๖๓

เด็กชายชนาธิป รัตนเสน
๒๖/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๖๔

เด็กชายแอนทวัน เกามุ้ย ๕/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๖๕

เด็กหญิงศิรประภา เพ็ญฉาย ๘/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๖๖

เด็กชายทศพร จงใจรัก
๑๒/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๖๗

เด็กชายยศสรัล กุลรัตนรักษ์
๒๔/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๖๘

เด็กหญิงกรกนก พงษ์ศิริ ๒/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๖๙

เด็กหญิงชนิดาภา สุขสวัสดิ

์

๖/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๗๐
เด็กชายวีรภัทร ทะสีละ ๗/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๗๑

เด็กหญิงศศิกานต์ จำรัสกุล
๒๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๗๒

เด็กชายอนวรรษ พวงมาลัย
๒๙/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๗๓

เด็กหญิงปรียาภรณ์ เฉิดฉาย
๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๗๔
เด็กชายกริซภูมินทร์ เครือทิม

๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๗๕

เด็กชายอัมรินทร์ เลียมเหมาะ

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๗๖

เด็กชายทรงพล มัฐผา
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๗๗

เด็กหญิงสุพิชญา กลันรอด

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๗๘

เด็กชายชณาสิณ อรรคพิณ
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๗๙

เด็กหญิงณัฐชา แก่นจันทร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๘๐
เด็กชายธีรภัทร เจริญศาสนกุล

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๘๑

เด็กหญิงชมพูนุช เจริญสุข

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๘๒

เด็กชายคณนันท์ แสงเพ็ชร

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๘๓

เด็กหญิงปณิดา น้อยพันธ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๘๔

เด็กชายธนภัทร สุยะ
๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๘๕

เด็กชายธนบดี ไทยโอสถ
๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๘๖

เด็กชายเจษฎา เวทสรณสุธี
๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๘๗

เด็กหญิงสิริกร เดซใด

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๘๘

เด็กหญิงศิริวรรณ จิตรมัน

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๘๙

เด็กชายวัฒนากร พลรักษา ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๖๐ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๒๐๙๐
เด็กหญิงจิรัตน์นันท์ นิมิตรฤทธิ

์

๔/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๙๑

เด็กหญิงศิราพร นักขฤกษ์ ๔/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๙๒

เด็กหญิงธัญชนก ภาสุรจิตมงคล
๑๓/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๙๓

เด็กชายวิตเตอร์ ลีออง
๑๓/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๙๔

เด็กหญิงปณิชา จันทร์เพ็ญ ๒/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๙๕

เด็กหญิงจิดาภา สมบุญไชย
๑๔/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๙๖

เด็กชายกฤษตฤณ ยูถะสุนทร
๒๕/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๙๗

เด็กหญิงนริศรา จตุเทน ๒/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๙๘

เด็กหญิงชลธิชา เจริญสุข ๑/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๐๙๙

เด็กหญิงชลธิชา ปุยก้อน ๓/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๐๐
เด็กหญิงณัฐธยาน์ สังนาค ๔/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๐๑

เด็กชายธนพนธ์
ตระกูลรัตนานนท์ ๑๒/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๐๒

เด็กหญิงวันวิสา บุญมาก
๑๕/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๐๓

เด็กชายชาคริต ไชยชิต
๑๘/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๐๔

เด็กหญิงทัศษิณา โสตเมือง
๒๓/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๐๕

เด็กหญิงณัฐรัตน์ เฉลิมทรง ๔/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๐๖

เด็กหญิงเพชรัตน์ นุ่มลออ
๒๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๐๗

เด็กชายปญญาวิทย์ เขตนิมิตร
๒๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๐๘

เด็กหญิงอารยา รุ่งระบิล
๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

แคนอก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๐๙

เด็กชายวายุกร ประทุมภักดี ๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๑๐

เด็กหญิงอริสา
อมรพิชญ์ปรัชญา ๒๘/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๑๑

เด็กหญิงอริสรา บุญเพิม

่

๒๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๑๒

เด็กชายณัฐพงษ์ คอมศิรินทร์
๓๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๑๓

เด็กหญิงวริศรา ฝอยพรมราช
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๑๔

เด็กหญิงเปรมฤทัย สังข์กระจ่าง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๑๕

เด็กชายนวพล นาคสัมฤทธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๑๖

เด็กหญิงพิมพ์นารา ความเพียร ๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๑๗

เด็กชายชาคริต สองสพรัง

่

๑๘/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๑๘

เด็กชายธนวัฒน์ พูนจันทร์นา
๒๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๑๙

เด็กชายนันทิพัฒน์ โอภาส
๑๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๒๐

เด็กหญิงพลอยชมพู เข็มทอง
๒๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๒๑

เด็กหญิงพิมพ์พิสา สอนทรง
๒๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๒๒

เด็กชายศุภกร ปานเพียร ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๒๓

เด็กหญิงวราลักษณ์ ตัดสุนทร
๓๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๒๔

เด็กหญิงวาสนา กลินคุ้ม

่

๑๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ชมภูเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๖๑ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๒๑๒๕

เด็กชายชยาธร ขำพร้อม
๒๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๒๖

เด็กชายชยากร ขำพร้อม
๒๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๒๗

เด็กชายชัยนนท์ อืนมัง
๒๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๒๘

เด็กหญิงศดานันท์ ประทุมทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๒๙

เด็กชายปรัชญา ดาบประดับ่
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๓๐

เด็กหญิงพัชรพรรณ พิมเพียน

้

๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๓๑

เด็กชายภูมิพัฒน์ จงจงประเสริฐ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๓๒

เด็กหญิงกชกร สว่างจิตร
๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๓๓

เด็กหญิงสรวงสุดา ผมพันธ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๓๔

เด็กหญิงณิชารีย์ กฤษณาวัฒนพล ๒๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๓๕

เด็กหญิงณัฎชา นามสว่าง
๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๓๖

เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ พาหุพันธุ์โต
๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๓๗

เด็กหญิงโชติมา ศิวเนตร
๒๓/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๓๘

เด็กหญิงชฎาพร ก้อนแก้ว
๑๔/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๓๙

เด็กชายกฤษณพงษ์ สว่างจิตร
๒๘/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๔๐

เด็กชายไกรภพ อาวุธพันธ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๔๑

นางขวัญหล้า สมจิตร์

๒๔/๑๑/๒๕๑๒

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๔๒

นางสาวศรินรัตน์ เย็นพัฒน์ ๘/๗/๒๕๒๐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๔๓

นางสาวชัฎปภา เขียวภักดี
๑๔/๘/๒๕๓๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๔๔

นางสาวตรีชฎา ฉางตา
๒๑/๗/๒๕๓๒

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๔๕

นางสาวกมลชนก ยวงสอาด ๖/๘/๒๕๓๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๔๖

เด็กชายสิทธิภัทร์ ฟกกลัด
๒๓/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๔๗

เด็กชายพรรัตน์ ปองสุข
๒๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๔๘

เด็กชายปรัชญา มณีวงศ์
๒๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๔๙

เด็กหญิงพัชรพร ธรรมวารี
๒๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๕๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สายเสมา
๑๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๕๑

เด็กชายกิตติยศ มโนศิลป
๑๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๕๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุดตรง
๑๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๕๓

เด็กหญิงวัณณิตา เอียมสกุล

่

๑๕/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๕๔

เด็กชายเจษฎากร อยู่เกษม
๒๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๕๕

เด็กชายภัทรพงษ์ เทียรวรรณ ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๕๖

เด็กหญิงจันทรกาณ์ ศรีโมรา
๒๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๕๗

เด็กชายราชัน สุวรรณัง
๒๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๕๘

เด็กชายธรวรรธน์ แดงภูมี
๑๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๕๙

เด็กหญิงนภัสสร หวังข้อกลาง
๒๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๖๒ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๒๑๖๐

เด็กหญิงอรอารีย์ ศรีษะพันธ์
๒๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๖๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อรรถวิชัย
๒๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๖๒

เด็กชายชยุต รักษาชาติ
๓๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๖๓

เด็กหญิงชัญญา เปยมจรัลชัย ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๖๔

เด็กชายรวีโรจน์ สุขลิม

้

๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๖๕

เด็กหญิงทรรศนพร วรรณทอง ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๖๖

เด็กหญิงพัชราพร ดีพลกรัง ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๖๗

เด็กหญิงมุทิตา หอมกลิน

่

๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๖๘

เด็กหญิงศิรดา รวมสิน
๑๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๖๙

เด็กชายภูริชา พานิชย์
๑๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๗๐

เด็กหญิงชมพูนุช พุทธคี
๑๗/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๗๑

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ภพสันติสุข ๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๗๒

เด็กชายกัญชรัตน์ ปนแก้ว ๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๗๓

เด็กหญิงณฐยา เฑียรสิงห์ ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๗๔

เด็กชายสุทธิพงศ์ ภูริทัพ ๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๗๕

เด็กหญิงชนิดา จันทร์วงศ์
๑๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๗๖

เด็กหญิงธัญจิรา ธงภักดิ

์

๑๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๗๗

เด็กชายภูรินทร์ ศรีฐาน
๑๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๗๘

เด็กหญิงวรางคณา กุลยนต์
๑๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๗๙

เด็กชายฐิติโชติ จันทร์โท
๑๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๘๐

เด็กหญิงปฎิณญา อุ่นประเสริฐสุข
๑๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๘๑

เด็กชายณัฐวุติ ขำดำ
๑๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๘๒

เด็กชายปถุญ วัชระรังษี
๑๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๘๓

เด็กชายนวพล โชติพ่วง
๑๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๘๔

เด็กชายอารยะ คงดี
๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๘๕

เด็กหญิงนัยน์จิตรา กอกลาง
๒๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๘๖

เด็กชายภูวดล ผ่องฉวี
๒๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๘๗

เด็กหญิงวราภรณ์ วชิรเมฆินทร์
๒๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๘๘

เด็กหญิงวริษา วิจิตร
๒๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๘๙

เด็กหญิงณัฐธิดา สองห้อง
๒๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๙๐

เด็กชายทะชาลี สุดคล้าย
๒๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๙๑

เด็กหญิงปณณิกา อสุนี
๒๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๙๒

เด็กหญิงปทิตตา ศรีจันทร์ ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๙๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เติมหรม ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๙๔

เด็กหญิงวลัญช์รัตน์ ชูวงษ์ ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๖๓ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๒๑๙๕

เด็กหญิงธัญสิริ ธงภักดิ

์

๑๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๙๖

เด็กชายนพรัตน์ สกุลวงศ์สิริ
๑๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๙๗

เด็กชายภูรินท์ มิตราปยานิรักษ์ ๑๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๙๘

เด็กหญิงกัลยภรณ์ บวรกุลวัฒน์
๑๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๑๙๙

เด็กหญิงวรัญญา ภู่หนู
๑๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๐๐
เด็กหญิงจิตสุภา สุราวุธ

๑๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๐๑
เด็กหญิงณัฐชฎาภรณ์

บุญเลิศลพ
๒๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๐๒

เด็กชายสถาปตย นิธิไชยสิทธิ

์

๒๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๐๓

เด็กชายเจษฎา โชตินุชิต
๒๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๐๔

เด็กชายอัครวิทย์ นุ่มอุรา
๒๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๐๕

เด็กชายชยพล หงษ์ทอง
๒๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๐๖

เด็กหญิงนฎกร นาคแดง
๒๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๐๗

เด็กชายธนดล กระจ่างฤกษ์
๒๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๐๘

เด็กหญิงวันสุข สุขนิรันดร์
๓๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๐๙

เด็กหญิงพิชญาภา ชมภูนุช ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๑๐

เด็กชายภรัญู ยินดี ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๑๑

เด็กชายปุรวิชย์ แสงสิงห์ ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๑๒

เด็กชายชาญศักดิ

์

ดอนมอญ ๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๑๓

เด็กหญิงนิรชา สิงหพันธ์ ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๑๔

เด็กหญิงวริศรา มังกรแก้ว ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๑๕

เด็กหญิงสุกันยา วงศ์สีดา
๑๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๑๖

เด็กชายไกรวิชญ์ งามระเบียบ
๑๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๑๗

เด็กชายภคิน แซ่โค้ว
๑๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๑๘

เด็กหญิงพัณณิตา ลูกเพชร
๑๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๑๙

เด็กหญิงนภาวรรณ กรุดอำ
๑๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๒๐

เด็กชายจิรายุ หลักด่าน
๑๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๒๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ จักรไชย
๑๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๒๒

เด็กชายกมล สังข์ขำ
๑๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๒๓

เด็กชายเจตกาญจน์ โพธิเงิน

์

๑๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๒๔

เด็กหญิงปาริชาติ สุริโย
๑๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๒๕

เด็กชายณรงค์เดช ศรีสุข
๑๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๒๖

เด็กชายพงศ์ปณต สัจจัง
๑๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๒๗

เด็กชายญาณภัทร น้อยคล้าย
๒๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๒๘

เด็กหญิงชวัลญา นิลยีเรือ

่

๒๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๒๙

เด็กชายศิลปกวี ศรีนพนิคม
๒๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๖๔ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๒๒๓๐

เด็กหญิงอัญชลี ยำยวน
๒๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๓๑

เด็กหญิงชัชชญาฐา ห้อยสังวาลย์
๒๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๓๒

เด็กหญิงชาลิสา รัศมีอมรรัตนื
๒๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๓๓

เด็กชายธีรกานต์ กำจัด
๒๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๓๔

เด็กหญิงฐานิดา ทรงหมู่
๒๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๓๕

เด็กหญิงรวิตา ภูมมี
๒๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๓๖

เด็กหญิงกนกวรรณ เขียวทอง
๒๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๓๗

เด็กชายธตดก กุมาลา
๒๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๓๘

เด็กชายธีรวีร์ ชูศรี
๒๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๓๙

เด็กหญิงศศิวรรณ เจริญยิง

่

๒๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๔๐

เด็กชายศรัณยู โกไศยกานนท์
๒๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๔๑

เด็กหญิงกรองแก้ว ศรีภา
๒๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๔๒

เด็กชายจิตติภูมิ สุธรรมมา
๒๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๔๓

เด็กชายกษิดิศ นุชเนตร
๓๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๔๔

เด็กชายวสุพล หิรัญศิริ
๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๔๕

เด็กหญิงจุฑามณี ช้างพุก
๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๔๖

เด็กชายกันตพล พรมเพ็ชร
๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๔๗

เด็กหญิงเขมจิรา เม่นไม่
๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๔๘

เด็กชายกนกพงศ์ หัวคำ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๔๙

เด็กชายกฤตนัย เพ็ญไพรัตน์กุล
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๕๐

เด็กชายธนดล เกษมศิริภัสสร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๕๑

เด็กชายนิติภูมิ ดวงจันทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๕๒

เด็กหญิงญาณิศา ขจรสัตย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๕๓

เด็กหญิงรชตพรรณ ดอนพรม
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๕๔

เด็กชายณัฐนนท์ บองเพชร
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๕๕
เด็กหญิงปภาวรินทร์ จิตรไพวรรณ

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๕๖

เด็กชายปกรธาดา หงส์รัตน์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๕๗

เด็กหญิงวริศรา
ดิลกกาญจนมาลย์ ๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๕๘

เด็กชายอชิรวิชญ์ สีสำราญ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๕๙

เด็กชายภูริภัทร ดิษฐ์ธวัช
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๖๐

เด็กหญิงสุวภัทร พึงความสุข

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๖๑

เด็กหญิงนัฐฆัมพร แก้ววันทา
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๖๒

เด็กชายเขมฑัต พึงเลียม

่ ่

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๖๓

เด็กหญิงสุณัฐชา รอดนุช
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๖๔

เด็กชายศุภโชค ฉวีวรณ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๖๕ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๒๒๖๕

เด็กหญิงณธษร มีสวัสดิ

์

๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๖๖

เด็กหญิงศุภานัน รุ่งเรืองฤทธิชัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๖๗

เด็กหญิงอชิรญา จันทร์เจริญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๖๘

เด็กหญิงสุชานรี แซ่ลิม

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๖๙

เด็กชายศิวโรจน์ โพธิสกุล

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๗๐

เด็กชายภูมิภัทร สละทองตรง

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๗๑

เด็กหญิงอทิติยา ยาตรา

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๗๒

เด็กหญิงพลอยชนก ไชโย

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๗๓

เด็กชายฐาปกรณ์ เวทีนันท์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๗๔

เด็กหญิงกัญชพร หอมศิล
๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๗๕

เด็กชายกุลธนา รุ้งเรืองระยับ
๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๗๖

เด็กชายธนวิทชช์ กุลรัตนธรรม
๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๗๗

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ยอดมณี
๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๗๘

เด็กหญิงญาณภัทร เพียรทอง
๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๗๙

เด็กหญิงภัทราพร เชือตาอ่อน

้

๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๘๐

เด็กชายพชร พุ่มพ่วง
๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๘๑

เด็กชายภูริวัฒน์ เงินหรัง

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๘๒

เด็กหญิงศิรภัสสร ตรีนนท์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๘๓

เด็กหญิงขวัญชนก รัตนเสนศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๘๔

เด็กชายโมกุล ชาครีย์รักษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๘๕

เด็กหญิงวิมลรัตน์ สิงโต

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๘๖

เด็กหญิงรวิสรา มังคละศิริ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๘๗

เด็กชายชาญวิทย์ พาหล

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๘๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เการัมย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๘๙

เด็กชายสุกฤษ พิทักษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๙๐

เด็กชายอภิษฐา วิภาภรณ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๙๑

เด็กชายฌานัทธี จุ่นแพร

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๙๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ แจ่มจันทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๙๓

เด็กชายนภัสรพี เนตรจุ้ย
๑๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๙๔

เด็กหญิงแปงนวล เพลินลาภ
๒๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๙๕

เด็กหญิงสุทธิกานต์ อุปวงศ์
๒๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๙๖

เด็กหญิงสุเมธินี ดวงตะวัน
๒๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๙๗

เด็กหญิงพอฤทัย โพธิชัย
๒๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๙๘

เด็กชายพชร นะโร
๒๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๒๙๙

เด็กหญิงกานติมา สุทธิมาน
๒๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๖๖ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๒๓๐๐
เด็กหญิงชณัญชิดา ศรีไพรวัลย์ ๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๐๑

เด็กชายสมิทธิ จันทร์วิไล ๔/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๐๒

เด็กหญิงชลธศร แก้วคำเครือ ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๐๓

เด็กชายพัฒนพล พรหมสิทธิ

์

๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๐๔

เด็กหญิงปญฑารีย์ ฤกษ์รังสิมา ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๐๕

เด็กหญิงพันธิกานต์ พูนสินรุ่งโรจน์ ๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๐๖

เด็กชายพงษ์วิไล วิไลพิศ
๑๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๐๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ อำพร
๑๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๐๘

เด็กชายคมกฤษณ น่วมวัตร
๑๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๐๙

เด็กชายธีรวัจน์ สุขจันทวณิชย์
๑๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๑๐

เด็กหญิงพัธธิณี ไทยพิทักษ์
๑๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๑๑

เด็กหญิงสุธิมา ธีระอรรถ
๑๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๑๒

เด็กชายอิงครัต ขาวละเอียด
๑๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๑๓

เด็กหญิงปุณณัฐฐา ธนไทยพิสิฐ
๑๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๑๔

เด็กหญิงวรรณิภา สมภาร
๑๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๑๕

เด็กหญิงปยพร คณานิตย์
๒๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๑๖

เด็กชายจตุพล สิงห์สองคร
๒๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๑๗

เด็กชายธนานิตย์ นวลสนิท
๒๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๑๘

เด็กหญิงกานต์รวี เกรียงไกรสุขเลิศ ๒๒/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๑๙

เด็กหญิงสุธีธิดา พรินทรากูล
๒๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๒๐

เด็กชายบดิศักดิ

์

เงินสง่า
๒๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๒๑

เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีสวัสดิ

์

๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๒๒

เด็กหญิงพรรณกมล ศรีสวัสดิ

์

๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๒๓

เด็กชายดิชา ลอยโต ๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๒๔

เด็กหญิงอณิชชา ชอบใหญ่
๑๖/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๒๕

เด็กหญิงชญาภา มาลี
๒๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๒๖

เด็กชายณวพล อำมาลี
๒๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๒๗

เด็กชายณัฐชนน ปอมนาค
๒๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๒๘

เด็กหญิงอรพรรณ หุ่นทองแท้ ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๒๙

เด็กหญิงญาณิศา เอียมเอิบ

่

๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๓๐

เด็กชายธนกฤต จันทนดิษฐ์ ๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๓๑

เด็กชายจิรพงศ์ นิยมจันทร์ ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๓๒

เด็กหญิงสุภาวิตา วิริยะยนตรศิลป
๑๙/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๓๓

เด็กหญิงกนกนิภา เวียงนนท์
๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๓๔

นายกฤษณ์ ปติธีรโชติ
๒๒/๓/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๖๗ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๒๓๓๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มิงไม้

่

๒๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๓๖

เด็กชายเขมทัต สถาปตานนท์ ๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๓๗

นางสาวจารีรัตน์ รัตนะ
๑๔/๖/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๓๘

เด็กชายจักรพงษ์ พงษ์พันธ์
๒๘/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๓๙

นางสาวโชติรส ชังโต

่

๓/๖/๒๕๑๒

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๔๐

นางสาวชัญญณัฐ ศิลปทองแท้ ๕/๓/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๔๑

นางสาวชมชณัช ชนม์ภูดิศ
๒๗/๙/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๔๒

นางสาวชนาพร ตะเคียนเกลียง

้

๗/๕/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๔๓

เด็กชายชานนท์ กรุดไทย

๑๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๔๔
เด็กหญิงชัชดาวรรณ กิริกัน

๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๔๕

เด็กหญิงชลธิชา ศรีเรือง
๑๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๔๖

เด็กชายชัยชนะ คล้ายทรัพย์
๒๙/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๔๗

นางสาวณฤดี บุญเสริม
๒๐/๔/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๔๘

เด็กชายณัฐภัทร มันคง

่

๘/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๔๙

นางดารณี พุทธเศวตศรี ๖/๔/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๕๐

นางสาวเทียนทอง จิตธรรม ๗/๔/๒๕๐๙

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๕๑

เด็กชายธิติวุฒิ แช่มประเสริฐ
๒๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๕๒

นางสาวนกน้อย ทองสา ๑/๕/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๕๓

เด็กหญิงนิยากร กาศก้อง
๑๘/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๕๔

นายเพชร สามชืนฉำ

่

๑๐/๑๑/๒๕๒๕
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๕๕

นางสาวมณฑา จิรกุลชัยวงศ์
๓๐/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๕๖

นางสาววรรณวิไล เกตุอุไร ๒๐/๘/๒๕๐๐

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๕๗

นายวชิรวิชญ์ พลกล้า
๓๐/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๕๘

นางสาววรรณภัสสร ถนอมจิตร์
๑๑/๖/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๕๙

เด็กชายวันฉัตร ม่วงน้อย ๕/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๖๐

เด็กชายวิทยา จำเริญจิตร
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๖๑

เด็กหญิงวรกานต์ เปรมทวี
๑๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๖๒

นางสาวศิโรรัตน์
พราหมณะนันทน์

๕/๙/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๖๓

เด็กหญิงศศิประภา ข่มอาวุธ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๖๔

นางสาวสุพรรณี สุขเล็ก
๓/๑๒/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๖๕

นางสาวสมจินตนา สังข์ประเสริฐ
๑๕/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๖๖

นายสิงขร สังข์ประเสริฐ
๑๔/๓/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๖๗

นายสุทธิพงศ์ อัมโร
๑๗/๑/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๖๘

นางสาวสิริพร นาคเนียม
๑๒/๘/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๖๙

เด็กหญิงสุวิมล อินทร์กอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๖๘ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๒๓๗๐

เด็กชายสินชัย วงค์แก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๗๑

เด็กหญิงสุภาภรณ์ เดชเจริญ
๒๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๗๒

เด็กชายสุรเดช พรมวัน ๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๗๓

นางสาวอนงค์นาฎ ช่วยบุญ ๓/๓/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๗๔

นางสาวอัจฉรา สุกุนา
๒๕/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๗๕

นายอภิรักษ์ ประทุมป

๑๒/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๗๖

นายอัครพงศ์ แก้วสว่าง
๒๐/๙/๒๕๒๗

วัดตำหนักใต้ ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๗๗

เด็กชายซูกัส ใบบัว
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางรักน้อย บางรักน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๗๘

เด็กชายปราย โถสูงเนิน
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางรักน้อย บางรักน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๗๙

เด็กชายณัฐพล ภู่เจริญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางรักน้อย บางรักน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๘๐

เด็กชายชาญวิทย์ เกตุรักษา
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางรักน้อย บางรักน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๘๑

เด็กชายธนากร อัตเสน
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางรักน้อย บางรักน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๘๒

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ปานเจริญ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางรักน้อย บางรักน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๘๓

เด็กชายอภิรักษ์ เพ็ชรทอง
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางรักน้อย บางรักน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๘๔

เด็กหญิงพัชรีพร มีสงฆ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางรักน้อย บางรักน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๘๕

เด็กหญิงธิติมา บุญมี
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางรักน้อย บางรักน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๘๖

เด็กหญิงภัทรวดี กำจัด
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางรักน้อย บางรักน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๘๗

เด็กหญิงนภัสสร บุญชุ่ม
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางรักน้อย บางรักน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๘๘

เด็กหญิงสุธาสินี ศรีไสล
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางรักน้อย บางรักน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๘๙

เด็กหญิงนำฝน กว่างสนิท
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางรักน้อย บางรักน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๙๐

เด็กหญิงตมิสา สายกลิน

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางรักน้อย บางรักน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๙๑

เด็กหญิงโชติกา สังขะเกตุ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางรักน้อย บางรักน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๙๒

เด็กหญิงภิญญดา กรุงเทศ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางรักน้อย บางรักน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๙๓

เด็กหญิงสุวรรยา ใจปลืม

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางรักน้อย บางรักน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๙๔

เด็กหญิงธัญญเรศ ชิณวงษ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางรักน้อย บางรักน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๙๕

เด็กหญิงรมิดา เวชประสิทธิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางรักน้อย บางรักน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๙๖
เด็กหญิงปราณปริยา สิทธิสาร

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางรักน้อย บางรักน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๙๗

เด็กหญิงนวลจันทร์ โคตะมี
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางรักน้อย บางรักน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๙๘

เด็กหญิงณัฐนารี คำเอียม

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางรักน้อย บางรักน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๒๓๙๙

เด็กหญิงนิภาพร ทองยอด
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางรักน้อย บางรักน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๐๐
เด็กหญิงนันทิชา พึงทองดี

่

๑๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๐๑

เด็กหญิงจิรภิญญา อินฟากท่า
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๐๒

เด็กหญิงชญานันท์ โชคดำรงค์ฤทธิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๐๓

เด็กหญิงพิยดา ยิงยงค์

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๐๔

เด็กหญิงบุณยาพร สระศรีสม
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๖๙ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๒๔๐๕

เด็กชายอิฐ อนุมาศ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๐๖

เด็กหญิงศรัญญา นันตา
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๐๗

เด็กหญิงฐิติรัตน์ จักษุแก้ว
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๐๘

เด็กชายฐิติพงศ์ ม่อมทอง
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๐๙

เด็กชายบูรพา ไทรหอมหวล
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๑๐

เด็กชายถิรวัฒน์ แสงจรัส
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๑๑

เด็กหญิงฐิติชญา ด่านตรวจสัตว์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๑๒

เด็กชายพิชุตม์ แซ่ว่าง
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๑๓

เด็กหญิงกฤตกนก โตจีน
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๑๔

เด็กชายปภังกร สิงห์ทอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๑๕

เด็กหญิงปนัดดา คุ้มวัน
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๑๖

เด็กหญิงณัฐรินีย์ เกษร
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๑๗

เด็กหญิงภัทรธิดา ทองระย้า
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๑๘

เด็กหญิงอังศุมาลี ยีรัมย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๑๙

เด็กชายศิริศักดิ

์

คำมุงคุณ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๒๐

เด็กหญิงอรนุช น้อยปรางค์
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๒๑

เด็กหญิงเปรมสิณี เอียวสง่า

้

๑๘/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๒๒

เด็กชายชินดนัย มาเงิน
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๒๓

เด็กชายเตวิทย์ โพธิไพสิฎ
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๒๔

เด็กชายภูตะวัน บุนนาค
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๒๕

เด็กชายกฤตณัฐ แก้วประเสริฐ
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๒๖

เด็กชายปาริวรวธน์ กาญจนภักดี
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๒๗

เด็กชายชัยธนา อ่อนโพธา
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๒๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

เกษตรพล
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๒๙

เด็กหญิงชมภูนุช รักชืน

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๓๐

เด็กหญิงดรุณี แสงวงศ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๓๑

เด็กหญิงธัญชนก ธรรมนิยม
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๓๒

เด็กหญิงฐิตาพร มาตย์นอก
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๓๓

เด็กหญิงนิราวรรณ แพงสอน
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๓๔

เด็กหญิงปวรรัตน์ ชมภูวิเศษ
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๓๕

เด็กหญิงสุนิสา ทองดอนขันธ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๓๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก วงษ์เลิศ
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๓๗

เด็กหญิงอรกัญญา ริมหนองเรือ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๓๘

เด็กหญิงนงค์นุช เทพเสน
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๓๙

เด็กชายรัชเศรษฐ์ อัครทวีธนศรี
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๗๐ / ๒๓๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๒๔๔๐

เด็กหญิงศศิประภา คำปนตา
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๔๑

เด็กชายโยชูวา สายเจียง
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๔๒

เด็กชายกิตติธร คำกิจ
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๔๓

เด็กหญิงพรฐินา รัศมีธารา
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๔๔

เด็กหญิงอรรัมภา เกิดทอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๔๕

เด็กชายรชฏ กฤษณายุธ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๔๖

เด็กหญิงรัตนพร กล่อมสุวรรณ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๔๗

เด็กหญิงพริมา ชูพงษ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๔๘

เด็กหญิงภัทรธาดา สมจัย
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๔๙ เด็กหญิงศิริปญญาภรณ์
จงอ่อนน้อม

๒๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๕๐

เด็กหญิงพาทินธิดา ไกรคุ้ม
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๕๑

เด็กชายภานุสรณ์ กูลพรม
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๕๒

เด็กชายอนุพล ปานสวย
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๕๓

เด็กหญิงกัลย์สุดา อวยพร
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๕๔

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ งามสุทธา
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๕๕

เด็กหญิงฑิตาพร ทำชอบ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๕๖

เด็กชายบดิศร โทวาส

๑๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๕๗

เด็กชายธนวัฒน์ ยิมดี

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๕๘

เด็กหญิงณิชนันทน์ สุณะวงค์
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๕๙

เด็กชายเปก วงษ์ภักดี
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๖๐

เด็กชายธีระพันธ์ สังข์พันธ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๖๑

เด็กชายปาณรวัฐ มีพันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๖๒

เด็กหญิงนัฏยา อุดมผล

๒๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๖๓

เด็กหญิงจิรภา ชะโลธร

๒๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๖๔

เด็กหญิงณัฐฐานัน สุวินเกษมวงศ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๖๕

เด็กหญิงอฌิตา ทองสุข
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๖๖

เด็กหญิงฐิติพร ฉำชืน

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๖๗

เด็กชายพีระพัฒน์ แจ้งสว่าง
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๖๘

เด็กหญิงอสมา สว่างกล้า
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๖๙

เด็กชายรหัทชัย เงินยวง
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๗๐

เด็กชายศักรินทร์ เปยมสมบัติ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๗๑

เด็กชายณัชบวร บวรกีรติโรจน์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๗๒
เด็กหญิงนิตยาวรรณ นาขะมิน

๐๓/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๗๓

เด็กชายวุฒิชัย พรหมเมือง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๗๔

เด็กชายชลิต พึงรุ่ง

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๗๑ / ๒๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๒๔๗๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทองโสม
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๗๖

เด็กชายธีระภพ โสมรักษ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๗๗

เด็กชายนวพนธ์ พูลสุข
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๗๘

เด็กชายธนารัตน์ ธัญญเจริญ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๗๙

เด็กหญิงกัลยากร รอดเงิน
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๘๐

เด็กหญิงลัคนา ซือจริง

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๘๑

เด็กหญิงอัจฉรา โพธิกะ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๘๒

เด็กหญิงปารรีย์ มิลินทรศาลา
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๘๓

เด็กหญิงปารวีย์ มิลินทรศาลา
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๘๔

เด็กชายฤทธิไกร ฤทธิไกร
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๘๕

เด็กหญิงปวันรัตน์ วงษา
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๘๖
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ สังข์พันธ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๘๗

เด็กหญิงภัทรนันท์ แดงปรีชา
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๘๘

เด็กหญิงนุจริน ก้อนหิน
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๘๙

เด็กหญิงปาริฉัตร คะเชนทร
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๙๐

เด็กชายพรรษวัฒ โกมลสิงห์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๙๑

เด็กชายเจนวิทย์ สุนทรอนุศาสตร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๙๒

เด็กหญิงลลิตา ลอยสนัน

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๙๓

เด็กชายณัฐภาส มีนามโหน่ง
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๙๔

เด็กหญิงสโรชา สังขกุล
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๙๕

เด็กชายพีรภัทร์ แสนผาสุข
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๙๖

เด็กหญิงยศวดี ทมตะขบ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๙๗

เด็กหญิงฐิติวรฎี เนตรสัมพันธ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๙๘

เด็กหญิงณัฐพร อยู่เย็น
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๔๙๙

เด็กชายอนุวัฒน์ ศศะนานนท์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๐๐
เด็กชายพันกร ชูถม

๐๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๐๑

เด็กชายชาคริต แนมขุนทด
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๐๒

เด็กชายพีรภัทร จุ้ยโต

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๐๓

เด็กหญิงปาริชาต สวัสดิทัศน์

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๐๔

เด็กหญิงปวัณณา แตงนิม

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๐๕

เด็กหญิงพรชนก เพลินพนาสมุทร
๒๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๐๖

เด็กชายภักดีภูมิ หาญณรงค์
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ประชารังสรรค์  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๐๗

เด็กชายสิทธิกร อิศวิลานนท์
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ประชารังสรรค์  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๐๘

เด็กชายอภิวัฒน์ บุญมี
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ประชารังสรรค์  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๐๙

เด็กชายอดิสร สุขศรี
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ประชารังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๗๒ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๒๕๑๐

เด็กหญิงกนกพร เทิม
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ประชารังสรรค์  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๑๑

เด็กหญิงณัชชา กลินทองคำ

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ประชารังสรรค์  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๑๒

เด็กหญิงสุนิตา กินรี
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ประชารังสรรค์  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๑๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ กาหลง
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ประชารังสรรค์  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๑๔

เด็กหญิงวิลาวัลย์ บัวงาม
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ประชารังสรรค์  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๑๕

เด็กหญิงนภากรณ์ ศุภกรหาญชนะ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ประชารังสรรค์  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๑๖

เด็กชายธันวา วิรัตน์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ประชารังสรรค์  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๑๗

เด็กชายสหรัฐ แสงจันทร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ประชารังสรรค์  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๑๘

เด็กชายรังสิมันตุ์ น้อยบัน

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ประชารังสรรค์  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๑๙

เด็กชายวชิรญา แซ่ลิม

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ประชารังสรรค์  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๒๐

เด็กชายไพรัช พิลาจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ประชารังสรรค์  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๒๑

เด็กหญิงมาริษา สีใสไพร
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ประชารังสรรค์  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๒๒

เด็กหญิงธิดา วิรัตน์
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ประชารังสรรค์  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๒๓

เด็กหญิงวรรณิสา หุณเวช
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ประชารังสรรค์  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๒๔

เด็กชายธนัท คีรีไกวัล
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ประชารังสรรค์  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๒๕

เด็กหญิงนำริน บุญเมฆ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปราสาท ปราสาท  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๒๖

เด็กชายศุภชัย หุ่นเขียว
๑๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปราสาท ปราสาท  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๒๗

เด็กหญิงณัฐนันท์ ดีเกตุ
๑๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปราสาท ปราสาท  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๒๘

เด็กชายวัชรพงษ์ เขียนเอียม

่

๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๒๙

เด็กชายกิตติพัทธ์ มุ้งทอง
๑๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๓๐

เด็กชายศาสตร์ภัทร ชอบช่วยชาติ
๒๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๓๑

เด็กชายเมธินทร์ ทะนงแผลง
๒๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๓๒

เด็กชายภาสกร รอดแก้ว
๑๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๓๓

เด็กชายก้องภพ ลิมสมบัติอนันต์

้

๒๗/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๓๔

เด็กชายราชัน ดาวเรือง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๓๕

เด็กหญิงกนกรัตน์ ธูปทอง
๑๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๓๖

เด็กหญิงรุ้งทิวา สัญญารักษ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๓๗

เด็กหญิงชลลดา ลิมยุ่งทรง

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๓๘

เด็กหญิงวิมลรัตน์ ศรีชองเชษ ๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๓๙

เด็กหญิงสุธีรา กนกรัตนา
๑๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๔๐

เด็กหญิงธีราพร สุดโสม
๒๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๔๑

เด็กหญิงพิชานันท์ ธรรมธร
๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๔๒

เด็กชายพงษ์ศรัณย์ อินทนิล ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๔๓

เด็กชายภัทรกร ใจสมัคร
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๔๔

เด็กชายศาสตรา คูณสุข

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๗๓ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๒๕๔๕

เด็กชายอภินันท์ เครือวัลย์
๒๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๔๖

เด็กชายบัณฑิต วิเศษวงษา
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๔๗

เด็กหญิงอาทิตยา แสนชมภู
๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๔๘

เด็กหญิงปฏิมา โพธินิยม

์

๑๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๔๙

เด็กหญิงอรวรรณ ดาวเรือง
๑๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๕๐

เด็กหญิงสิรินยา ฉลาดเอือ

้

๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๕๑

เด็กหญิงสุพัตรา ลุนชิต
๒๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๕๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ จีระวงศ์พสนิช
๑๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๕๓

เด็กหญิงมินตรา แสนจิตร ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๕๔

เด็กหญิงวิภาพร สีสวย ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๕๕

นางสาวฐปนัท ไกรประสิทธิ

์

๒๓/๑/๒๕๒๖
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๕๖

นางสาวนำหวาน ดาราวรรณ์ ๔/๗/๒๕๓๔ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๕๗

นางขนิษฐา พรหมหมวก
๒๐/๑๒/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๕๘

นางสาวปุณยวีร์ โพธิประจักษ์

์

๒๙/๑/๒๕๓๔
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๕๙

นางสาวพิรยา แขเพ็ญ
๑๒/๒/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๖๐

นางสาวสุภัทรา มีเสน
๑๔/๘/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๖๑

นางสาวเนตรนภา อินยะ
๑๑/๙/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๖๒

นางสาวเสาวลักษณ์ บุณยพันธ์
๒๐/๑/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๖๓

เด็กชายธิติพันธุ์ เย็นพิบูลย์ ๒๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๖๔

เด็กชายนะติพล โพธขี
๒๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๖๕

เด็กชายวรภัทร สวนสวรรค์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๖๖

เด็กชายไวภพ แดงสายทอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๖๗

เด็กชายศุภวัฒน์ เบ็ญกุล
๒๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๖๘

เด็กชายภีอนันท์ กองเกตุใหญ่
๒๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๖๙

เด็กชายอชิระ ไตรญาณ
๒๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๗๐

เด็กชายสิรธีร์ บุญญโชติ
๑๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๗๑

เด็กชายปยังกูร สุขสม ๔/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๗๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ พงษ์ทวี ๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๗๓

เด็กหญิงชัชรัตน์ สนันสุข

่

๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๗๔

เด็กหญิงปภานิจ ประณิธานนท์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๗๕

เด็กหญิงสิรินทรา ชัยมาตร
๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๗๖

เด็กชายทักษ์ดนัย พรหมอ่อน
๒๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๗๗

เด็กชายวริทธิ

์

พูลสวัสดิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๗๘

เด็กชายสมมนต์ บุญเหมือน ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๗๙

เด็กชายวชรพล ชูพลสัตย์
๒๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๗๔ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๒๕๘๐

เด็กชายอัษฎายุธ บุญเพ็ง
๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๘๑

เด็กชายธนวัฒน์
จันทร์ดำเนินพงศ์

๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๘๒

เด็กชายธนพจน์ ใจเย็น
๒๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๘๓

เด็กชายปราโมช พืชผล
๒๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๘๔

เด็กหญิงพฤกษา พรมรอด
๑๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๘๕

เด็กหญิงอริสรา สนิทชอบ
๒๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๘๖

เด็กหญิงกรภัทร์ นันทกิจอุดม
๑๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๘๗

เด็กหญิงจอมขวัญ ทองโชติ
๒๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๘๘

เด็กหญิงกชกร แสงรักษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๘๙

เด็กหญิงเกตุสุดา ก้านเหลือง
๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๙๐

เด็กหญิงฮันนา อิมท้องฟา

่

๑๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๙๑

เด็กหญิงแพรว หงษ์ทอง
๑๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๙๒

เด็กหญิงจรรยพร ภูสิงห์ ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๙๓

เด็กหญิงสาริศา คงตาดำ ๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๙๔

เด็กชายพัสกร วัดทอง
๑๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๙๕

เด็กชายสิทธิกร โฆษกุลบัณฑิต
๒๒/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๙๖

เด็กชายธนานุธวัต ปดสายะ
๑๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๙๗

เด็กชายวรายุทธ ไชยวัน ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๙๘

เด็กชายสรัล นุกูลกิจ
๑๗/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๕๙/๒๕๙๙

เด็กหญิงพณิชา ปอมแก้ว
๒๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๕๙/๒๖๐๐
เด็กหญิงเมธิณี เรืองฤทธิ

์

๒๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๕๙/๒๖๐๑

เด็กชายธาสมุทร สาระเพ็ญ ๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

นบ ๒๔๕๙/๒๖๐๒

เด็กชายภูฤทธิ

์

เกษรา ๒๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

นบ ๒๔๕๙/๒๖๐๓
เด็กชายขวัญประชา ศรีสุนนท์

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

นบ ๒๔๕๙/๒๖๐๔

เด็กชายธนากร โตจอ
๒๑/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

นบ ๒๔๕๙/๒๖๐๕

เด็กชายรัตนชัย ออนน้อม ๒/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

นบ ๒๔๕๙/๒๖๐๖

เด็กชายต้น คีนเฮีย
๑๕/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

นบ ๒๔๕๙/๒๖๐๗

เด็กชายทรงธรรม สุพล ๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

นบ ๒๔๕๙/๒๖๐๘

เด็กหญิงวชิราภรณ์ หวังมุขกลาง
๒๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

นบ ๒๔๕๙/๒๖๐๙

เด็กหญิงวารี พลรัตน์
๓๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

นบ ๒๔๕๙/๒๖๑๐

เด็กหญิงธนพร ฟุงสกุล
๑๕/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

นบ ๒๔๕๙/๒๖๑๑

เด็กหญิงมุกดา ศรีคำ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

นบ ๒๔๕๙/๒๖๑๒

เด็กหญิงสายฝน ติน ๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

นบ ๒๔๕๙/๒๖๑๓

เด็กหญิงศศิภรณ์ พูลทรัพย์
๒๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

นบ ๒๔๕๙/๒๖๑๔

เด็กชายโนนแสง คำดี
๑๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๗๕ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๒๖๑๕

เด็กชายนภัทร เอียมแก้ว

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

นบ ๒๔๕๙/๒๖๑๖

เด็กชายหนุ่ม นามบุญ
๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

นบ ๒๔๕๙/๒๖๑๗

เด็กชายปกษ์ษิณ ดีก้อน ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

นบ ๒๔๕๙/๒๖๑๘

เด็กชายไตรภพ หมวดชาลี
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

นบ ๒๔๕๙/๒๖๑๙

เด็กหญิงสุมาลี ยุบลชิต ๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

นบ ๒๔๕๙/๒๖๒๐

เด็กหญิงปลายฟา ทองเดือน
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

นบ ๒๔๕๙/๒๖๒๑

เด็กหญิงภัณฑิลา ศิริผล
๑๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

นบ ๒๔๕๙/๒๖๒๒

เด็กหญิงวรรณฤดี ชาวบางมอญ
๒๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

นบ ๒๔๕๙/๒๖๒๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เสนีย์วงศ์ ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

นบ ๒๔๕๙/๒๖๒๔

เด็กหญิงอัจฉรา แงมมือ
๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

นบ ๒๔๕๙/๒๖๒๕

เด็กหญิงอังคณา ปริยชาติ ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

นบ ๒๔๕๙/๒๖๒๖

เด็กหญิงวิริยา อุปชาจิรต ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

นบ ๒๔๕๙/๒๖๒๗

เด็กชายพนมกร คงโพธิทิอง

์

๑๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

นบ ๒๔๕๙/๒๖๒๘

เด็กชายพรชัย กุลรักษา
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

นบ ๒๔๕๙/๒๖๒๙

เด็กชายภูวนาถ เกษรา
๑๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

นบ ๒๔๕๙/๒๖๓๐

เด็กชายสมพงษ์ เครือวลัย์ ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

นบ ๒๔๕๙/๒๖๓๑

เด็กชายอภิรักษ์ สหะโต
๑๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

นบ ๒๔๕๙/๒๖๓๒

เด็กชายศิวกร สายหยุด
๒๖/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

นบ ๒๔๕๙/๒๖๓๓

เด็กหญิงสุทัตตา ประยูรคำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

นบ ๒๔๕๙/๒๖๓๔

เด็กหญิงจริยา บุตตะเคียน ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

นบ ๒๔๕๙/๒๖๓๕

เด็กหญิงอัมพร มาติน ๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

นบ ๒๔๕๙/๒๖๓๖

เด็กหญิงสิริรัศมี เดชภู
๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

นบ ๒๔๕๙/๒๖๓๗

เด็กหญิงแสงดาว ชำนาญสิงห์
๒๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

นบ ๒๔๕๙/๒๖๓๘

เด็กหญิงโสธารา สาระเพ็ญ ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

นบ ๒๔๕๙/๒๖๓๙

เด็กหญิงอธิตยา อรรถวาที
๑๒/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

นบ ๒๔๕๙/๒๖๔๐

เด็กหญิงหญิง ปญญา ๓/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

นบ ๒๔๕๙/๒๖๔๑

เด็กหญิงกนกพร ไกรรพ
๑๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๕๙/๒๖๔๒

เด็กชายกฤษฎา ปลังกลาง

่

๑๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๕๙/๒๖๔๓

เด็กชายกฤษฎี ทิมประดับ
๒๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๕๙/๒๖๔๔

เด็กหญิงกวินธิดา มงคลทอง
๑๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๕๙/๒๖๔๕

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

เคล้าจันทร์พงษ์ ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๕๙/๒๖๔๖

เด็กชายจักรินทร์ ศรทอง ๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๕๙/๒๖๔๗

เด็กหญิงณัฐธิดา คำคูณ
๒๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๕๙/๒๖๔๘

เด็กชายณัฐพร อิมใจ

่

๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๕๙/๒๖๔๙

เด็กหญิงณัฐวดี ภูนี
๒๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๗๖ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๒๖๕๐

เด็กชายดลภัทร พงษ์พานิช
๒๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๕๙/๒๖๕๑

เด็กชายเทวมินทร์ แสงวิจิตร
๒๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๕๙/๒๖๕๒

เด็กชายธนาธิป หอมกลิน

่

๒๘/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๕๙/๒๖๕๓

เด็กหญิงธนาภา พุดแดง
๑๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๕๙/๒๖๕๔

เด็กชายธีรไนย ทองแปน ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๕๙/๒๖๕๕

เด็กชายนันทนนท์ ผ่องศรี
๒๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๕๙/๒๖๕๖

เด็กหญิงนันทิชา พิพิธ
๑๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๕๙/๒๖๕๗

เด็กหญิงนิศากร วงศ์สมิง
๑๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๕๙/๒๖๕๘

เด็กหญิงโน หนูดี ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๕๙/๒๖๕๙

เด็กชายบุรินทรณ์ ใจดี
๒๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๕๙/๒๖๖๐

เด็กชายปฐมพร แน่นอุดร ๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๕๙/๒๖๖๑

เด็กชายปวิธ บุญทอง ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๕๙/๒๖๖๒

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ อ้วนวงษ์
๒๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๕๙/๒๖๖๓

เด็กหญิงพรพรรษา ชังตูม
๒๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๕๙/๒๖๖๔

เด็กชายพระณายณ์ แสงทอง
๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๕๙/๒๖๖๕

เด็กชายภาคิน วงศ์ล่าม ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๕๙/๒๖๖๖

เด็กชายภาณุมาศ ท้าวคำ ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๕๙/๒๖๖๗

เด็กชายภูดิศ สุภาพพันธ์ ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๕๙/๒๖๖๘

เด็กชายภูวดล พลแก้ว
๒๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๕๙/๒๖๖๙

เด็กหญิงมินตา ลิอ่อนรัมย์ ๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๕๙/๒๖๗๐

เด็กหญิงเมธิตา เรืองฤทธิ

์

๒๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๕๙/๒๖๗๑

เด็กหญิงลลิตา จิตรกะทิน ๘/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๕๙/๒๖๗๒

เด็กชายวทัญู ศึกษาชาติ ๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๕๙/๒๖๗๓

เด็กชายวรเทพ วงศ์ตาแสง ๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๕๙/๒๖๗๔

เด็กหญิงวราสินี พูนสวัสดิ

์

๑๓/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๕๙/๒๖๗๕

เด็กหญิงวีรญา แสงเงิน ๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๕๙/๒๖๗๖

เด็กชายวีระยุทธ คุ้มครอง
๑๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๕๙/๒๖๗๗

เด็กหญิงศศิภรณ์ เจริญผล ๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๕๙/๒๖๗๘

เด็กชายสรธร รักสนิท
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๕๙/๒๖๗๙

เด็กหญิงสรัญญา สิงทอง
๒๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๕๙/๒๖๘๐

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ดำสนิท
๒๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๕๙/๒๖๘๑

เด็กหญิงสิริรัตน์ วัดทอง ๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๕๙/๒๖๘๒

เด็กหญิงสุธากร ขึนเสียง

้

๒๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๕๙/๒๖๘๓

เด็กหญิงสุพรรษา กุลชะโมรินทร์
๓๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๕๙/๒๖๘๔

เด็กหญิงสุพัชราพร พรหมสิริ
๒๓/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๗๗ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๒๖๘๕

เด็กชายหัสพิชัย เย็นพิบูลย์
๒๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๕๙/๒๖๘๖

เด็กชายอธิวัฒน์ กลินจันทร์

่

๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๕๙/๒๖๘๗

เด็กชายอนุวัฒน์ กองเมือง
๑๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๕๙/๒๖๘๘

เด็กหญิงอนุสรา นามอนุ
๑๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๕๙/๒๖๘๙

เด็กหญิงอรดา พุฒแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๕๙/๒๖๙๐

เด็กชายอิทธิหาร บุญล้อม
๑๒/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๕๙/๒๖๙๑

เด็กชายเอกพล นนทะภา
๒๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๕๙/๒๖๙๒

เด็กหญิงกมลชนกย์ แซ่ฉัว

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๖๙๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ตังสัจจะ

้

๑๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๖๙๔

เด็กชายกิตติชัย สว่างประเสริฐ
๒๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๖๙๕

เด็กหญิงขวัญจิรา จิตจันทึก
๒๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๖๙๖

เด็กหญิงจันทรสิริ แย้มนิยม

๑๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๖๙๗

เด็กชายจารุพัฒน์ กร่างใกล้
๑๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๖๙๘

เด็กหญิงจินตวดี เจริญภาพ
๒๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๖๙๙

เด็กหญิงชลธิชา จันตุ้ย ๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๐๐
เด็กหญิงญาณภา คำหงษา

๒๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๐๑

เด็กหญิงฑิฆัมพร สุตะไล
๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๐๒

เด็กหญิงณหทัย ทองย้อย

๒๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๐๓

เด็กหญิงณัฐชนก จิตรย้อย
๒๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๐๔

เด็กหญิงณัฐชา ศรีกระสินธุ์ ๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๐๕

เด็กชายณัฐฐภูมิ กุลสิน
๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๐๖

เด็กหญิงณัฐพร ผดุงวิทย์ ๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๐๗

เด็กชายณัฐวุฒิ วิไลรัตน์ ๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๐๘

เด็กหญิงณัฐิดา เพียรงาน ๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๐๙

เด็กหญิงดารารัตน์ เอกจิตร
๑๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๑๐

เด็กชายต้นแบบ กระจายศรี
๑๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๑๑

เด็กชายตระกูล บดีบูรพา
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๑๒
เด็กชายทรงชญานนท์

กวีวณิชย์กุล
๑๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๑๓

เด็กหญิงทิพทิยา ชินปา
๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๑๔

เด็กหญิงทิพย์วารี ดวงเดือน
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๑๕

เด็กชายธนกร ทองปาน
๒๗/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๑๖

เด็กชายธนธรณ์ ทันตเสถียรวงศ์ ๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๑๗

เด็กหญิงธนพร ภาคาหาญ ๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๑๘

เด็กชายธนศิริ อ่อนศรี
๒๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๑๙

เด็กชายธเนศ การบุญ ๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๗๘ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๒๗๒๐

เด็กชายธวัชชัย น้อยศรีสงค์ ๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๒๑

เด็กหญิงธัญชพร จันทร์แต่งผล
๒๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๒๒

เด็กชายธันวา เอือวงศ์ตระกูล

้

๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๒๓

เด็กชายธิติ ยอดเพชร
๒๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๒๔

เด็กชายธีรธรรม มลศิลป
๓๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๒๕

เด็กชายธีรภัทร วิลัยหล้า
๒๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๒๖

เด็กชายธีระนันท์ เหมทิวากร
๒๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๒๗

เด็กชายนนทัช สัญจรโคกสูง
๑๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๒๘

เด็กหญิงนนทิณี สุวรรณศรี ๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๒๙

เด็กหญิงนภัสนันท์ อักษรกลาง
๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๓๐

เด็กหญิงนภาพร ภู่เจริญ
๑๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๓๑

เด็กหญิงนฤมล ไชยชุบ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๓๒

เด็กหญิงนัญติญา แก่นแก้ว
๒๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๓๓

เด็กหญิงนัฐริกา สีตะระโส
๒๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๓๔

เด็กหญิงนันฑกา พันธุ์อุดม
๑๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๓๕

เด็กหญิงนันทกร เมฆบัว ๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๓๖

เด็กหญิงนุวดี มีโชคชัย
๒๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๓๗

เด็กหญิงบุญธิดา มันคง

่

๑๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๓๘

เด็กหญิงเบญญาภา บุญอำไพ ๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๓๙

เด็กชายปฎิภาณ สุภาพเพชร
๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๔๐

เด็กหญิงปฏิมาพร พูลสมบัติ ๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๔๑

เด็กหญิงปนัจสรณ์ เขตนิมิตร
๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๔๒

เด็กชายปริญญา วงศ์ทจักร์
๑๙/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๔๓

เด็กชายปรีดี ปลายทาง
๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๔๔

เด็กหญิงปทมพร แสนคำชืน

่

๑๓/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๔๕

เด็กหญิงปทมพร ทรัพย์มี ๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๔๖

เด็กหญิงปานดาว บุญศรี
๒๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๔๗

เด็กหญิงปยะพร โพวัน
๒๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๔๘

เด็กชายพงศกร สีสำลี
๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๔๙

เด็กหญิงพณิตา โสบิน
๑๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๕๐

เด็กหญิงพนัสวี แซ่เง่า
๒๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๕๑

เด็กหญิงพนิดา แก้วศรี
๑๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๕๒

เด็กหญิงพรสวรรค์ อุทรบูรณ์ ๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๕๓
เด็กหญิงพลอยไพริน จันมา

่

๑๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๕๔

เด็กหญิงพัชนี ฟกประไพ ๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๗๙ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๒๗๕๕

เด็กหญิงพัชภรณ์ คงประพันธ์
๓๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๕๖

เด็กชายพันธกรณ์ ประพรม ๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๕๗

เด็กหญิงพิมพ์นิภา คำนวนดี ๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๕๘

เด็กหญิงพิมพ์มาดา เปรมปรีดา
๑๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๕๙
เด็กหญิงพิลาศลักษณ์

มันคง

่

๒๕/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๖๐

เด็กหญิงพิสินี สว่างเนตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๖๑

เด็กชายพีรพล หุมอาจ
๑๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๖๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ช่วยพันธ์
๑๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๖๓

เด็กชายพีรวุฒิ แซ่โค้ว ๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๖๔

เด็กชายพุฒิพงษ์ แผนสมบูรณ์ ๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๖๕

เด็กหญิงเพชรมณี มาคงกุล
๒๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๖๖

เด็กหญิงแพรวา หลวงเทียม
๑๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๖๗

เด็กหญิงไพลิน สันกลาง
๓๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๖๘

เด็กชายฟาประทาน ทีพึง

่ ่

๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๖๙

เด็กชายภัทรดนัย อนุรักษ์
๒๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๗๐

เด็กหญิงภัทรวดี เกษร ๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๗๑

เด็กหญิงภัทรวดี แย้มชะม้าย
๑๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๗๒

เด็กชายภีระวัฒน์ แสงบุตร ๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๗๓

เด็กชายภูพาน ปลายทาง
๑๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๗๔

เด็กชายภูริภัทร ชนะจอหอ
๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๗๕

เด็กชายภูริวัฒน์ มีศรี ๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๗๖

เด็กชายมนตการณ์ แพงศรี ๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๗๗

เด็กชายมังกร อุทรบูรณ์
๒๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๗๘

เด็กหญิงมีนา นาคสวัสดิ

์

๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๗๙

เด็กหญิงมีนา พุ่มชา
๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๘๐

เด็กหญิงเมธาพร พุฒทอง
๑๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๘๑

เด็กหญิงเมธาพร ขิใสยา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๘๒

เด็กชายยศวรรธน์ ปลอดเภา
๓๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๘๓

เด็กหญิงเยาวภา แคะลิม

้

๒๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๘๔

เด็กหญิงโยทะกา พิมจัน

่

๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๘๕

เด็กชายโยธิน สร้อยทิพย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๘๖

เด็กชายรพีภัทร สายสวัสดิ

์

๒๘/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๘๗

เด็กหญิงรวิภา แก้วใจ
๑๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๘๘

เด็กหญิงระพีวรรณ พินเดช
๑๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๘๙

เด็กหญิงรัชนีวรรณ ไชยศรีสมบัติ
๒๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๘๐ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๒๗๙๐

เด็กชายรัฐกรณ์ สาระพัด

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๙๑

เด็กหญิงรัตติชล เกิดมี

๑๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๙๒

เด็กหญิงรุ่งทิวา ธุระตา
๒๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๙๓

เด็กหญิงฤทัยชนก ภักดี ๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๙๔

เด็กชายลาภวัต เสียงเสนาะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๙๕

เด็กชายวชิรวิทย์ ศรีศักดิ

์

๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๙๖

เด็กหญิงวนัส คำสอน
๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๙๗

เด็กชายวรากร ฉุนฉลาด
๑๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๙๘

เด็กหญิงวริศรา อ้มพรม
๓๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๗๙๙

เด็กชายวายุ สมประสงค์
๑๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๐๐
เด็กหญิงวารุณี เหลาแตว

๑๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๐๑

เด็กชายวิทยา มูลกะศก
๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๐๒

เด็กหญิงวิมลมณี มีมาก ๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๐๓

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ เสริมพงศ์ ๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๐๔

เด็กชายวิศรุต สำเภาน้อย ๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๐๕

เด็กชายวศิน วรรณทอง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๐๖

เด็กชายเวธน์ สุราฤทธิ

์

๑๕/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๐๗

เด็กหญิงศรัญญา แซ่โง้ว
๑๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๐๘

เด็กหญิงศรัญญา ทวีเลิศ
๑๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๐๙

เด็กหญิงศรีเน ตังใจ

้

๑๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๑๐

เด็กหญิงศศิธร จิตรีงาม
๑๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๑๑

เด็กหญิงศศิประภา แข่งขัน
๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๑๒

เด็กหญิงศาทินี เตชะมา
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๑๓

เด็กชายศิริศักดิ

์

พิทักษ์โยธากุล
๒๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๑๔

เด็กชายศุภกร เขียวเล็ก ๙/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๑๕

เด็กชายศุภวิชญ์ อันทะเกต

๑๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๑๖

เด็กชายสงกรานต์ จันทร์ลอย
๑๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๑๗

เด็กชายสถาพร ราชรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๑๘

เด็กหญิงสาริศา เนตรพลับ
๓๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๑๙

เด็กชายสิงหา เอกจิตร
๑๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๒๐

เด็กหญิงสุชาวดี ศรีเลิศ
๑๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๒๑

เด็กชายสุพพัต อาริยะ
๑๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๒๒

เด็กชายสุรโชค พงษ์สวัสดิ

์

๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๒๓

เด็กหญิงสุวิชาดา อินทรปาลิต
๒๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๒๔

เด็กชายหัสดิน สมกลัด
๒๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๘๑ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๒๘๒๕

เด็กชายใหม่ ก้านสันเทียะ
๑๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๒๖

เด็กชายอนพัช ประเสริฐไทย ๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๒๗

เด็กชายอนันดา ชืนนิยม

่

๒๕/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๒๘

เด็กชายอนุวัฒน์ ญาติกระจาย ๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๒๙

เด็กหญิงอริศรา ฉายา

๒๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๓๐

เด็กชายอัครพล อภิญสถานนท์
๑๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๓๑

เด็กหญิงอาทิติมา ชลายนนาวิน
๑๙/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๓๒

เด็กหญิงอุษา อยู่ขำ
๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๓๓

เด็กชายเอกธนัช รืนสุนทร

่

๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๓๔

เด็กชายศุภฤกษ์ ทิมน้อย ๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) ขวัญเมือง  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๓๕

เด็กชายชนาธิป จันทร์แก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) ขวัญเมือง  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๓๖

เด็กชายจักรกฤษต์ ปานไทย
๒๐/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) ขวัญเมือง  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๓๗

เด็กชายตรีหทัย เย็นสุข

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) ขวัญเมือง  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๓๘

เด็กชายสุริยะ เพิงจันดา

่

๒๖/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) ขวัญเมือง  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๓๙

เด็กชายวงศธร จงกลกลาง
๒๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) ขวัญเมือง  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๔๐

เด็กหญิงภิรมย์พร เครือชะเอม

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) ขวัญเมือง  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๔๑

เด็กหญิงนพมาศ เปยมศิริ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) ขวัญเมือง  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๔๒

เด็กหญิงชลิดา มุ่งกลีบกลาง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) ขวัญเมือง  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๔๓

เด็กหญิงธวชินี ภู่โต
๓๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) ขวัญเมือง  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๔๔

เด็กหญิงอนุสรา ตุยรัมย์
๑๘/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) ขวัญเมือง  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๔๕

เด็กหญิงวิภาดา อังสนานนท์ ๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) ขวัญเมือง  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๔๖

เด็กหญิงพิชนันท์ คล้ายเจียว
๑๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) ขวัญเมือง  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๔๗

เด็กหญิงศุภิสรา พงษ์พานิช ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) ขวัญเมือง  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๔๘

เด็กหญิงผกากรอง นิยม
๑๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) ขวัญเมือง  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๔๙

เด็กชายจำลอง ราชสีห์
๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) ขวัญเมือง  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๕๐

เด็กชายนพรัตน์ สนธิคลัง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) ขวัญเมือง  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๕๑

เด็กชายณัฐพล แก้วสว่าง
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) ขวัญเมือง  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๕๒

เด็กชายอนุชา สงวนทรัพย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) ขวัญเมือง  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๕๓

เด็กชายพรเทพ มูลศิริ
๒๘/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) ขวัญเมือง  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๕๔

เด็กชายโยธิน ช่วงชนะ ๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) ขวัญเมือง  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๕๕

เด็กชายฟลุ๊ก นาคกระแซง
๒๙/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) ขวัญเมือง  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๕๖

เด็กชายครุฑากรณ์ สุขสวัสดิ

์

๔/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) ขวัญเมือง  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๕๗

เด็กหญิงธนพร ศรีสังวาลย์
๑๙/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) ขวัญเมือง  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๕๘

เด็กหญิงกัลยารัตน์ กลินสุคนธ์

่

๒๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) ขวัญเมือง  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๕๙

เด็กหญิงรจนา ดีดพิณรัมย์
๑๔/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) ขวัญเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๘๒ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๒๘๖๐

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

นามโยธี
๑๔/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) ขวัญเมือง  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๖๑

เด็กหญิงโมคำ ศรีแก้ว ๓/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) ขวัญเมือง  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๖๒

เด็กหญิงขวัญจิรา กาแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) โตนด  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๖๓

เด็กหญิงทัศน์ณี ทองศิริ
๑๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) โตนด  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๖๔

เด็กหญิงรามณเรศ ธรรมรักษา
๑๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) โตนด  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๖๕

เด็กหญิงรุจีรัตน์ รากพุทธ
๑๑/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) โตนด  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๖๖

เด็กหญิงวัชรินทร์ เรืองชัยวรสิทธิ

์

๑๕/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) โตนด  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๖๗

เด็กหญิงวรรณษา บุญรณศิริกุล ๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) โตนด  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๖๘

เด็กหญิงวราภรณ์ จิตรสมพงษ์
๑๙/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) โตนด  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๖๙

เด็กหญิงกิตติญาพร สอนพรม
๑๒/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) โตนด  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๗๐

เด็กหญิงนิลเนตร แสงสว่าง
๑๖/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) โตนด  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๗๑

เด็กหญิงรัชนก ขันทอง ๗/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) โตนด  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๗๒

เด็กชายเพชรพงค์ แสงนาค
๒๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) โตนด  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๗๓

เด็กชายณัฐวุฒิ คงปญญา
๒๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) โตนด  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๗๔

เด็กชายนนทวัฒน์ ชาภักดี ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) โตนด  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๗๕

เด็กชายนัฐสิทธิ

์

เปยมประวัติ
๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) โตนด  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๗๖

เด็กชายบารมี จันทิม
๑๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) โตนด  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๗๗

เด็กชายเพทาย เปยมทอง ๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) โตนด  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๗๘

เด็กชายอติวิชญ์ พวงระย้า
๑๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) โตนด  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๗๙

เด็กชายกฤษฎาภัส กลขุนทด
๑๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) โตนด  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๘๐

เด็กชายศรัญู เทียงธรรม

่

๒๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) โตนด  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๘๑

เด็กชายธณาธรณ์ มาโนชน์ภิรมย์
๑๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) โตนด  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๘๒

เด็กหญิงปน วามะชาติ
๑๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) โตนด  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๘๓

เด็กหญิงนิรัชฌา เปนณรงค์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) โตนด  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๘๔

เด็กหญิงเขมจิรา บุษบงก์
๒๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) โตนด  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๘๕

เด็กหญิงประภัสรา อินทะมนต์
๑๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) โตนด  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๘๖

เด็กชายราชันย์ มีชัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) โตนด  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๘๗

เด็กชายยศกร ฉิมรัมย์
๒๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) โตนด  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๘๘

เด็กหญิงอรวรรณ สาธร
๒๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๘๙

เด็กหญิงสุปรียา ทรงค้า ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๙๐

เด็กหญิงกิตติญา ดิรปญญาภรณ์ ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๙๑

เด็กหญิงวันวิสาข์ ขวัญยืน
๑๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๙๒

เด็กหญิงศรัณย์ภัทร แข่งใจ ๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๙๓

เด็กหญิงหทัยชนก วิจิตรโท
๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๙๔

เด็กหญิงพิมลดา เปลียนฤทธิ

่ ์

๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๘๓ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๒๘๙๕

เด็กหญิงกนิษฐา เอียมพรม

่

๑๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๙๖

เด็กหญิงภัทรธิดา บัวงาม ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๙๗

เด็กหญิงดวงเดือน สาแย้ม
๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๙๘

เด็กหญิงมาริษา ประจบ ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๘๙๙

เด็กหญิงบุญญิสา สิทธิพรมมา
๑๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๐๐
เด็กหญิงกัญญาพัชร ดีโย

๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๐๑

เด็กหญิงโสวรี คำแพง
๓๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๐๒
เด็กหญิงณัฐยาภาณ์ วงศ์ตาปอง

๒๐/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๐๓

เด็กหญิงนิดา พรมเรือง
๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๐๔

เด็กหญิงอรปรียา ว่องไว
๑๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๐๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ ธิงาม
๑๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๐๖

เด็กหญิงนภัสสร สิงห์สม ๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๐๗

เด็กหญิงพีรดา แดงเครือ ๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๐๘

เด็กหญิงธนพร บุญแข
๑๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๐๙

เด็กหญิงกิตติยา เปยวัฒน์
๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๑๐

เด็กหญิงปภัศรา ฐีระถาวร

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๑๑

เด็กหญิงวาสิตา จันทร์มา ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๑๒

เด็กหญิงวณัฎชา ใบคำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๑๓

เด็กหญิงธนพรรณ ทรัพย์ธำรงกุล
๓๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๑๔

เด็กหญิงนฤมล ปฐมรัตน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๑๕

เด็กหญิงมดตะนอย สมโชก
๒๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๑๖

เด็กหญิงแก้ว วิเศษชัย
๒๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๑๗
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์ ระงับภัย ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๑๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ คล้ายพุก
๒๕/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๑๙

เด็กหญิงภันฑ์ลา แสวงสุข
๒๙/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๒๐

เด็กหญิงนันทิชา เกรียงไกร
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๒๑

เด็กหญิงวรัญญา สังข์รุ่ง ๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๒๒

เด็กชายธันวา จันทร์สว่าง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๒๓

เด็กชายณัฐพงษ์ รอดเขียว
๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๒๔

เด็กชายพรรษา ดีทองอ่อน ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๒๕

เด็กชายรังสิมันต์ เกตุพงษ์
๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๒๖

เด็กชายสิทธิชัย บุญเขียว
๒๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๒๗

เด็กชายธนภัทร กล้าหาญ ๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๒๘

เด็กชายปาริชาติ สุดศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๒๙

เด็กชายพงษ์ขจร ประสงค์นิมิตกิจ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๘๔ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๒๙๓๐

เด็กชายสมรักษ์ คำรัง
๑๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๓๑

เด็กชายพงศธร เหลืองสกุลวัฒน์ ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๓๒

เด็กชายครรชิต มีทองมูล
๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๓๓

เด็กชายภานุวัฒน์ แก้วนันตา ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๓๔

เด็กชายพงศกร เหลืองสกุลวัฒน์ ๑๔/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๓๕

เด็กชายวีรภัทร นกน้อย ๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๓๖

เด็กชายไท ลุงออ
๑๓/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๓๗

เด็กชายอาคเนย์ ศิริสกุลพร ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๓๘

เด็กชายณัฎฐวัฒน์ เผือนพังงา

่

๓๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๓๙

เด็กชายภคพงศ์ เล็งเบา
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๔๐

เด็กชายเบญจพล นิติกุล ๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๔๑

เด็กชายณภัทร สุดสิน
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๔๒

เด็กชายวงศ์รพี ศิริวารินทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๔๓

เด็กชายสุชัย ชลชัยไพศาล
๑๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๔๔

เด็กชายเหรียง

๊

ลุงยี ๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๔๕

เด็กชายชยางกูร ฉิมแพ ๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๔๖

เด็กชายนรคุณ ฉัตรเชาวมาศ
๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๔๗

เด็กชายเกรียงสิทธิ

์

แซ่เหลือ
๑๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) บางระโหง  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๔๘

เด็กชายธนภัทร วงษ์สมบัติ
๑๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) บางระโหง  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๔๙

เด็กชายอชิตะ รอดสม ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) บางระโหง  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๕๐

เด็กชายอัศนัย กลขุนทด ๒๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) บางระโหง  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๕๑

เด็กชายอัครพนธ์ เกิดคำ
๒๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) บางระโหง  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๕๒

เด็กชายนัทช์ คำโพธิ

์

๒๓/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) บางระโหง  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๕๓

เด็กชายวีรเทพ วุฒิสาร
๑๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) บางระโหง  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๕๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

จันทร์เกษร
๑๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) บางระโหง  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๕๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

ขบวนกล้า ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีรัตโนภาศ บางระโหง  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๕๖

เด็กชายธีระเดช วงค์กระโซ่

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตโนภาศ บางระโหง  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๕๗

เด็กชายปองคุณ หล่อวิไลลักษณ์
๒๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีรัตโนภาศ บางระโหง  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๕๘

เด็กชายอภิมงคล น้อยสีลา ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีรัตโนภาศ บางระโหง  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๕๙

เด็กชายครวรรถ ศักดิสิน

์

๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีรัตโนภาศ บางระโหง  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๖๐

เด็กชายพงศกร เบียกระโทก

้

๒๕/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีรัตโนภาศ บางระโหง  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๖๑

เด็กชายพรราเมศวร์ กวีวรรณ ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีรัตโนภาศ บางระโหง  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๖๒

เด็กชายเจษฎา โห้โก๋
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตโนภาศ บางระโหง  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๖๓

เด็กชายนราทร มิคสิรกุล ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีรัตโนภาศ บางระโหง  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๖๔

เด็กชายตรัยคุณ ไม้แดง
๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตโนภาศ บางระโหง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๘๕ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๒๙๖๕

เด็กหญิงพิมพ์สิริ เสาระวะ
๑๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีรัตโนภาศ บางระโหง  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๖๖

เด็กหญิงณัฐณิชา น้อยสังข์
๑๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีรัตโนภาศ บางระโหง  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๖๗

เด็กหญิงพรนภัส เนตรสว่าง
๒๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตโนภาศ บางระโหง  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๖๘

เด็กหญิงหทัยกานต์ ยวงศรี
๒๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตโนภาศ บางระโหง  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๖๙
เด็กหญิงเพ็ชรนริญญ์ กิจสว่างธรรม ๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีรัตโนภาศ บางระโหง  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๗๐

เด็กหญิงวิชุดา ขุนเจ๋ง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตโนภาศ บางระโหง  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๗๑

เด็กหญิงเมขลา จอมไตรภพ
๒๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีรัตโนภาศ บางระโหง  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๗๒

เด็กชายพฤฒินันท์ หลวงประทุม ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๗๓

เด็กชายธนาพล แสนรักษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๗๔

เด็กหญิงพิชญ์สินี อินทรพินิจ
๒๓/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๗๕

เด็กหญิงณัชชา เจนวัฒนธรรม
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๗๖

เด็กชายพิชิตชัย นรประพิณ
๒๒/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๗๗

เด็กชายธนวัฒน์ พันธุ์ไม้ศรี
๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๗๘

เด็กชายปฏิพัทธิ

์

พุฒตาล
๑๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๗๙

เด็กชายณัฐปคัลภ์ โรจนวิจิตร
๒๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๘๐

เด็กหญิงอนัญพร เลาวะยานนท์
๑๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๘๑

เด็กหญิงพิรดา อัครเดชไพบูลย์
๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๘๒

เด็กชายนำฤกษ์ ยังวัฒนา ๑/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๘๓

เด็กหญิงพิมพ์ธิดา มีศรีผ่อง
๒๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๘๔

เด็กหญิงปญฐิตา อยู่เล็ก ๒๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๘๕

เด็กชายกานตพงศ์ บุญฑิต
๒๖/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๘๖

เด็กชายนิธิ พรหมสุวรรณ์
๑๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๘๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ สุขกลำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๘๘

เด็กชายกรรฐพน พิชิตพร ๗/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๘๙

เด็กหญิงนันท์นลิน ดวงแก้ว
๑๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๙๐

เด็กชายธชกฤด แย้มพันธ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๙๑

เด็กหญิงเขมิสรา ยอดนารี
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๙๒

เด็กหญิงประติภา สังข์แปน ๖/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๙๓

เด็กหญิงนันทชพร มะโนเทียง

่

๒/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๙๔

เด็กชายปณณธร สุขประเสริฐกุล
๑๔/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๙๕

เด็กหญิงพชรพร สงวนสุข
๑๖/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๙๖
เด็กหญิงภัทรวลินทร์ แสงดารา

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๙๗

เด็กชายอดิศร กลินชืน

่ ้

๑๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๙๘

เด็กหญิงพิลาวัลย์ คล่องธนกิจ
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๒๙๙๙

เด็กหญิงปฐมานันท์ ภักค์กลินบัวแก้ว

่

๒๒/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๘๖ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๓๐๐๐
เด็กชายโปรดเกล้า อินทร์โต ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๐๑
เด็กชายจักรินทร์ แซ่ลิม

้

๑๔/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๐๒
เด็กชายมนัสนันท์ ธารานิติกุล

๒๕/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๐๓
เด็กหญิงชนาธิป บุญธรรม ๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๐๔
เด็กหญิงจิดาภา ชืนชม

่

๒๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๐๕
เด็กชายณภพภัทร ม่วงปน

๑๗/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๐๖
เด็กหญิงศิรดา วงศ์นุกูล

๑๓/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๐๗
เด็กหญิงปาลิตา อินาวัง

๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๐๘
เด็กหญิงปยะมาศ รูปคม

๓๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๐๙
เด็กชายณัฐธัญ มะคำไก่

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๑๐
เด็กชายชิษณุพงศ์ กูรสุรพงศ์

๒๗/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๑๑

เด็กชายศรัทธเนต ตะกรุดโฉม
๒๓/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๑๒

เด็กชายธีรภัทร ภิญโญภาพ
๒๘/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๑๓

เด็กหญิงอัจจิมา ชาวสภาส
๑๑/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๑๔

เด็กหญิงเฌอ บุญศรี
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๑๕

เด็กชายภูวนาท ดีวุ่น
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๑๖

เด็กชายศิวัช คำศรี ๕/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๑๗

เด็กชายธนภัทร แก้วเจิม
๑๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๑๘

เด็กชายปรมินทร์ สินประยูร ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๑๙

เด็กหญิงนันธิตา เศษอ่อน
๒๘/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๒๐
เด็กหญิงธีรกานต์ ช่างไม้

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๒๑

เด็กชายศิวัช ทองวิจิตร
๑๕/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๒๒

เด็กชายกิตติภพ ธรรมใจ ๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๒๓

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

จำปาพงษ์
๒๔/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๒๔

เด็กหญิงศุภิสรา โตเข็ม ๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๒๕

เด็กชายธนภัทร ด้วงทอง
๒๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๒๖

เด็กหญิงลักษิกา พิมพ์แพง
๒๕/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๒๗

เด็กหญิงพรพรหม เรือนเงิน

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๒๘

เด็กชายสุรวุฒิ สังข์ชู
๒๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๒๙

เด็กชายณัฐชนน ม่วงบุญ
๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๓๐
เด็กชายศิวกร พิพิธ

๒๒/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๓๑

เด็กชายจักรินทร์ ด่านเจริญ
๒๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๓๒

เด็กชายกิติภูมิ อัปรมาตย์
๒๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๓๓

เด็กชายปณิธาน สุขมุข
๑๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๓๔

เด็กชายเสกสรรค์ เม่นขำ
๒๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๘๗ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๓๐๓๕

เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์ ทองวิจิตร
๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๓๖

เด็กชายศิวพล ชลาลัยวัลย์
๑๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๓๗

เด็กหญิงชาลิสา ผลประเสริฐ
๒๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๓๘

เด็กหญิงพัทธนันท์ แช่มโสภา
๓๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๓๙

เด็กหญิงสุพิชญา เอกตาแสง
๑๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๔๐
เด็กหญิงนาริสา ยุวนากร

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๔๑

เด็กหญิงอุมาพร ศรีปญญานุช
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๔๒

เด็กชายสุกฤต งาช้าง

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๔๓

เด็กชายนพรุจ ทองรวย
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๔๔

เด็กชายภีระเดช ยาวุฒิ
๒๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๔๕

เด็กชายพิชญะ บุญอินทร์
๑๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๔๖

เด็กชายพุฒิภูมิ ศรีกระหนก
๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๔๗

เด็กชายณัชพล มีโบ
๒๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๔๘
เด็กหญิงณัฏฐณิฐิตา เสมสมญาติ ๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๔๙

เด็กหญิงกุลสตรี แสงเขียว
๒๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๕๐
เด็กหญิงทิฆัมพร เปยมอบ

๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๕๑

เด็กหญิงพีรดา ทิมดี ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๕๒

เด็กหญิงสุภาริณี กลัดแพ
๑๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๕๓

เด็กหญิงณอร รอดการทุกข์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๕๔

เด็กหญิงจีรนันท์ แก่นสาร
๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๕๕

เด็กชายสรวิศ รังษะพรหม ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๕๖

เด็กชายประไณย สุดาดวง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๕๗

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

พลดี
๒๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๕๘

เด็กชายณวรรณธร กุลเสวกวิบูลย์ ๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๕๙

เด็กชายรดิศร เข็มกลัด
๒๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๖๐
เด็กหญิงณธิดา วัลลภานุรัตน์

๑๔/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๖๑

เด็กหญิงอรณัชชา ดลพิษิฐ
๒๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๖๒

เด็กหญิงสรัลชนา ธุวะนาคะ
๑๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๖๓

เด็กหญิงปณณธร ตันตระกูล
๒๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๖๔

เด็กหญิงภัณฑิรา คูพิพัฒน์ไพศาล
๒๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๖๕

เด็กหญิงชนานันท์ นพพิบูลย์
๒๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๖๖

เด็กชายนธการณ์ นิตะยะโรจน์
๒๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๖๗

เด็กชายอนุมัติ ศรีเกิดครืน
๒๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๖๘

เด็กชายวรวิชญ์ กฤตลักษณ์ธารี ๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๖๙

เด็กหญิงญาณิศา ขำนวน
๑๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๘๘ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๓๐๗๐
เด็กหญิงจรัญพร จองทรัพย์สิน

๑๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๗๑

เด็กหญิงภูริตา คุณาศัย
๑๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๗๒

เด็กหญิงณัฏฐิฐา พรเจริญพิทักษ์
๒๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๗๓

เด็กหญิงนวพร ประสงค์
๒๗/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๗๔

เด็กหญิงอารียา เจิมขุนทด
๑๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๗๕

เด็กชายณัฏฐพล อุทัย
๒๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๗๖

เด็กชายธรรมรงค์ แก้วดี
๒๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๗๗

เด็กชายธนกฤต ศิริกาญจนชัย
๒๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๗๘

เด็กชายจักรภัทร รอดเทศ
๑๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๗๙

เด็กชายณัฐวุฒิ มีศักดิ

์

๒๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๘๐
เด็กหญิงธรรมิกา บุญมา

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๘๑

เด็กหญิงปณิตา พวงจำปา
๑๔/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๘๒

เด็กหญิงพัชราวลัย แสงดารา
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๘๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ ธนาประเสริฐกุล ๓/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๘๔

เด็กหญิงณัฐริกา แก้วสอนดี
๑๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๘๕

เด็กหญิงกิบ

๊

นุชน้อง
๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๘๖

เด็กหญิงเขมจิรา บุญจิราภรณ์ ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๘๗

เด็กชายพีรศักดิ

์

ชิตชัยพันธุ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๘๘

เด็กชายวรินทร สุขประเสริฐกุล
๑๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๘๙

เด็กชายนริศร ใจดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๙๐
เด็กชายนวพล อินทร์สำราญ

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๙๑

เด็กชายอิทธิพัทธ์ หนูเปลียน

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๙๒

เด็กชายอัครพล นิมสุวรรณ์

่

๑๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๙๓

เด็กชายชนาธิป เขียวปญญา ๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๙๔

เด็กหญิงสุชาวดี แซ่ตัง

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๙๕

เด็กหญิงมัชฌิมา ทาหนองบัว
๑๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๙๖

เด็กหญิงปภิญญา ทองชุม ๘/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๙๗

เด็กหญิงสุชานันท์ คามบุตร
๒๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๙๘

เด็กชายศุภโชติ บุญเมตตา
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๐๙๙

นางสาวเกศินี พรทอง
๑๒/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดจันทร์ จันทร์  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๐๐
นางสาวภัสสร แสนพิมพา

๒๑/๐๔/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดจันทร์ จันทร์  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๐๑

นายสุรศักดิ

์

เนียมปาน
๑๐/๐๖/๒๕๑๑

โรงเรียนวัดจันทร์ จันทร์  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๐๒

นางสาวณัฐฐิรา นุชฎา
๒๖/๐๔/๒๕๑๕

โรงเรียนวัดจันทร์ จันทร์  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๐๓

เด็กชายชนพล ชำนานจิต

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ จันทร์  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๐๔

เด็กชายธนินธร วงศ์ชา
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ จันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๘๙ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๓๑๐๕

เด็กชายถิรวุฒิ มากทรัพท์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ จันทร์  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๐๖

เด็กชายศิริเดช แซ่กอ
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทร์ จันทร์  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๐๗

เด็กชายภควัต ทองชูช่วย
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทร์ จันทร์  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๐๘

เด็กชายพลพฤทธิ

์

แบขุนทด
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทร์ จันทร์  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๐๙

เด็กชายธีรภัทร์ คงสุขดี
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทร์ จันทร์  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๑๐

เด็กชายธนากร พิมพา
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ จันทร์  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๑๑

เด็กชายวาคิม ดิษฐาภรณ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ จันทร์  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๑๒

เด็กชายคเณศ เงินมา
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ จันทร์  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๑๓

เด็กชายวีรวัฒน์ เชือนนท์

้

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ จันทร์  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๑๔

เด็กชายพงศธร จันทวงค์
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทร์ จันทร์  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๑๕

เด็กชายธีรเดช หวังผล
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทร์ จันทร์  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๑๖

เด็กหญิงเบญจรัตนื บุญลอย
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทร์ จันทร์  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๑๗

เด็กหญิงพินทิพย์ เมืองชมพู
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทร์ จันทร์  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๑๘

เด็กหญิงเขมิกา ศรีสาระ
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทร์ จันทร์  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๑๙

เด็กหญิงนุชลักษณ์ ครอบบัวบาน
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทร์ จันทร์  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๒๐

เด็กหญิงอรนุช โยธานันต์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ จันทร์  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๒๑

เด็กหญิงกชกร บังสี
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ จันทร์  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๒๒

เด็กหญิงพิรารักษ์ เสนาแพทย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ จันทร์  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๒๓

เด็กหญิงจริยา ญาณภัทร
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ จันทร์  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๒๔

เด็กหญิงเอมมิกา สถิระ
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทร์ จันทร์  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๒๕

เด็กหญิงสุชาฏา เสนไสย์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ จันทร์  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๒๖

เด็กหญิงจุฑามณี นาคบัว

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๒๗

เด็กชายวิศวะ แซ่ตัง

้

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๒๘

เด็กชายอัมรินทร์ อินชลานุช
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๒๙

เด็กชายอนุวิท แต่งสี
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๓๐

เด็กหญิงสุกัญญา ศรีกำปง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๓๑

เด็กหญิงโยษิตา สุขสาคร
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๓๒

เด็กชายภาคิน ดวงตา
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๓๓

เด็กชายธีรวัฒน์ เรืองหิรัญ
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๓๔

เด็กหญิงศนิภัทรา หอมสนิท

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๓๕

เด็กชายแทนคุณ จูใจหาญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๓๖

เด็กหญิงโตมอน โซงิ
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๓๗

เด็กชายพีรภัทร อุ่นเดช
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๓๘

เด็กชายณฐกร หมายมัน

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๓๙

เด็กชายกฤศฎา ตรีสุทธานนท์
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๙๐ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๓๑๔๐

เด็กชายปุนภพ บัวสุวรรณ
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๔๑

เด็กหญิงพุธธะรัช จิระเมธารัศมิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๔๒

เด็กชายเมธา เอียมฝาก

่

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๔๓

เด็กชายฐิติธร วาดลิขิต

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๔๔

เด็กหญิงอาภัสรา ทับคำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๔๕

เด็กหญิงวิลาวัณย์ แสงประโคน
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๔๖

เด็กหญิงปณฑิตา รืนอ้น

่

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๔๗

เด็กหญิงจันทการต์ ผลาหาญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๔๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เดชวัลย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๔๙

เด็กชายสืบพิรุฬห์ ขาวเจริญ
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๕๐

เด็กชายสุรวิชย์ แพงคำไหล
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๕๑

เด็กชายธนา ดาทอง
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๕๒

เด็กหญิงอารียา ด้วงยศ
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๕๓

เด็กหญิงชุติมาพร พลซา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๕๔

เด็กหญิงสุธาสินี ทองมอญ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๕๕

เด็กหญิงสาวิตรี โพธิใบ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๕๖

เด็กชายสิทธิพร บัวม่วง
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๕๗

เด็กชายเกียรติภูมิ พลอยสีขำ
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๕๘

เด็กชายพันเอก เพาะขาว

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๕๙

เด็กหญิงนพมาศ มาเชียงผา

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๖๐

เด็กชายอัคคเดช บางกรวย
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๖๑

เด็กชายอิทธิฤทธิ

์

ชูชอบ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๖๒

เด็กหญิงวราภรณ์ พูลสวัสดิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๖๓

เด็กชายธนศักดิ

์

ประมาณ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๖๔

เด็กหญิงปุญณิศา ทับคำ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๖๕

เด็กชายสุชานนท์ จรดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๖๖

นางสาวรัตนาภรณ์ ก้อนทองดี
๐๕/๐๕/๒๕๒๙

วัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๖๗

เด็กหญิงอคัมย์ศิริ ผิวทอง
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

วัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๖๘

นางสาวโสรวีร์ แสนวิชัย
๒๖/๐๒/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดลุ่ม ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๖๙

เด็กชายธันย์กวิน นานคำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลุ่ม ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๗๐

เด็กชายวิศรุต อันวิชียร
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลุ่ม ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๗๑

เด็กชายจิตติพัฒน์ อินทรขุนทศ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลุ่ม ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๗๒

เด็กหญิงอิสรีย์ ฤกษ์สุนทรี
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลุ่ม ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๗๓

เด็กชายภาคภูมิ กลินเฟอง

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลุ่ม ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๗๔

เด็กหญิงชีวาพันธ์ มะโนชัย
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลุ่ม ลุ่มคงคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๙๑ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๓๑๗๕

เด็กหญิงพิทยาภรณ์ ดอนจันทึก

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลุ่ม ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๗๖

เด็กชายสวิตต์ คงจู
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลุ่ม ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๗๗

เด็กชายอรรคชัย ปาสำลี
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลุ่ม ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๗๘

เด็กชายธาดาพงษ์ แก้วจินดา
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลุ่ม ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๗๙

เด็กชายรัฐภูมิ นวลจันทร์
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลุ่ม ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๘๐

เด็กชายนครินทร์ เฉลาธรรมาภรณ์
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลุ่ม ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๘๑

เด็กชายธนกรณ์ จงจัดกลาง
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลุ่ม ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๘๒

เด็กหญิงพิยดา แซ่ลี

้

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลุ่ม ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๘๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ รักเถาว์
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๘๔

เด็กหญิงลัดดา แซ่มัว
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๘๕

เด็กชายกิตติภณ สุริยะ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๘๖

เด็กชายไตรภพ สุนันท์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๘๗

เด็กหญิงภคพร แสนว่าง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๘๘

เด็กหญิงไอลัดดา พิชัยณรงค์
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๘๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ไพรวัลย์รุ่งอรุณ
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๙๐

นางสาวจุฑามาศ แซ่เล้า

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๙๑

นางสาวอารีรัตน์ แดนกาไสย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๙๒

เด็กชายธีรยุทธ จารึก

๑๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๙๓

เด็กหญิงธนพร ศิริ
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๙๔

เด็กหญิงบุญยานุช ชำนาญปา
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๙๕

เด็กหญิงอินทราณี ดินสุนทร
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๙๖

เด็กหญิงปุณยาภา แสนโซ้ง
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๙๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ อาหยิ
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๙๘

เด็กหญิงพนัสรมย์ นารอด
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๕๙/๓๑๙๙
เด็กหญิงเบญญทิพย์ ว่องวัฒนวิโรจน์

๓๐/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๐๐
เด็กหญิงฐิติมา เหมือนวงศ์ทำ

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๐๑

เด็กหญิงธิติสรณ์ ยิมอิม

้ ่

๐๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๐๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ขนานภู่
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๐๓

เด็กหญิงกัญญรัตน์ โซ๊ะเฮง
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๐๔

เด็กหญิงวิภาวดี แซ่ลี
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๐๕

เด็กชายพีรพล เรือนจันทร์
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๐๖

เด็กชายเจษฎา ธัญญเจริญ
๑๙/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๐๗

เด็กชายดุษิต กรส่งแก้ว ๓/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๐๘

เด็กชายพีรพัฒน์ มะเอียด
๑๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๐๙

เด็กชายสุรพันธ์ วงศ์สุวรรณ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๙๒ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๓๒๑๐

เด็กชายวสุธร เมืองกลาง

๑๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๑๑

เด็กชายธีรภัทร ฉิมคล้าย

๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๑๒

เด็กชายกันณภพ บำรุงไทย ๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๑๓

เด็กหญิงวันนิสา เจริญสุข
๒๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๑๔

เด็กหญิงระพีพรรณ เนียมนำผล
๒๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๑๕

เด็กหญิงสุพัชญา สังวาลย์วรวุฒิ
๒๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๑๖

เด็กหญิงสุภาพร วาจาชืน

่

๒๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๑๗

เด็กหญิงชลิตา บัวม่วง
๑๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๑๘

เด็กหญิงวิภาดา ทองภู่
๑๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๑๙

เด็กหญิงศศิรัช ไทยประสงค์
๒๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๒๐

เด็กหญิงปทมาพร ภูมินางาม
๑๕/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๒๑

เด็กหญิงณัฐกานต์ จันดี ๙/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๒๒

เด็กหญิงดารารัตน์ มิงใจเย็น

่

๕/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๒๓

เด็กหญิงสุรีมาศย์ โพธิน้อย

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๒๔

เด็กหญิงชเนตตี จันทร์แช่ม ๔/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๒๕

เด็กหญิงชมพูนุช ปานทอง
๑๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๒๖

เด็กหญิงอรวรรณ เปยตะมะ
๑๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๒๗

เด็กหญิงนันทพร ปุจโส
๒๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๒๘

เด็กหญิงดาวกมล โกมลนิมิ
๒๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๒๙

เด็กหญิงอังนภา รุ่งโรจน์สมบูรณ์
๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๓๐

เด็กหญิงอาจารี ฤทธิดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๓๑ เด็กหญิงประกายพฤกษ์
สาธุ

๒๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๓๒

เด็กชายกรรชัย เนียมอ่อน
๑๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๓๓

เด็กหญิงธัญญารัตน์ กันพ้นภัย

๒๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๓๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บุญวงค์ ๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๓๕

เด็กชายโรจน์ศักดิ

์

บัวม่วง
๒๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๓๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ปานนิล
๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๓๗

เด็กชายดนุวิส สิงห์ทอง ๖/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๓๘

เด็กชายอนุรักษ์ ศักดิกุล

์

๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๓๙

นางรัชลิตา รัตนเดชกำธร
๐๖/๐๙/๒๕๒๓ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๔๐

นางสาวสุพรรษา อยู่คง
๑๗/๐๗/๒๕๒๔ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๔๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ ช่างประเสริฐ
๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๔๒

เด็กหญิงแพรวา จุ้ยเจริญพงษ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๔๓

เด็กหญิงธันยาภรณ์ พูนใย
๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๔๔

เด็กชายนันทวัฒน์ อ่อนชุ่ม
๒๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๙๓ / ๒๓๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๓๒๔๕

เด็กชายสุทธิรักษ์ คำแดง
๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๔๖

เด็กหญิงนันทพร ทองสุข
๒๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๔๗

เด็กชายปยบุตร อยู่อ่วม
๒๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๔๘

เด็กชายวรชิต สนิทประโคน
๐๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๔๙

เด็กหญิงปารินี พรมวัง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๕๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ลายเมฆ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๕๑

เด็กชายสามารถ กองเกิด
๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๕๒

เด็กชายกิตติธัช คล้ายบุญแย้ม
๒๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๕๓

เด็กชายกิตตินันท์ ดอนสูงเนิน
๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๕๔

เด็กหญิงศุภักษร ชืนชม

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๕๕

เด็กชายชิษณุพงศ์ คล้ายบุญแย้ม
๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๕๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ไกรลักษณ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๕๗

เด็กชายจิรภัทร์ ยังแย้ม
๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๕๘

เด็กชายไกรวุฒิ เพชรมี
๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๕๙

เด็กหญิงสุนิตา ร่มปา

๑๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๖๐

เด็กหญิงโอปอล์ นนท์ไชยเสน

๒๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๖๑

เด็กหญิงวิภาดา กลันจันทร์

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๖๒

เด็กหญิงผกาวลี เกรียงไกร

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๖๓

เด็กหญิงพนัดดา โพธิเกิด

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๖๔

เด็กชายชนกนันท์ ศรีสกุลสิน
๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๖๕

เด็กชายนพดล เมฆมะตูม
๑๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๖๖

เด็กหญิงญาดา ดอนบ้านเขียว
๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๖๗

เด็กหญิงอินฐิฎา แคล้นอินทร์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๖๘

เด็กชายณัฐวรรธ ใจรังษี
๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๖๙

เด็กชายวิรุฬห์ จันทร์สว่าง
๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๗๐

เด็กหญิงกานต์สินี จันทวงศ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๗๑

เด็กหญิงธนัชชา ศิลาคุปต์
๑๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๗๒

เด็กชายกันตพงศ์ เดชอุดม
๐๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๗๓

เด็กชายชลทิศ แก้วประเสริฐ
๓๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๗๔

เด็กหญิงสุนารี สีงาม
๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๗๕

เด็กชายอนวัช แช่มเชือ

้

๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๗๖
เด็กหญิงประกายดาว ไกรลักษณ์

๐๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๗๗

เด็กหญิงอภิชญา ชืนชม

่

๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๗๘

เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ เกรียงไกร
๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๗๙

เด็กชายอติชาต แพทยารักษ์
๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๙๔ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๓๒๘๐

เด็กชายชลชนก คุ้มอิม

่

๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๘๑

นางสุนทรี คำแดง
๐๔/๐๙/๒๕๐๙ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๘๒

นางคมคาย น้อยสิทธิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๑๒ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๘๓

นางสาวชลิดา ภารัง
๐๖/๐๔/๒๕๒๐ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๘๔

นางสาวสุนิตา เสาใส
๒๖/๐๖/๒๕๒๔ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๘๕

นางสาวจันทิมา สิทธิปญญา

๒๗/๑๒/๒๕๒๕ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๘๖

นางสาวปาริชาติ ภมร
๒๙/๐๑/๒๕๓๔ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๘๗

เด็กหญิงศศิกานต์ คงทอง
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขนุน บางขนุน  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๘๘

เด็กหญิงวิชญาพร บุญชู
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขนุน บางขนุน  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๘๙

เด็กหญิงผกามาศ โพธิกลิน

์ ่

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางขนุน บางขนุน  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๙๐

เด็กหญิงกชกร สุวรรณนำปน
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางขนุน บางขนุน  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๙๑

เด็กหญิงอัจฉรา ลือโสภา
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางขนุน บางขนุน  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๙๒

เด็กชายศุภวิชญ์ โฉมยงค์
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางขนุน บางขนุน  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๙๓

เด็กชายศุภกิตต์ นาควิจิตร
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางขนุน บางขนุน  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๙๔

เด็กชายณัฐภูมิ เกตุพิจิตร
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางขนุน บางขนุน  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๙๕

นายวรทัต รักชาติเจริญ
๒๗/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๙๖

เด็กหญิงศุจิกานต์ หงษ์จำรัส
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๙๗

เด็กชายวริทธิธร

์

บัวทวี

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๙๘

เด็กชายอานนท์ โบราณประสิทธิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๒๙๙

เด็กชายเอกวิน ทองห่อ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๐๐
เด็กหญิงวันวิสา กลินหอม

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๐๑

เด็กหญิงสาวิตรี สาโค
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๐๒

เด็กชายสรวิศ จันฉำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๐๓

เด็กหญิงชญานี จันทปญญา
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๐๔

เด็กชายอธิวัชร์ จันทร์พุ่ม
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๐๕

เด็กชายเจษฎา ศรีงาม
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๐๖

เด็กหญิงลลิตา เขือนนอก

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๐๗

เด็กชายสุรกิจต์ ครุฑบุญ
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๐๘

เด็กหญิงฉันท์ชนก จันทร์ฟก
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๐๙

เด็กหญิงอัญธิดา สีมาเมือง
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๑๐

เด็กหญิงจิราภา ชาวต่างชาติ
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๑๑

เด็กหญิงกันติชา ชัชวัสวิมล

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๑๒

เด็กหญิงภัทรภรณ์ ณ  กลองดี
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๑๓

เด็กชายปติภัทร แสนไกร
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๑๔

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ดำสนิท

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง บางอ้อยช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๙๕ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๓๓๑๕

เด็กชายรุ่งโรจน์ พยัคฆา
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๑๖

เด็กหญิงพลอยมณี พันนึก
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๑๗

เด็กหญิงณัฐนีย์ ชืนคล้าย

่

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๑๘

เด็กชายกฤษฎา ราศรีเมือง
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๑๙

เด็กหญิงนิภาพร พลีพรม
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๒๐

เด็กหญิงเบญญาภา ภาอ้อ
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๒๑

เด็กหญิงพิชชาภา ชวนดี
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๒๒
ว่าทีร้อยตรีธาราพงศ์

่

แสงหล่อ
๐๙/๐๒/๒๕๒๓

วัดบางอ้อยช้าง บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๒๓

เด็กชายวันชัย ธนเย็น
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดรวก รวก  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๒๔

เด็กชายชายมน อ่วมสำอางค์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรวก รวก  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๒๕

เด็กชายอลงกรณ์ อาจหยุด
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรวก รวก  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๒๖

เด็กชายกันตพงศ์ ปฏิพงศ์วัฒนา
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรวก รวก  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๒๗

เด็กชายเจตนิพัทธ์ สุนทราวงศ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรวก รวก  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๒๘

เด็กชายนโรดม สวนสุข
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรวก รวก  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๒๙

เด็กชายแค้ม อ่วมสำอางค์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรวก รวก  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๓๐

เด็กชายภคภณ นาคเกิด
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรวก รวก  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๓๑

เด็กชายชายยัน พร้อมสรรพ
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรวก รวก  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๓๒

เด็กชายปฏิภาณ จันทร์เพ็ญ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรวก รวก  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๓๓

เด็กชายแสนดี หนูเล็ก

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรวก รวก  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๓๔

เด็กชายนที ปานเอก
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรวก รวก  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๓๕

เด็กหญิงไพลิน เพ็ชรเพ็ง
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรวก รวก  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๓๖

เด็กหญิงปลืม

้

พลับน้อย

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรวก รวก  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๓๗

เด็กหญิงชนาภา สิทธิหาญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรวก รวก  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๓๘

เด็กหญิงสุภชา ไม้รอด

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรวก รวก  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๓๙

เด็กชายธิติพันธ์ สุพรรณ
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดรวก รวก  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๔๐

เด็กชายมงคล ทิวไผ่แน่น
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดรวก รวก  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๔๑

เด็กหญิงพรธิดา พรมศร
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดรวก รวก  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๔๒

เด็กหญิงอสมาภรณ์ แก้วตา
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดรวก รวก  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๔๓

เด็กชายถนัท ศรีวงษ์รักษา
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามนอก สนามนอก  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๔๔

เด็กชายธนาดุล รัตนคำ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามนอก สนามนอก  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๔๕

เด็กหญิงอธิชา ทะวงค์อารี
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามนอก สนามนอก  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๔๖

เด็กชายธันว์ธวัช อัปมะกา
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามนอก สนามนอก  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๔๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ กรชลกานต์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามนอก สนามนอก  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๔๘

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ต่อฤทธิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสนามนอก สนามนอก  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๔๙

เด็กชายนิรพรรณ อยู่เรือง
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสนามนอก สนามนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๙๖ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๓๓๕๐

นางสาวรัชนี กันคำแหง

๒๖/๑๑/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดสัก สักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๕๑

เด็กชายกฤษดา ฮัดฮาด
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสัก สักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๕๒

เด็กชายนันทกร สุดพังยาง
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสัก สักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๕๓

เด็กชายจิรทัศน์ ภูมิดรไสย
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสัก สักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๕๔

เด็กชายมนูศักดิ

์

แซมทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสัก สักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๕๕

เด็กหญิงรวิสรา เล็กอ้น
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสัก สักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๕๖

เด็กชายชลสิทธิ

์

เจิงรัมย์
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสัก สักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๕๗

เด็กชายประวินทร์ เข็มทอง
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสัก สักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๕๘

เด็กชายสายฟา วิชชจุฑากุล
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๕๙

เด็กชายสรวิชญ์ นิลดวง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๖๐

เด็กชายศุภกร คณานุโกศล
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๖๑

เด็กชายศิวกร ภาสว่าง
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๖๒

เด็กชายวนัช สกุลวิศุทธิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๖๓

เด็กชายยศพัฒน์ เจนจบ
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๖๔

เด็กชายณัชพล พงษ์สุธีถาวร
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๖๕

เด็กชายกิตติ ติดตารัมย์
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๖๖

เด็กชายณัฐวุฒิ รัดศุย
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๖๗

เด็กชายพีรพงษ์ จอมทรักษ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๖๘

เด็กชายธีรยุทธ เกียรติวิบูลย์
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๖๙

เด็กชายธิติกานต์ แสนสะอินทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๗๐

เด็กชายณัฐศิษฐ์ ภูยอด
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๗๑

เด็กชายชิติพัทธ์ เคล้ากลาง
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๗๒

เด็กชายกฤชพงศ์ สันติวงศ์งาม
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๗๓

เด็กชายชัชภณ กนกปณณโชติ
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๗๔

เด็กชายจิรพัฒน์ ตะกรุดโฉม
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๗๕

เด็กชายนารากร อ่อนบัวขาว
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๗๖

เด็กชายภูเนศ ภิรมย์ศรี
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๗๗

เด็กชายวิศธิชัย ลิม

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๗๘

เด็กชายชัยพัฒน์ ทองจาด
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๗๙

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทะนะ
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๘๐

เด็กชายโชติพงศ์ โชติช่วง
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๘๑

เด็กชายชนสิษฎ์ เปลียนจันทร์

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๘๒

เด็กชายอภิทุน กรายกร
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๘๓

เด็กชายปพน คงประดิษฐผล
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๘๔

เด็กชายณัฐภพ เพชรรักษ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๙๗ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๓๓๘๕

เด็กชายโจนาธาน ใจดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๘๖

เด็กหญิงสิริลักษณ์ ไตรจักร
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๘๗

เด็กหญิงณัฐณิชา ลิมปวรรณ
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๘๘

เด็กหญิงณัฐธยาน์ เกิดด่อน
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๘๙

เด็กหญิงธนัชชา
อุทกะปณฑานนท์ ๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๙๐

เด็กหญิงเมรี ธิติวิมลสกล
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๙๑

เด็กหญิงเปมิกา ธนชัยสิทธิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๙๒

เด็กหญิงอรวรา ไตรยวุฒิ
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๙๓

เด็กหญิงพนัชกร ชูชืน

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๙๔

เด็กหญิงณิชกานต์ โมรานิล
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๙๕
เด็กหญิงเบญจวรรณ ราชตะคาม

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๙๖

เด็กหญิงนฤมล ชุ่มเสพ
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๙๗

เด็กหญิงธนัญญา กลินมะลิทอง

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๙๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา สุขสมัย
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๓๙๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ศุภศร
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๐๐
เด็กหญิงณัฐภัทร ปตพิบูลย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๐๑

เด็กหญิงปุณยวีร์ ลักษณะกุล
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๐๒

เด็กหญิงเมธาวี แซ่ตัง

้

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๐๓

เด็กหญิงวิภวานี สุวรรณวิศาล
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๐๔

เด็กหญิงอารดา สุขสำราญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๐๕

เด็กหญิงศิริกานต์ ศุภกาญจน์
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๐๖

เด็กหญิงศุทธินี ทิมฉิม

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๐๗

เด็กหญิงอรญา ศรีวัฒนพงษ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๐๘

เด็กหญิงสมิตาณัญ โพธินิล

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๐๙
เด็กหญิงอัจฉริยาภา พึงวารี

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๑๐

เด็กหญิงอริสา ลานทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๑๑

เด็กหญิงนริสา พัดพิน
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๑๒

เด็กหญิงนันทิชา แน่งน้อย
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๑๓
เด็กหญิงประภาภรณ์ ล้อมวงษ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๑๔

เด็กหญิงอารีญา วงศ์เสนา

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๑๕

เด็กหญิงกัญชพร มะบุตร
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๑๖

เด็กหญิงกิงดาว

่

ก๋าวงษ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๑๗

เด็กหญิงณัฐกานต์ วรเวณุธม์
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๑๘

เด็กหญิงธนัชพร อุระพนม
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๑๙

เด็กหญิงนุชนาถ หนูแก้ว
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๙๘ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๓๔๒๐

เด็กหญิงระพีพร ปนุประเสร์น
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๒๑

เด็กหญิงวรรณษา ทามาตร
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๒๒

เด็กหญิงจิตติมา น้อยอยู่
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๒๓

เด็กหญิงนิชานันท์ มันทิม

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๒๔

เด็กหญิงศจินันท์ สิทธิ
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๒๕

เด็กหญิงสุพิชญา ศิลปชัยเรือง
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๒๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ แสงจัน

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๒๗

เด็กหญิงอัญธิชา วงศ์สุพิชชา
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๒๘

เด็กหญิงสโรชา มุกตนันท์
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๒๙

เด็กหญิงวรรณวิสา อินทรอุไร
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๓๐

เด็กหญิงวรรณนิศา เสนารัตน์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๓๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ นาคนก
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๓๒

เด็กหญิงณิชกานต์ ยำวุฒิกุล
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๓๓

เด็กหญิงวารรินทร์ ไทยเจริญ
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๓๔

เด็กหญิงศิรินันท์ พันธ์ชูกลาง
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๓๕

เด็กหญิงอารียา จังธนสมบัติ
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๓๖

เด็กหญิงเอือกานต์

้

มหาธนกิต
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๓๗

เด็กหญิงไอร์ริส ช้างงาเนียม
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๓๘

เด็กหญิงกัรต์พร สีมันตร
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๓๙

เด็กหญิงณิชมน ระเด่นอาหมัด
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๔๐

เด็กหญิงปภาวิน ชูดวง
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๔๑

เด็กหญิงพาณิภัค นาคกลำ
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๔๒

เด็กหญิงรักษิตา ทองเทศ
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๔๓

เด็กหญิงปยธิดา ชมทิพย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๔๔

เด็กหญิงปยวรรณ ดวงเกต

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๔๕

เด็กหญิงชลธิชา แก้วสุวรรณ
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๔๖

เด็กหญิงจิดาภา ประทิพัง
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๔๗

เด็กหญิงณัฐริกา เผือกเอม
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๔๘

เด็กหญิงปนัดดา พลับนิตย์
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๔๙

เด็กหญิงสิริญากร วิโรจน์สกุล
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๕๐

เด็กหญิงธัญชนิต สุขเทียมสุวรรณ
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๕๑

เด็กหญิงวรปรัชญ์ อินต๊ะรัตน์
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๕๒

เด็กหญิงกนกพร มีแจ้ง
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๕๓

เด็กหญิงณัฐณิชา โตวาท
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๕๔

เด็กหญิงเบญญาภา อำเล็ก
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๙๙ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๓๔๕๕

เด็กหญิงอารียา สาดท่าโพธิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๕๖

เด็กชายจิรเมธ นามณรงค์
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๕๗

เด็กชายกฤษตมุข จงพิทักษ์เกียรติ
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๕๘

เด็กชายกฤษพร ไกรสุดจิตร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๕๙

เด็กชายกองปราบ สุทธิรัจนโศภพ
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๖๐

เด็กชายณัชณัญช์ ผ่องศรีงามชัย
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๖๑

เด็กชายสุทธิลักษณ์ คุณประสาท
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๖๒

เด็กชายทยากร จีนโน
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๖๓

เด็กชายวสุวี รัตนาไพศาลสุข
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๖๔

เด็กชายธนกร รักธรรมวาที
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๖๕

เด็กชายสุวโรจน์ ตันเอียม

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๖๖

เด็กชายรัฐศิลป ภวันตพงศ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๖๗

เด็กชายอัษฎา กิตติสัทโธ
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๖๘

เด็กชายวิชชา ว่องศิลปวัฒนา
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๖๙

เด็กชายณัฐพนธ์ เนติธรรมกุล
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๗๐

เด็กชายกฤษฎา พูลสวัสดิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๗๑

เด็กชายณัฐพล มีพจน์เพราะ
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๗๒

เด็กชายดรากอน อาษาสุข
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๗๓

เด็กชายเตวิช ตาฬุมาศสวัสดิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๗๔

เด็กชายเทวราช เศรษฐีรักษา
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๗๕

เด็กชายธนภูมิ แซ่เจีย

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๗๖

เด็กชายธนวันต์ วงศ์เดชงาม
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๗๗

เด็กชายปพนวิช ติดตารัมย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๗๘

เด็กชายพงศ์สถิต ตังบวรไพศาล

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๗๙

เด็กชายพุฒิกานต์ วรัชญ์เฉลิมกุล
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๘๐

เด็กชายสุรพัศ เจริญกิจเสรีวงศ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๘๑

เด็กชายสุทธิวัฒน์ เทวเดช
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๘๒

เด็กชายพงศ์ศรัณย์ สืบพงศ์พันธ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๘๓

เด็กชายภูมิรัฐ
อัจฉริยะประสิทธิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๘๔

เด็กชายธิติพงษ์ อมรพิพัฒน์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๘๕

เด็กชายกษิเดช ขุนทิพย์มาก
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๘๖

เด็กชายกิตติวินท์ กิตติสรนันท์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๘๗

เด็กชายคุณากร สนทนา
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๘๘
เด็กชายณภัทรภากร เสมพูล

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๘๙

เด็กชายณัฐภัทร เคลือบทอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๐๐ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๓๔๙๐

เด็กชายณัฐวุฒิ เจริญโชควิทยา
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๙๑

เด็กชายติณณภพ ทับยัง
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๙๒

เด็กชายธนภณ ทองสุทธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๙๓

เด็กชายธนวรรธน์ ธนอภิบูรณ์พร
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๙๔

เด็กชายธีรพงศ์ เฉลิมเกียรติพิกุล
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๙๕

เด็กชายบุรธัช ทำบุญ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๙๖

เด็กชายปฏิพัฒน์ ศรีสุวะ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๙๗

เด็กชายปฏิพัทธ์ พลายแก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๙๘
เด็กชายปรัชญ์ธนัชชัย

ธเนศวณิชย์
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๔๙๙

เด็กชายปณณวรรธ ลือหาญ
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๐๐
เด็กชายปณณวิชญ์ ธีระพนิตนันท์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๐๑

เด็กชายพาทัช แจ่มใจ
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๐๒

เด็กชายพีรณัฐ พันธุ์สมิง
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๐๓

เด็กชายณัชพล มิงมหาพันธ์

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๐๔

เด็กชายยุทธนา เทศทอง
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๐๕

เด็กชายภัคคพงศ์ ธงชัยชุรัชต์กูล
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๐๖

เด็กชายเมธิพัฒน์ นาภะสินธิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๐๗

เด็กชายศุภวิชญ์ พงษ์ไพร
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๐๘

เด็กชายจิตต์พงศ์ นิยมพลานึก
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๐๙

เด็กชายฐานวัฒน์ วาจาเสนาะ
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๑๐

เด็กชายณพพร บรมทองชุ่ม
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๑๑

เด็กชายณัฐชนน แซ่อึง

้

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๑๒

เด็กชายธีดนัย ไทยเลิศ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๑๓

เด็กชายธีรพงศ์ แซ่กัว
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๑๔

เด็กชายธีระชัย บุตรมงคล
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๑๕

เด็กชายนวพล ภูวรณ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๑๖

เด็กชายเพชรศิลา สีบุญเรือง
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๑๗

เด็กชายภูมิบัณฑิต เหล็กสูงเนิน
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๑๘

เด็กชายภูรินท์ เธียรเอียมอนันต์

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๑๙

เด็กชายยงยุทธ เรืองอภิรมย์
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๒๐

เด็กชายโยธยา กองคำ
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๒๑

เด็กชายวลงกร ปาณานนท์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๒๒

เด็กชายศักดา ปะริโต
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๒๓

เด็กชายสัญเพชฬ ธนกุลไชยสิทธิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๒๔

เด็กชายเอธิศักดิ

์

บุญชืน

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๐๑ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๓๕๒๕

เด็กชายอรรถโกวิท นิติกุลตานนท์
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๒๖

เด็กชายกฤตพัฒน์ สุนทรเกษมพงศ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๒๗

เด็กชายจิรทีปต์ แสงชาติ
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๒๘

เด็กชายชนะพล มเหศศิริ
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๒๙

เด็กชายชัยพล วิจิตรอลงกรณ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๓๐

เด็กชายชุติพงศ์ เลิศพฤกษกิจ
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๓๑

เด็กชายณฐสิทธิ

์

แท่นอินทร์
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๓๒

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ขำรัก
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๓๓

เด็กชายณัฐพร พรมแสน
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๓๔

เด็กชายทักษิณ เชียวกล

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๓๕

เด็กชายนวพล ชินผา
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๓๖

เด็กชายนิติภูมิ ศรีอินทร์
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๓๗

เด็กชายปุญญพัฒน์ วงษ์สถิตย์
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๓๘

เด็กชายพรรษกร กัญชนะ
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๓๙

เด็กชายภัทร พัดเพ็ง
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๔๐

เด็กชายภัทรพิชญ์ สอนง่ายดี
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๔๑

เด็กชายวิทวัฒน์ นาคูณ
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๔๒

เด็กชายศุภกร กาบตุ้ม
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๔๓

เด็กชายอธิป บุญสอาด
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๔๔

เด็กชายอินทรวัต กันติบ

๊

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๔๕

เด็กชายกฤติน อดุลยฤทธิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๔๖

เด็กชายคุณานนต์ ไชยสิทธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๔๗

เด็กชายชุติเทพ ตันประเสริฐ
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๔๘

เด็กชายโชติวุฒิ กองแดน
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๔๙

เด็กชายไชยภพ รอดฮวบ
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๕๐

เด็กชายณัชมงคล ก๋าคำ
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๕๑

เด็กชายณัฏฐภาค พัฒนพงศ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๕๒

เด็กชายติณณภพ สังขทีป
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๕๓

เด็กชายทัพไทย อุทัยเรือง
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๕๔

เด็กชายปญจพล ศรีวิเศษ
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๕๕

เด็กชายพิพัฒน์ เกียรติสันติสุข

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๕๖

เด็กชายพุทธิพงศ์ มาลัยนาค
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๕๗

เด็กชายรัชชานนท์ นามชุ่ม
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๕๘

เด็กชายวรเทพ ชูชมกลิน

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๕๙

เด็กชายสมพล สกุลจิน

้

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๐๒ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๓๕๖๐

เด็กชายสิทธิกร เพ็งสุมา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๖๑

เด็กชายสิทธิพงษ์
เรืองสวัสดิไพศาล

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๖๒

เด็กชายอริญชย์ ไกรหงษา
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๖๓

เด็กชายอัครพันธ์ ฉันทวโร
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๖๔

เด็กชายธีรภัทร ภัทรพิสิฐโชค
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๖๕

เด็กชายกันต์กวี พันป
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๖๖

เด็กชายกิตติกุล เผ่าคง
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๖๗

เด็กชายคงชลัฐ จันทร์แก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๖๘

เด็กชายคุณานนต์ มโนกิจอุดม
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๖๙

เด็กชายจิรายุ ณรงค์เปลียน

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๗๐

เด็กชายชนภัทร ธนสุนทรสุทธิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๗๑

เด็กชายธนกฤต แซ่อึง

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๗๒

เด็กชายธนาวุธ แสงนาครินทร์
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๗๓

เด็กชายธีรพัฒน์ เลิศปยนนทคุณ
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๗๔

เด็กชายธีริทธิ

์

ทองติด
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๗๕

เด็กชายนนทพันธ์ ดีประยูร

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๗๖

เด็กชายพงพิสุทธิ

์

พรมทอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๗๗

เด็กชายพัฒนากร วงศ์ศรีชา
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๗๘

เด็กชายพีรภาส รัตนวงศาโรจน์
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๗๙

เด็กชายภวินท์ ศรีชัยสุวรรณ
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๘๐

เด็กชายวัฒนพงษ์ ขันทะรี
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๘๑

เด็กชายสราวุธ นำผล
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๘๒

เด็กชายสุธินันท์ อบนวล
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๘๓

เด็กชายกานต์ สงวนศักดิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๘๔

เด็กชายคณาพงษ์ ผิวนิมนวล

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๘๕

เด็กชายชลชาติ จอเจริญพานิช

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๘๖

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

แจ่มวิจิตรโต
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๘๗

เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรศรีทอง
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๘๘

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงภักดิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๘๙

เด็กชายตรีทศ กุลวิทย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๙๐

เด็กชายไตรรัตน์ แย้มบุญยิง

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๙๑

เด็กชายธนะกฤษฎิ

์

วรโรจน์ศรชัย
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๙๒

เด็กชายธันวา พรประสาทหิน

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๙๓

เด็กชายนริสสร อรุณวรรณ
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๙๔

เด็กชายนัฐพงษ์ ศรีกะกุน
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๐๓ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๓๕๙๕

เด็กชายนันทพัทธ์ ศรีวัชระ
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๙๖

เด็กชายบูรพา อุ่นวิจิตร
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๙๗

เด็กชายปณณวิชญ์ วีระตระการรัตน์
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๙๘

เด็กชายภาคภูมิ ขำเหมือน
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๕๙๙

เด็กชายภูมิสิท แต้ยินดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๐๐
เด็กชายวรรณกร ชัยชะบา

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๐๑

เด็กชายสหฤทธิ

์

เทียนทอง
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๐๒

เด็กชายอรงกรณ์ ชาญชัยกรรม
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๐๓

เด็กชายอัษฎายุธ ศิริสอางค์
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๐๔

เด็กชายธีรเมธ ภัทรพิสิฐโชค
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๐๕

เด็กชายเกริกไกวัล ตระกูลคุณากร
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๐๖

เด็กชายคมเพชร อุ่นแก้ว
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๐๗

เด็กชายไชยชาญ ปรารภ
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๐๘

เด็กชายทักษิณ ทวันเวทย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๐๙

เด็กชายนราธิป นนทสวัสดิศรี

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๑๐

เด็กชายบวรนันท์ ขนชัยภูมิ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๑๑

เด็กชายเบ็นซ์ สีสันต์
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๑๒

เด็กชายสิรภัทร เผ่าสุวรรณ
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๑๓

เด็กชายสุทัศน์ นิลชลา

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๑๔

เด็กชายอังคาร ผู้สมบูรณ์วัฒนา
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๑๕

เด็กชายพันธุ์นคร อรชร

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๑๖

เด็กชายยชยากร ธงขาว

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๑๗

เด็กชายณดล พละกุล
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๑๘

เด็กชายเตชินท์ คงธนโสภิต
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๑๙

เด็กชายธนกฤต ประดา
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๒๐

เด็กชายปฏิภาณ อาภรณ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๒๑

เด็กชายปยะพงษ์ จุดสามัคคี
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๒๒

เด็กชายพัชรพล ยอดราช
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๒๓

เด็กชายพัษกร นะทะศิริ
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๒๔

เด็กชายพิพัฒน์ สว่างกรรณ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๒๕

เด็กชายภัทรเวท แย้มเกษร
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๒๖

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

รัศมี
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๒๗

เด็กชายเมธี อยู่พิทักษ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๒๘

เด็กชายยศรพี กลินโกมุท

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๒๙

เด็กชายยวชิรวิทย์ นาคคง
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๐๔ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๓๖๓๐

เด็กชายวัชริศ สำเนียงเย็น
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๓๑

เด็กชายศรัณยู ชำเลืองฤทธิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๓๒

เด็กชายสุพจน์ สุคันธปรีชา
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๓๓

เด็กชายอภิวัฒน์ อารัศมี
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๓๔

เด็กชายกีรติ เชียงรัมย์
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๓๕

เด็กชายจิตตินันท์ วันสิงห์
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๓๖

เด็กชายชัยวัฒน์ มะหงษ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๓๗

เด็กชายไชยวัฒน์ อินทร์แก้ว
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๓๘

เด็กชายณพวุฒิ ศรีบรรเทา
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๓๙

เด็กชายสมเจตน์ เกษศรีพรม
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๔๐

เด็กชายสุขสันต์ กนกพัฒนกิจ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๔๑

เด็กชายอริญชย์ เวียงขำ
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๔๒

เด็กชายกฤษณ์ ผาสุกรรม
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๔๓

เด็กชายณัฐกาญจน์ เอียกิจเจริญ

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๔๔

เด็กชายธัญชนิต หงษาภิรมย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๔๕

เด็กชายพงศพัศ บุญเอก
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๔๖

เด็กชายภูรินท์ อินทรศร
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๔๗

เด็กชายยศวินท์ ชุ่มชืน

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๔๘

เด็กชายรวิภาส ประคองทรัพย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๔๙

เด็กชายคีรินทร์ เลิศวัฒนนนท์
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๕๐

เด็กชายอานนท์ เกตุแก้ว
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๕๑

เด็กหญิงภัณฑิรา ชัยศิริ
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๕๒

เด็กหญิงสาริศา แสงอุทัย
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๕๓

เด็กหญิงปยะพร นุ่มอ่อน
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๕๔

เด็กหญิงอมลวัทน์ ลวกิติไชยยันต์
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๕๕

เด็กหญิงปวันรัตน์ ศรีสัจจา
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๕๖

เด็กหญิงพวรัญชน์ การตูม
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๕๗

เด็กหญิงญาโณทัย นรกานต์กร
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๕๘

เด็กหญิงปุณยวีร์ จันทรศร
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๕๙
เด็กหญิงกริมประภา เกิดประกอบ

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๖๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ขำสัจจา
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๖๑

เด็กหญิงจิรัชยา สังข์เพ็ชร

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๖๒

เด็กหญิงชุติรัตน์ ปนทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๖๓

เด็กหญิงญาณิศา ปามิ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๖๔
เด็กหญิงญาดารินทร์ พิลึก

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๐๕ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๓๖๖๕

เด็กหญิงพลอยชมพู สิงห์ใจ
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๖๖
เด็กหญิงศรีระประภา จุลศรี

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๖๗

เด็กหญิงอธิษศา ศรีสุวรรณ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๖๘

เด็กหญิงพชรมล ม้าทอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๖๙

เด็กหญิงณญาดา บุญใจใหญ่
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๗๐

เด็กหญิงณภาภัช
เลิศประภารัตนะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๗๑

เด็กหญิงโซเฟย อูเกอแล็ง
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๗๒

เด็กหญิงณัฏฐนิชา ระเบียบโพธิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๗๓

เด็กหญิงณัฐมน ระเด่นอาหมัด

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๗๔

เด็กหญิงนภัทร พฤกษ์นิยพงศ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๗๕

เด็กหญิงบุศรินทร์ ตรีสุวรรณพันธ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๗๖

เด็กหญิงปณิตา พิทักษ์การ
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๗๗

เด็กหญิงปาณิศา อำไพพร
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๗๘

เด็กหญิงภูริชญา พัชรุสรวุฒิ
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๗๙

เด็กหญิงพุฒิพร เลาหุไทยมงคล
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๘๐

เด็กหญิงจิราพัชร ศรีระพันธ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๘๑

เด็กหญิงพิมพ์พินิต พูลโภคัยกุล
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๘๒

เด็กหญิงภวินย์พร แย้มสุวรรณ
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๘๓

เด็กหญิงศคินา เจริญพร
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๘๔

เด็กหญิงอรรวินท์ เย็นอุทก
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๘๕

เด็กหญิงอลิชา ก่อวงศ์เมธี
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๘๖

เด็กหญิงอักษรา เทียงตรง

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๘๗

เด็กหญิงอัญชิษฐา เตมิยาจล

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๘๘

เด็กหญิงกชกร สวัสดีมูล
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๘๙

เด็กหญิงจอมขวัญ จันทวงศ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๙๐

เด็กหญิงจิดาภา ศรียาภัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๙๑

เด็กหญิงจุฑาศิณี พอกพูลขำ
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๙๒

เด็กหญิงชนัดดา สามิภักดิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๙๓

เด็กหญิงชลธิชา จันทร์ดี
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๙๔

เด็กหญิงณัฏฏ์ฐา เจตนานุศาสน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๙๕

เด็กหญิงณัฐริกา ธาตุทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๙๖

เด็กหญิงธนพร เมฆฉิม

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๙๗

เด็กหญิงเนตรนภา สุวรรณทัศน์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๙๘

เด็กหญิงบุณฑริก สุขใจมิตร
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๖๙๙

เด็กหญิงปรียาภรณ์ เอียมใหญ่

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๐๖ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๓๗๐๐
เด็กหญิงปุญญิศา บุญเลิศ

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๐๑
เด็กหญิงพิชญ์ญาดา พรมมา

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๐๒

เด็กหญิงพิมพ์มาดา รัตนวงค์
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๐๓

เด็กหญิงพิมุกต์ ร่วมรักบุญ
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๐๔

เด็กหญิงศุภากร เชิดศรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๐๕

เด็กหญิงสิริญาพร เกิดสีหาวรัตน์
๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๐๖

เด็กหญิงสุชาดา บุญทิน

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๐๗

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ทรัพย์คต
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๐๘

เด็กหญิงสุเมธินี ซุ้นสุวรรณ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๐๙

เด็กหญิงอภิชญา เพียงใหม่
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๑๐

เด็กหญิงอภินทร์พร ภาณุรักษ์สิริกุล
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๑๑

เด็กหญิงอิศราภรณ์ โรควิตร
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๑๒

เด็กหญิงกมลนัทธ์ วงษ์ศรีแก้ว
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๑๓

เด็กหญิงกิตติญา ผุยดา
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๑๔

เด็กหญิงคณัสนันท์ วิทยาเรืองสุข
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๑๕

เด็กหญิงจิรสุดา แก้วน้อย
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๑๖
เด็กหญิงชณิฎาภรณ์ ลนาพรฉนันต์

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๑๗

เด็กหญิงชลลดา ทองแท้
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๑๘

เด็กหญิงฐานิตา ชินศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๑๙

เด็กหญิงณัชมล รุ่งฉายา
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๒๐

เด็กหญิงญัฐกัญญ์ ปนพิท์กษ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๒๑

เด็กหญิงธนวรรณ เอียวโพธิเงิน

้

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๒๒

เด็กหญิงนิภาพร พันธุ์พุฒ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๒๓

เด็กหญิงปรียาภรณ์ แสงทิพย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๒๔

เด็กหญิงปุณยนุช เพรชรัตน

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๒๕

เด็กหญิงเพียงดาว พันธ์สวัสดิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๒๖

เด็กหญิงไพลิน ไพเราะ
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๒๗

เด็กหญิงมุทิตา มงคลกิจธำรง
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๒๘

เด็กหญิงลลิดา ธรรมสา
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๒๙

เด็กหญิงลัดสา เมืองโพธิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๓๐

เด็กหญิงลินิน เตชะวิจิตรา
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๓๑

เด็กหญิงวรรณรัตน์ จีนกสิกรรม
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๓๒

เด็กหญิงวรันธร ทรัพย์ละออ
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๓๓

เด็กหญิงวริศรา ทองเทียงตรง

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๓๔

เด็กหญิงวิลาสีนี มีสกุล
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๐๗ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๓๗๓๕

เด็กหญิงศศิวิมล ตาคำ
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๓๖

เด็กหญิงโศจิรัตน์ แสนสุพันธุ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๓๗

เด็กหญิงสาธิตา แช่มจ้อย
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๓๘

เด็กหญิงสิริกร วิริโยสุทธิกุล
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๓๙

เด็กหญิงสิรินดา นุชยิมย่อง

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๔๐

เด็กหญิงสุภาวิตา นามแก้ว
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๔๑

เด็กหญิงอิศริยาธร บุญราศรี
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๔๒

เด็กหญิงกนกอร บัวเพชร
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๔๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ดอนสนธิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๔๔

เด็กหญิงธารินดา สมานมิตร
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๔๕

เด็กหญิงนภัสมนทร์ เผือกพูลผล
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๔๖

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส รักสุข
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๔๗

เด็กหญิงลัภจภรณ์ เกษมจีรสุรัชต์
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๔๘

เด็กหญิงวรธิดา สัมฤทธิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๔๙

เด็กหญิงวราภรณ์ แซ่พัง

้

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๕๐

เด็กหญิงวิมลสิริ กันจินะ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๕๑

เด็กหญิงศศิธร แก้วคำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๕๒

เด็กหญิงสุชาวดี แซ่ลิม

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๕๓

เด็กหญิงสุพิชญา ผากาเกตุ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๕๔

เด็กหญิงแสงตะวัน ขาวเจริญ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๕๕

เด็กหญิงอนัญญา เหลือคลำ
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๕๖

เด็กหญิงอนัญพร ตังตระกูลธรรม

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๕๗

เด็กหญิงอรวรา คุ้มสดวก
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๕๘

เด็กหญิงกันยากร อมรอรรถวิทย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๕๙

เด็กหญิงเกวลินต์ ก๋งเอม
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๖๐

เด็กหญิงชลธิชา เกตุทอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๖๑

เด็กหญิงชลธิชา เลือมใส

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๖๒

เด็กหญิงนันทิญา บุตรโพธิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๖๓

เด็กหญิงปวิชญา ไกรกรรวีวะกุล

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๖๔

เด็กหญิงพราว วีรวงศ์ตระกูล
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๖๕

เด็กหญิงพิชชาพร เพ็ชรกลับ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๖๖

เด็กหญิงพิมพ์พร จันทร์อบ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๖๗

เด็กหญิงภัคจิรา เชือจ๋าย

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๖๘

เด็กหญิงมณีรัตน์ สวาทรัมย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๖๙

เด็กหญิงมนัญชยา พวงมาลัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๐๘ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๓๗๗๐

เด็กหญิงหรรษมล ยิมประดิษฐ์

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๗๑

เด็กหญิงปภาพิต แพรแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๗๒

เด็กหญิงกมลวรรณ ภูผา

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๗๓

เด็กหญิงขวัญชนก หนูประสิทธิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๗๔

เด็กหญิงจิรัชญา อู๊ดน้อย
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๗๕

เด็กหญิงชนัญญา เหมือนศรี
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๗๖

เด็กหญิงชนัญญา ช่างชุน
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๗๗

เด็กหญิงชลลดา นาคเสวก
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๗๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ลิว
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๗๙

เด็กหญิงณิชา สุทธิพงศ์พิธาน
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๘๐

เด็กหญิงธนัชพร เมฆฉิม
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๘๑

เด็กหญิงเบญจพร วงศาธรรมกุล
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๘๒

เด็กหญิงภัทรภร อุ้มรัมย์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๘๓

เด็กหญิงมิเลน่า ปจฉิมกุล

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๘๔

เด็กหญิงเมทินี ผิวผ่อง
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๘๕

เด็กหญิงสไมพร พ่วงแพ
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๘๖

เด็กหญิงสุชัญญา โนราช
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๘๗

เด็กหญิงสุทธาทิพย์ ศรีปนตา
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๘๘

เด็กหญิงสุธาทิพย์ เล้วอน
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๘๙

เด็กหญิงกมลทิพย์ ชาวงษ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๙๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ โกศลนัฏ

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๙๑
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ ใจยะคำ

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๙๒

เด็กหญิงขวัญหทัย จันทร์เจริญ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๙๓

เด็กหญิงเขมิกา ปานอำ
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๙๔

เด็กหญิงจิณฒญา แจ่มกระจ่าง
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๙๕

เด็กหญิงจิรัชยา มาสันเทียะ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๙๖

เด็กหญิงชนัญญา มาขำ
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๙๗

เด็กหญิงญาณิศา อ้นยวง
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๙๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา สิริบัญชาพร
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๗๙๙

เด็กหญิงณัฐมล แซ่ฉัว

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๐๐
เด็กหญิงนัชนัน สุขวันดี

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๐๑

เด็กหญิงนิชาภัทร ทำทอง
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๐๒

เด็กหญิงปติณญา ศิริมา

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๐๓

เด็กหญิงปณฑิตา ทิพรัตน์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๐๔

เด็กหญิงพีระตา คำปาน
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๐๙ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๓๘๐๕
เด็กหญิงภรพรรณศิริ จุ้ยนวล

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๐๖

เด็กหญิงภาวินี รอดดำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๐๗

เด็กหญิงเยาวมาลย์ จุลรัตน์
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๐๘

เด็กหญิงวรารัตน์ วงโพธิสาร
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๐๙

เด็กหญิงศศิธร หาญอุทัยกิจ
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๑๐

เด็กหญิงอมลรดา ยาสุธา
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๑๑

เด็กหญิงอรทัย สระทองสงค์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๑๒

เด็กหญิงอัจฉรียา บุญยัง
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๑๓

เด็กหญิงอัฏชา เชิดสุข
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๑๔

เด็กหญิงอาภากร เอียมจ้อย

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๑๕

เด็กหญิงอาภารัตน์ รุ่งเรืองเสมอ
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๑๖

เด็กหญิงไอลดา บุญสุทธิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๑๗

เด็กหญิงชนากานต์ อินทร์แจ้ง
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๑๘

เด็กหญิงณัฐชา คำนึง
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๑๙

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ภัทรนาวิก
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๒๐

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ก้านหมากกลาง
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๒๑

เด็กหญิงพิณนภา พุ่มแจ่ม
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๒๒

เด็กหญิงภัคษ์ศิณี ปรีชาธนบัณฑิต
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๒๓

เด็กหญิงภูริชา สุวรรณลาภา
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๒๔

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ บุญเติม

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๒๕

เด็กหญิงลักษมน นิลโท
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๒๖

เด็กหญิงศิรประภา อยู่ยิม

้

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๒๗

เด็กหญิงสายสวรรค์ แก้วกุลวงค์
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๒๘

เด็กหญิงสิริยากร เตชะสัตยา
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๒๙

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ประจวบกลาง
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๓๐

เด็กหญิงกันยา โมรา
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๓๑

เด็กหญิงชนิกานต์ ชะเอมไทย
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๓๒

เด็กหญิงโชติณัท วิวัฒน์อำนวยชัย
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๓๓

เด็กหญิงณาราภัทร ภัตติชาติ
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๓๔

เด็กหญิงเบญจมาศ หาญกล้า
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๓๕

เด็กหญิงปนัดดา แซ่ลิม

้

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๓๖

เด็กหญิงปานชนก งามระบำ
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๓๗

เด็กหญิงปยาพร แจ้งอิม

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๓๘

เด็กหญิงพิตตินันท์ เดชบุญมา
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๓๙

เด็กหญิงเพทาย พสุเดชสุทิพย์
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๓๘๔๐

เด็กหญิงมัทนนารี จุลลักษณ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๔๑

เด็กหญิงวราภรณ์ ฐิติธนศิริสกุล
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๔๒

เด็กหญิงศศิกานต์ วงศ์คงมันสกุล

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๔๓

เด็กหญิงสุกัญญา วรพิทักษ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๔๔

เด็กหญิงสุชัญสินี ศรีคล้ายเงิน

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๔๕

เด็กหญิงหทัยภัทร เขียวงา

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๔๖

เด็กหญิงอรัญญา อาจมุลลา
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๔๗

เด็กหญิงอลีน่า การพงศรี
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๔๘

เด็กหญิงพัชริสา สุขงาม
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๔๙

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ไพบูลย์ฐิติพรชัย
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๕๐

เด็กหญิงจิรวรรณ ชาติดำดี
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๕๑

เด็กหญิงชนิตา ภูผา
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๕๒

เด็กหญิงดาญาวี ภาโสม
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๕๓

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ ลีจาด

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๕๔

เด็กหญิงณัฐธิดา ทองเกษม
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๕๕

เด็กหญิงณิชาภัทร กลินพูล

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๕๖

เด็กหญิงดาราวรรณ มีทิศ
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๕๗

เด็กหญิงนริศรา ไพรหนู
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๕๘

เด็กหญิงนิสิตตา มะลิหวน
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๕๙

เด็กหญิงประภัสสร เคหะนาค
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๖๐

เด็กหญิงปราถนา เทียนประภา
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๖๑

เด็กหญิงพัณณิตา อ่วมนากระ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๖๒

เด็กหญิงสุภัสรา ลีสุขสม

้

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๖๓

เด็กหญิงอัจฉริญา พระแสง
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๖๔
เด็กหญิงอาฐิกรพรรณ

ช้างพันธ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๖๕

เด็กหญิงกุลปริยา ศรีอ่อน
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๖๖

เด็กหญิงชลิกาญจน์ คำดำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๖๗

เด็กหญิงพนิดา ไซนนทรี
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๖๘

เด็กหญิงภคพร ประทักษ์กุล
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๖๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ วิลิตไชย
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๗๐

เด็กหญิงสุจันทรา บัวกลิน

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๗๑

เด็กหญิงอัฉราพร ชัยวิเศษ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๗๒

เด็กหญิงธนัชชา เจือไทย
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๗๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศุภรัตน์
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๗๔

เด็กหญิงนภัสสร จอกเกล็ด
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๑๑ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๓๘๗๕

เด็กหญิงรสริน ฤทธิธงชัยเลิศ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๗๖

เด็กหญิงสิริวรรณ ศรีเพียงจันทร์
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๗๗

นางพรรณี ศักดิทอง

์

๒๘/๐๒/๒๕๐๓ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๗๘

นางทัศณียา สากระจาย
๓๐/๐๔/๒๕๒๖ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๗๙

เด็กชายณัฐนันท์ เชิดสกุล
๑๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๘๐

เด็กหญิงณัฐชา ไหลหาโคตร
๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๘๑

เด็กชายณเรศ ผลงาม
๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๘๒

เด็กหญิงปญทิวา ท้ายเงิน
๒๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๘๓

เด็กชายพุฒิพงศ์ ตรีสุวรรณ
๒๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๘๔
เด็กหญิงกนกลักษณ์ อินท่าไม้

๑๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๘๕

เด็กหญิงนภัสสร เมียดเตียม
๒๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๘๖

เด็กหญิงสิริขวัญ ฟกฟูทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๘๗

เด็กหญิงสริตา ศิริกิจ
๐๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๘๘

เด็กหญิงปลายฝน พลเรือง
๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๘๙

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ศรีสันต์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๙๐

เด็กหญิงปุณยาพร อ่อนมัง

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๙๑

เด็กชายกฤษฎา ดาบุดดี
๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีวรรณ
๑๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๙๓

เด็กชายยศกร จุ้ยประเสริฐ
๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๙๔

เด็กชายต้นไผ่ ผาหลัก
๒๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๙๕

เด็กชายวรภัทร ทุ่มโมง
๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๙๖

เด็กชายอัครนันท์ บำรุงบุญ
๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๙๗

เด็กชายศักดิธนากร

์

บุญเพ็ชร์
๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๙๘

เด็กชายวรเมธ เจริญสุข
๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๘๙๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ ไทยประกอบ
๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๐๐
เด็กชายกฤษบดินทร์ มิคะนุช

๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๐๑

เด็กชายบุญส่ง แสงทอง
๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๐๒

เด็กหญิงวาสิตา นิมโพธิ

่ ์

๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๐๓

เด็กหญิงกนกพร ทรัพย์สอาด
๒๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๐๔

เด็กหญิงกุลนันท์ ศรีเวียง
๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๐๕

เด็กหญิงสุภาพร อดทน
๒๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๐๖

เด็กหญิงนันทนา ไทยรัตน์
๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๐๗

เด็กหญิงอรรัมภา วิพุทธิกุล
๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๐๘

เด็กหญิงบัณฑิตา อินติบ

๊

๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๐๙

เด็กหญิงณัฐมน ทับเอียม

่

๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
ศรีประวัติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๑๒ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๓๙๑๐

เด็กชายดลธนา โสภาพรรณ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๑๑

เด็กหญิงณัฐกมล บุญเพ็ช
๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๑๒

เด็กชายศิวกร ขืมจันทร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๑๓

เด็กชายธนากร อวยเฮง
๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๑๔

เด็กหญิงศุภิสรา มานะพะ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๑๕

เด็กหญิงพิยดา ทะนวนรัมย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๑๖

เด็กหญิงพิมพ์พิษา เนตรประเสริฐ
๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๑๗

เด็กหญิงวิรดา รัตนชืน

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๑๘

เด็กชายพีรภพ ติลเชษฐ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๑๙

เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์แยง
๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๒๐

เด็กหญิงพิชญาภา ทองเผือก
๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๒๑

เด็กชายนัฐชัย รอดอำไพ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๒๒

เด็กหญิงอชิรัญญา ขำภู่
๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๒๓

เด็กชายรัชชานนท์ ทองเสน
๒๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๒๔

เด็กชายธนวิน ค้าซุง
๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๒๕

เด็กหญิงณฐภัทร เชิงโชติ
๐๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๒๖

เด็กชายนิภัทรร์ ลับกิม

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๒๗

เด็กชายธรรมวัฒน์ ภู่ช้าง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๒๘

เด็กหญิงปริษา อรัญญะนาค
๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๒๙

เด็กหญิงศราลี บุญศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๓๐

เด็กชายชาคริต กาญจนากาศ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๓๑

เด็กชายศักดินรินทร์

์

เทียนทอง
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๓๒

เด็กชายภรันยู ทักษิณไศล
๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๓๓

เด็กชายณัชพล มีแปน
๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๓๔

เด็กหญิงพรประภา สุกรี
๑๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๓๕

เด็กหญิงบุญยานุช กล้าหาญ
๒๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๓๖

เด็กชายนันท์นลิน จันทร์เอียม

่

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีวะรมย์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม

อุบลวนาราม  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๓๘

เด็กชายวรานนท์ พรมดี
๒๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม

อุบลวนาราม  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๓๙

เด็กชายกฤษดา ดีทานิล
๐๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม

อุบลวนาราม  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๔๐

เด็กชายฐิติ วรรณดี
๓๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม

อุบลวนาราม  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๔๑

เด็กชายปุณณภูมิ อ่วบอาบ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม

อุบลวนาราม  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๔๒

นายสุวิทย์ สุขเอม
๑๙/๐๓/๒๕๐๓ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม

อุบลวนาราม  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๔๓

นางสาวศุภจิตต์ ทุ่งคาใน
๒๖/๐๓/๒๕๓๖ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม

อุบลวนาราม  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๔๔

นายกิตติพงษ์ เสลารัตน์

๒๑/๑๑/๒๕๒๖ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม

อุบลวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๑๓ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๓๙๔๕

นางศิริวรรณ คงสำราญ
๒๐/๐๓/๒๕๐๒ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม

อุบลวนาราม  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๔๖

นางสาวจารุมล จินตวง
๑๖/๐๗/๒๕๓๔ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม

อุบลวนาราม  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๔๗

นางประไพ มงคงวิวัฒน์
๐๒/๑๐/๒๕๐๑ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม

อุบลวนาราม  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๔๘

นางสาวทิพทิชา สำเนียงลำ
๑๖/๐๗/๒๕๑๙ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม

อุบลวนาราม  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๔๙

นางชขนิษฐา พอกพูลจำ
๑๑/๑๐/๒๕๑๐ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม

อุบลวนาราม  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๕๐

นางสาวรัตติยา น่วมรัศมี
๑๗/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๓๙๕๑

นางสุวรรณี ภาษาไทย
๒๐/๑๒/๒๕๑๑

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๓๙๕๒

นางสาวจุฑารัตน์ วรรณศรียพงษ์
๐๓/๐๑/๒๕๓๒

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๓๙๕๓

นางสาวจีรพร ไพศูนย์
๐๗/๐๘/๒๕๐๙

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๓๙๕๔

นางสาวสุนันทา พุ่มช้าง

๒๔/๑๑/๒๕๒๑

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๓๙๕๕

นางสาวจริยา วงค์ราษฎร์
๐๙/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๓๙๕๖

เด็กชายพนมกร ม่วงใหม
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๓๙๕๗

เด็กชายรัฐนันท์ ทวีลาภ
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๓๙๕๘

เด็กชายณัฐวุฒิ คงคล้าย
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๓๙๕๙

เด็กหญิงฐิตาภา จารัตน์
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๓๙๖๐

เด็กหญิงปยะฉัตร ขันสัมฤทธิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลียง

้

ส้มเกลียง

้

 

นบ ๒๔๕๙/๓๙๖๑

เด็กหญิงณชดา ศรีจันทร์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลียง

้

ส้มเกลียง

้

 

นบ ๒๔๕๙/๓๙๖๒

เด็กหญิงสุภัทตา ปตโชติชัย
๑๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลียง

้

ส้มเกลียง

้

 

นบ ๒๔๕๙/๓๙๖๓

เด็กหญิงปทมาพร ศรีสุนทรปาพจน์
๒๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลียง

้

ส้มเกลียง

้

 

นบ ๒๔๕๙/๓๙๖๔

เด็กชายพีรพัฒน์ แท่นจันทา
๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลียง

้

ส้มเกลียง

้

 

นบ ๒๔๕๙/๓๙๖๕

เด็กหญิงขนิกานต์ งามดี
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

สิงห์  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๖๖

เด็กหญิงปราริฉัตร บัวน้อย
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

สิงห์  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๖๗

เด็กหญิงวนิดา เย็นบำรุง

๒๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

สิงห์  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๖๘

เด็กหญิงอรัญญา ช่องท้วม
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

สิงห์  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๖๙

เด็กหญิงกานธิดา ทาระกิจ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

สิงห์  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๗๐

เด็กหญิงพัฒน์นรี เย็นวัฒนา
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

สิงห์  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๗๑

เด็กหญิงปนัดดา ช่องท้วม
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

สิงห์  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๗๒

เด็กหญิงพัชรี ทองกระจ่าง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

สิงห์  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๗๓

เด็กหญิงกนกวรรณ เจิมขุนทด
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

สิงห์  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๗๔

เด็กชายธนวัฒน์ ชาติพุก
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

สิงห์  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๗๕

เด็กชายนวมินทร์ ทองกระจ่าง
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

สิงห์  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๗๖

เด็กชายวรินทร ไชยมุงคุณ
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

สิงห์  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๗๗

เด็กชายพิเชียร พิริยะ
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

สิงห์  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๗๘

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ฤทธินาคา
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

สิงห์  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๗๙

เด็กชายสันชัย พลายจันทร์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

สิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๑๔ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๓๙๘๐

เด็กชายวีรพงษ์ โพธิทอง

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

สิงห์  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๘๑

เด็กชายคมชาญ ทรัพย์ประสม
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

สิงห์  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๘๒

เด็กชายไชยวัฒน์ แพะขุนทด
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

สิงห์  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๘๓

เด็กชายฐิติพันธ์ เหล็กสิงห์
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

สิงห์  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๘๔

เด็กชายธนกฤต สุรินาม
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

สิงห์  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๘๕

เด็กชายสหรัฐ วงษ์บุญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

สิงห์  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๘๖

เด็กชายชัญญโชติ โพลาลัย

๒๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

สิงห์  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๘๗

เด็กชายวราวุธ แก้วมณี
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

สิงห์  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๘๘

เด็กหญิงจารุวรรณ กลันด้วง

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

สิงห์  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๘๙

เด็กหญิงปรวรรณ ชนะจิตต์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

สิงห์  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๙๐

นายสมชาย กิจสงวน
๑๐/๐๕/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๙๑

จ.ส.อ. ธีระ ทองสพัก
๑๓/๑๐/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๙๒

เด็กหญิงกาญจนา ประมรพืช
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๙๓

เด็กหญิงศศิวิมล ดำเนิน
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๙๔

เด็กชายพีระพัฒน์ ใจแสน
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๙๕

เด็กหญิงวรนุช วุฒิวงศ์สุวรรณ
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๙๖

เด็กชายวศิน พูลเกษม
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๙๗

เด็กหญิงมาลิสา สืบสาน
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๙๘

เด็กชายอาทิตย์ เมฆคล้าย
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๕๙/๓๙๙๙

เด็กชายทักษิณ จิตรรักษ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๕๙/๔๐๐๐
เด็กหญิงกาญจนา แซ่กอ

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๕๙/๔๐๐๑
เด็กชายกิตติธัช พิณพาทย์

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๕๙/๔๐๐๒
เด็กชายกิตติ ละออ

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๕๙/๔๐๐๓
เด็กชายปรีชา สีโน๊ต

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๕๙/๔๐๐๔
เด็กชายกฤตธรรม ลำเนานาน

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๕๙/๔๐๐๕
เด็กชายพีรวิชณ์ แสงสุวรรณ

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๕๙/๔๐๐๖
เด็กชายปุณยวิทย์ กรองสวน

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๕๙/๔๐๐๗
เด็กชายวีรภัทร บำรุงศรี

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๕๙/๔๐๐๘
เด็กหญิงสุภาวิณี จุ้ยประเสริฐ

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๕๙/๔๐๐๙
เด็กชายณภัทร อรรถกสิกิจ

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๕๙/๔๐๑๐
เด็กชายภาคภูมิ ศรีสันต์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๕๙/๔๐๑๑

เด็กชายสุพวัฒน์ ช้างหล่อ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๕๙/๔๐๑๒

เด็กชายสิทธินนท์ ห่วงเอียม

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๕๙/๔๐๑๓

เด็กหญิงพรพชร นิลน้อยศรี
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๕๙/๔๐๑๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ เทิมกระโทก
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๑๕ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๔๐๑๕

เด็กหญิงพิมพ์พร โถน้อย
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๕๙/๔๐๑๖

เด็กชายทศพล สุขเกษม
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๕๙/๔๐๑๗

เด็กหญิงรุจิรา มีมากบาง

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๕๙/๔๐๑๘

เด็กชายชานนท น้อยปน
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๕๙/๔๐๑๙

เด็กหญิงศราวดี อุตเสน
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๕๙/๔๐๒๐
เด็กหญิงธนพร กันยะมี

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๕๙/๔๐๒๑

นางสุวรรณศรี พิมพ์จันทร์
๒๘/๐๕/๒๕๒๒

โรงเรียนมหาสวัสดิ(ราษฎร์บำรุง)

์

โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๒๒

นางสาวดาราวรรณ น้อมกลาง
๐๔/๐๘/๒๕๓๕

โรงเรียนมหาสวัสดิ(ราษฎร์บำรุง)

์

โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๒๓

เด็กชายสุบรรณ รอดสัตรู

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาสวัสดิ(ราษฎร์บำรุง)

์

โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๒๔

เด็กหญิงภัทรา แก้วแสง
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาสวัสดิ(ราษฎร์บำรุง)

์

โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๒๕

เด็กชายภุชงค์ นิกรแสง
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาสวัสดิ(ราษฎร์บำรุง)

์

โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๒๖

เด็กหญิงปาริฉัตร ด้วงพิมพ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาสวัสดิ(ราษฎร์บำรุง)

์

โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๒๗

เด็กหญิงนริศรา นามศิริ
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาสวัสดิ(ราษฎร์บำรุง)

์

โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๒๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ฮวดบำรุง
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาสวัสดิ(ราษฎร์บำรุง)

์

โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๒๙

เด็กชายธีรวัฒน์ ขำคม
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาสวัสดิ(ราษฎร์บำรุง)

์

โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๓๐
เด็กหญิงกนกพร ทิพย์ชมภู

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาสวัสดิ(ราษฎร์บำรุง)

์

โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๓๑

เด็กหญิงพิมลดา หวานเย็น
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาสวัสดิ(ราษฎร์บำรุง)

์

โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๓๒

นายวิศรุต ว่องศิริพร
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๓๓

นางสาวนรกมล กาวรรณ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๓๔

นายฐิติพงศ์ พานดอกไม้
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๓๕

นางสาวสุรัจนี ขันทีท้าว
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๓๖

เด็กหญิงณัฐณิชา ภักดิศรีวงษ์

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๓๗

เด็กชายณภัทร จีนบรรจบ

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๓๘

เด็กชายสุทธิภัทร โศภาพรต
๑๘/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๓๙

เด็กชายวิทวิน สังข์ทอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๔๐
เด็กชายศุภัช แก้วสอาด

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๔๑

เด็กหญิงธันวรัศม์ บุญเหลือ
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๔๒

เด็กชายดนุพร
สถาพรพิพัฒน์กุล

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๔๓

เด็กหญิงชลดา แก้วประเสริฐ
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๔๔

เด็กหญิงชนกนันท์ ลายเขียน
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๔๕

เด็กชายนพปฎล มูลประดิษฐ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๔๖

เด็กชายธนทัตน์ ลำไธสง
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๔๗

เด็กชายพงษ์รัตน์ ผาจันทร์ยอ
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๔๘

เด็กชายปุณยวัจน์ บัวรสศักดิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๔๙

เด็กชายสวิตต์ ศรีเปารยะ
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๑๖ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๔๐๕๐
เด็กหญิงพิมพกานต์ ธรรมนิตย์นิยม

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๕๑

เด็กหญิงภคนันท์ ลับกิม

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๕๒

เด็กหญิงภาวินี ยองประยูร
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๕๓

เด็กชายชัชวาล จารึกธรรม
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๕๔

เด็กชายวาสุ ชืนใจชน

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๕๕

เด็กหญิงปฐมพร ว่องวสุพงศา
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๕๖

เด็กหญิงอังศุวีร์ เรืองรัตนากร
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๕๗

เด็กชายวณัฐพงษ์ โฉมวงษ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๕๘

เด็กชายธนโชติ เทียมทะนงค์
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๕๙

เด็กชายยศภฤศ ชาตะรัตน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๖๐
เด็กชายศรราม เจ็กแสง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๖๑

เด็กชายจักรีบุตร พิษมอญ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๖๒

เด็กหญิงพัชราภา เดชาธนวินท์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๖๓

เด็กหญิงพิมพ์ธิตา แจ่มแจ้ง
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๖๔

เด็กหญิงจันธิดา บุญโสพิศ
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๖๕

เด็กชายกรินทร์ ขันธพงษ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๖๖

เด็กหญิงนันทศิริ ศรีบัวเอียม

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๖๗

เด็กชายกิตติพิชญ์ พรหมฤทธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๖๘

เด็กชายธนกร แทนบุญไพรัช
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๖๙

เด็กชายชัยวัฒน์ พรมชัย
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๗๐
เด็กชายเดชาธร อ่อนช่างเหล็ก

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๗๑

เด็กชายนันทโชติ สิทธิรุ่ง
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๗๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ทองย้อย
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๗๓

เด็กชายประกาย ใจสาร
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๗๔

เด็กหญิงพุทธิชา เผือนกลาง

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๗๕

เด็กหญิงอารียา ชาวผาวิไล
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๗๖

เด็กชายวิสิษฏ์ อำมาตไทย
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๗๗

เด็กหญิงพิมพ์อักษร จิตต์ชอบ
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๗๘

เด็กชายศุภากร ลิขิตวาศ
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๗๙

เด็กชายเตชทัต วรรณจักร์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๘๐
เด็กหญิงวราพร ศิรินนท์ธนเวช

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๘๑

เด็กชายพรภวิษย์ มาศภูมิ
๒๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๘๒

เด็กชายเตชทัต วิเศษสิงห์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๘๓

เด็กชายโอม กระจายศรี
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๘๔

เด็กหญิงวิชิตา ศรีทิพย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๑๗ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๔๐๘๕

เด็กชายศตายุ
ชำนาญเศรษฐกุล ๑๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๘๖

เด็กชายษิณทุ แต้มต่อ
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๘๗

เด็กชายพัชรพล บุญอินทร์ส่ง
๑๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๘๘

เด็กชายคุณานนท์ ชาญวิทยากุล
๒๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๘๙

เด็กหญิงเบญจพร น้อยใย
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๙๐
เด็กชายกษม โพธิศรีมา

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๙๑

เด็กชายอธิป เดชแพ
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๙๒

เด็กหญิงณัจฉรียา โชติวุฒิพัฒนา
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๙๓

เด็กหญิงฟาใส เลิศมณีสกุลชัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๙๔

เด็กหญิงระรินทิพย์ ปุลิเวคินท์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๙๕

เด็กชายวิชิตพล ธรรมสโรช

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๙๖

เด็กชายสิทธินนธ์ บุญถ้วน

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๙๗

เด็กชายนันทวัฒน์ โพธิแก้ว

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๙๘

เด็กชายถิรวัฒน์ ลีเจริญรุ่งเรือง
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๐๙๙

เด็กหญิงอรณิชา สถิตพงษ์วัฒนะ
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๐๐
เด็กชายศุภวิชญ์ ทัศมาลี

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๐๑

เด็กชายธิติวัฒน์ อภิสุริยสิทธิกุล
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๐๒

เด็กชายพุทธภูมิ จำชาติ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๐๓

เด็กชายนิฐิกร ฉำอินทร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๐๔

เด็กหญิงชญาดา ใจอารี
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๐๕

เด็กหญิงอิศวีร์พร มีกลุ่ม
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๐๖

เด็กหญิงปวริศา วัฒนาจารุพงศ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๐๗

เด็กหญิงดวงกมล เทียงตรง

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๐๘

เด็กชายอรรถพล เขียวมีส่วน
๒๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๐๙

เด็กชายอติชาติ ศรีวิบูลย์
๒๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๑๐

เด็กหญิงกนธิชา ใจน้อย
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๑๑

เด็กหญิงแก้วกุลสิณี ดุษณีย์วงค์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๑๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ จุนทะวะดี
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๑๓

เด็กหญิงศศิรัศมิ

์

อารยุติธรรม
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๑๔

เด็กหญิงกรวรรณ นิธิธนสกุล

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๑๕

เด็กชายพีรณัฐ เจริญเมือง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๑๖

เด็กหญิงจุฑามาศ สุทธิโชติ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๑๗

เด็กชายธนธร เพิมพูลผลิตผล

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๑๘

เด็กชายบวรภัค อยู่อ่วม
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๑๙

เด็กชายปวริศ สีธิวงค์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๑๘ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๔๑๒๐

เด็กชายสรัลธร สงสาร

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๒๑

เด็กชายวิศรุต ขุนทรง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๒๒

เด็กชายชินกฤต ยกฉวี

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๒๓

เด็กหญิงอุบลวรรณ รอดดำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๒๔

เด็กชายรุจรวี บวรนิรมาณ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๒๕

เด็กหญิงวรินทร ธนาพงษ์ภานุ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๒๖

เด็กชายนันทิพัฒน์ สาธุสิทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๒๗

เด็กชายปณณวัฒน์ อาวุธอินทรวิชิต
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๒๘

เด็กหญิงภรภัทร ตรีธรรมจินดา
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๒๙

เด็กหญิงจิณณ์จุฑา ไวยครุธ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๓๐

เด็กหญิงภัทรพร สืบวสุธากุล
๒๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๓๑

เด็กชายปรินทร คงทอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๓๒

เด็กชายธนัท ปาละสุข
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๓๓

เด็กชายณัฐดนัย มัณฑะวรโรจน์
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๓๔

เด็กหญิงศิริภัทร ภาตะนันท์
๑๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๓๕

เด็กหญิงรมิดา วิสูตรโสภณา
๑๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๓๖

เด็กหญิงศิริวรรณ แก้วมงคล
๑๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๓๗

เด็กชายอัครชัย พรหมน้อย
๒๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๓๘

เด็กหญิงอชิรญา เชิดโฉมตระกูล
๒๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๓๙

เด็กหญิงรชยา เด่นดวง
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๔๐

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ เหล่าสุนทรวณิช
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๔๑

เด็กชายกิตติพัฒน์ สุขเจริญ
๑๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๔๒
เด็กหญิงทรรศวรรณ ฉัตรสุวรรณ

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๔๓

เด็กหญิงอุษณีย์ ศิลปาภินันท์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๔๔

เด็กหญิงกันยรัตน์ พรประทุม
๒๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๔๕

เด็กชายจตุภัทร สาครธนะศักดิ

์

๒๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๔๖

เด็กหญิงอรนลิน กลินบัว

่

๑๔/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๔๗

เด็กหญิงนภัทร แก้วเย็นฉำ
๑๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๔๘

เด็กหญิงวิชุดา ตาดเกิด
๒๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๔๙
เด็กหญิงกานต์พิชชา จิตสอาด

๒๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๕๐

เด็กหญิงมัทนา จันทะแสน
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๕๑

เด็กหญิงสิริกัญญา เส็งเล็ก
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๕๒

เด็กหญิงศิริประภา ทองแท้
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๕๓

เด็กชายกฤตภาส ควนเพิมสิน

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๕๔

เด็กชายบูรเมศร์ มูลหา
๑๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๑๙ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๔๑๕๕

เด็กหญิงภัทรวดี พวกคง
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๕๖

เด็กชายสุรวงค์ แสงรวม
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๕๗

เด็กชายสุทธิพจน์ เพ็ชรฉฬูกรรณ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๕๘

เด็กหญิงณัฐชญา โถน้อย
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๕๙

เด็กหญิงวรัญญา วิภัชภาพันธ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๖๐

เด็กหญิงสุจิรา ถินศรี

่

๑๓/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๖๑

เด็กหญิงชญาดา ชืนจิตร์

่

๑๓/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๖๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ศักดิรุ่งพงศากุล

์

๒๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๖๓

เด็กหญิงพรวารี สงวนพงษ์
๒๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๖๔

เด็กชายก้องวิชญ์ ก๋งเกิด
๒๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๖๕

เด็กหญิงสุภาภัทร ภาสบุตร
๒๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๖๖

เด็กชายวรทัต วงศ์วิสุทธิสกุล
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๖๗

เด็กหญิงสุพัชญา ขวัญทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๖๘

เด็กชายธนกร เข็มกลัด
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๖๙

เด็กชายศิลาชัย จิรชัยรัตนสิน
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๗๐

เด็กชายธิเบต นาทอง
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๗๑

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ รัตนไพบูลย์พงศ์ ๑๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๗๒

เด็กหญิงกรทอง พัฒนภักดี
๒๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๗๓

เด็กหญิงณัฐรดา ศรีสุขทักษิณ
๒๓/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๗๔

เด็กชายพีรพัฒน์ เปรมจิตต์
๒๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๗๕

เด็กชายธีร์กวิน พิมพ์ทนต์
๓๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๗๖

เด็กชายกันตินันท์ คล้ายยา
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๗๗

เด็กหญิงฐิตารีย์ สามารถ
๑๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๗๘

เด็กชายศิวกร ขอพักกลาง
๒๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๗๙

เด็กหญิงปนัสยา แสงเมฆ
๓๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๘๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ ทิพนา
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๘๑
เด็กหญิงกนกกาญจน์ ม่วงศรี

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๘๒
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

วัชรชลธี
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๘๓

เด็กหญิงกุลปริยา ครุฑอ้วน
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๘๔

เด็กชายนำโชค ด่อนสีดัน

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๘๕

เด็กหญิงณปภัช พลากรชัยสกุล

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๘๖

เด็กหญิงปราญชลี สองสี

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๘๗

เด็กหญิงอภิชญา ดีเอียม

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๘๘

เด็กหญิงศุภิสรา ภูมี
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๘๙

เด็กชายศุภกิตติ

์

สักลอ
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๒๐ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๔๑๙๐

เด็กชายธรรมนูญ อึงสิทธิพูนพร

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๙๑

เด็กชายปฏิพัทธ์ เจือบุญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๙๒

เด็กชายธัชนนท์ นิจจำรูญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๙๓

เด็กหญิงพริมา แก้วประสิทธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๙๔

เด็กชายวรพล เพชรพราย
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๙๕

เด็กหญิงฐิติชญา ศรีสวัสดิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๙๖

เด็กหญิงปรียาพร พัฒนชนชาติคีรี
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๙๗

เด็กชายยงยศ ทิวาวรรณ์
๑๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๙๘

เด็กหญิงเตชญากร เตชะกุลปราณี
๑๙/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๑๙๙

เด็กหญิงวรกานต์ วัตรุจีกฤต
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๒๐๐
เด็กหญิงมัณชุพร เวชศาสตร์

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๒๐๑

เด็กชายณัฐพงศ์ เหรียญกนกกุล
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๒๐๒

เด็กชายกฤษดา สังค์น้อย
๒๙/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๕๙/๔๒๐๓

เด็กหญิงอัญมณี สุภะผ่องศรี ๐/๖/๒๕๔๙ วัดกู้ กู้  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๐๔

เด็กหญิงสโรชา ราชอุดม ๐/๑๐/๒๕๔๙ วัดกู้ กู้  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๐๕

เด็กหญิงอนุสรา กองคำ
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

วัดกู้ กู้  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๐๖

เด็กหญิงอาภา อรรถวิชัย ๐/๙/๒๕๔๙ วัดกู้ กู้  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๐๗

เด็กหญิงปใหม่ นุ่มนวน ๐/๑/๒๕๕๐ วัดกู้ กู้  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๐๘

เด็กหญิงวาสนา คำทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

วัดกู้ กู้  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๐๙

เด็กหญิงศุภรดา ปทุมรังษี ๐/๘/๒๕๔๘ วัดกู้ กู้  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๑๐

เด็กชายพีรภัทร พรมสุวรรณ์ ๐/๘/๒๕๔๘ วัดกู้ กู้  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๑๑

เด็กชายณัฐพล สุดจิตร
๐/๑๑/๒๕๔๘

วัดกู้ กู้  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๑๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

วาทนเสรี ๐/๘/๒๕๔๘ วัดกู้ กู้  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๑๓

เด็กหญิงชนิศา ภูวดล
๐/๑๑/๒๕๔๘

วัดกู้ กู้  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๑๔

เด็กหญิงปณิตา เกตุพิมพ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

วัดกู้ กู้  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๑๕

เด็กชายสิงหา ทูบชาวนา
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

วัดกู้ กู้  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๑๖

เด็กชายสมบัติ ชอบค้า
๐/๑๒/๒๕๔๘

วัดกู้ กู้  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๑๗

เด็กหญิงวิภาวี มะเมียเมือง ๐/๗/๒๕๔๘ วัดกู้ กู้  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๑๘

เด็กหญิงอรัญญา ไชยสอน
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

วัดกู้ กู้  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๑๙

เด็กหญิงอสมา น้อยกาญจนะ
๐/๑๒/๒๕๔๘

วัดกู้ กู้  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๒๐
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์ ศีลประสิทธ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

วัดกู้ กู้  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๒๑

เด็กหญิงนันทการ กิลี
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

วัดกู้ กู้  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๒๒

เด็กหญิงสุนัน พุ่มอำ
๐/๑๑/๒๕๔๖

วัดกู้ กู้  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๒๓

เด็กหญิงเปมิกา สังข์ประดิษฐ์
๐/๑๒/๒๕๔๗

วัดกู้ กู้  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๒๔

เด็กชายบวร อบหอม ๐/๑๐/๒๕๔๗ วัดกู้ กู้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๒๑ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๔๒๒๕

เด็กหญิงชนัฐ คงครบ
๑๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๒๖

เด็กหญิงมนัญญา ทองขาวขำ
๒๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๒๗

เด็กชายธีรพงษ์ วรรณคำ
๒๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๒๘

เด็กหญิงกันต์กนิษฏ์ ริมหมู่ดี
๒๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๒๙

เด็กหญิงชนิกานต์ นิลนะมะ ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๓๐

เด็กหญิงวริยา ภูเด่น
๑๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๓๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ แสงทอง
๓๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๓๒

เด็กหญิงเนติยา ธนะศรีสุธารัตน์
๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๓๓

เด็กหญิงพรนภา อุษานนท์
๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๓๔

เด็กชายศุภณัฏ ยวงยิม

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๓๕

เด็กชายตุลา มานิตย์นารถ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๓๖

เด็กหญิงกัลยาณี บุญส่ง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๓๗

เด็กหญิงอารีรัตน์ ประทีปบุษกร
๒๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๓๘

เด็กหญิงเอมิกา ปนอินทร์ ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๓๙

เด็กหญิงนภัสวรรณ สุวรรณชืน

่

๒๘/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๔๐

เด็กหญิงชรัญญา ชุ่มชาติ
๑๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๔๑

เด็กหญิงภัทรธิดา เสียงดัง ๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๔๒

เด็กชายปวรุตม์ สุขเทียบ
๒๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๔๓

เด็กชายณัฐนนท์ คำหล้า
๒๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๔๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ เหล่าสาร ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๔๕

เด็กชายธนากร ฉาบพิมาย
๒๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๔๖

เด็กหญิงรัตติกาล เขียวแฉล้ม

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๔๗

เด็กหญิงอรพรรณ แซ่ลิม

้

๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๔๘

เด็กชายสัญชัย สุขภูมิ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๔๙

เด็กชายวรรธนัย ปานทอง ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๕๐

เด็กหญิงพรทัชชา ประไกรวัณ ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๕๑

เด็กชายจิรภัทร วิริยะชากุล
๒๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๕๒

เด็กชายปรัชญา เอียมแม้น

่

๒๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชืนวิทยานุสรณ์)

่

ตำหนักเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๕๓

เด็กชายจตุรภุช สิทธิศาสตร์
๒๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชืนวิทยานุสรณ์)

่

ตำหนักเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๕๔

เด็กหญิงมยุรฉัตร นุชน้อย ๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชืนวิทยานุสรณ์)

่

ตำหนักเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๕๕

เด็กชายศราวุธ สุขใส ๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชืนวิทยานุสรณ์)

่

ตำหนักเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๕๖

เด็กหญิงอรัญญา รัตนประสิทธิ

์

๒๓/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชืนวิทยานุสรณ์)

่

ตำหนักเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๕๗

เด็กชายไพรัตน์ กลันทอง

่

๑๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชืนวิทยานุสรณ์)

่

ตำหนักเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๕๘

เด็กชายธนภูมิ พินโทแก้ว
๑๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชืนวิทยานุสรณ์)

่

ตำหนักเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๕๙

เด็กหญิงลัดดา วงสาสน
๒๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชืนวิทยานุสรณ์)

่

ตำหนักเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๒๒ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๔๒๖๐

เด็กชายศิวกร เชยเนตร
๒๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชืนวิทยานุสรณ์)

่

ตำหนักเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๖๑

เด็กชายนาคินทร์ ลอยกระโทก
๒๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชืนวิทยานุสรณ์)

่

ตำหนักเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๖๒

เด็กหญิงเอมมิกา รัตนประสิทธิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชืนวิทยานุสรณ์)

่

ตำหนักเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๖๓

เด็กชายณัฐนันท์ โพธิทอง

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๖๔

เด็กหญิงพรรณิภา ลาดี
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๖๕

เด็กหญิงสุนิษา ศรีธรรม
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๖๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ จันทนาลักษณ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๖๗

เด็กหญิงนฤมล ชาดทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๖๘

เด็กชายศักดาวุธ โสดธิ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๖๙

เด็กชายพุฒิพงศ์ แพลงสกุล
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๗๐

เด็กชายนาวี เครือพลับ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๗๑

เด็กชายอดุลวิทย์ บัวบาน
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๗๒

เด็กหญิงพรพรรณ กระจ่างแพทย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๗๓

เด็กหญิงจิดาภา มูลเหล็ก
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๗๔

เด็กหญิงวนัชนันท์ รักษาศรี
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๗๕

เด็กหญิงพรรัมภา ภักดีสุวรรณ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๗๖
เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ แดงชาติ

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๗๗

เด็กหญิงนฤพร ถาวรอภิชาติ
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๗๘

เด็กหญิงสุวรรณนา ชุมตรีนอก
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๗๙

เด็กชายประวีณ มีชำนาญ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๘๐

เด็กหญิงสุวรรณี นำทิพย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๘๑

เด็กชายประกายวุฒิ เปลียนสุข

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๘๒

เด็กชายศุภโชค เลิศลำตระกูล
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๘๓

เด็กหญิงฐิริญญา สวัสดี
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๘๔

เด็กชายปฏิพัทธ์ ไชยวังราช
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๘๕

เด็กหญิงวราพร สีเขือนแก้ว

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๘๖

เด็กชายฐากูร วรเลิศ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๘๗

เด็กหญิงประภัสสร มาตวังแสง
๕/๐๘/๒๕๔๗

วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๘๘

เด็กหญิงรัตน์เกล้า ภาคาผล
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๘๙

เด็กชายอรุญ ทองคำสี
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๙๐

เด็กชายสมบูรณ์ ดอกสวย

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๙๑

เด็กหญิงเกสินี ฝายสกุล
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๙๒

เด็กชายกิตอพจน์ นาทอง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๙๓

เด็กหญิงวิณภาพร คุ้มบุญ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๙๔

เด็กหญิงนิตยา ประสิทธิกุล
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๒๓ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๔๒๙๕

เด็กหญิงดาริน สุขสถาน
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๙๖

เด็กหญิงชาลิสา นามสุโพธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๙๗

เด็กชายณัฐพงษ์ จันทร์พยับ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๙๘

เด็กหญิงพลอยชมพู พลเยียม

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๔๕๙/๔๒๙๙

เด็กหญิงพิมลรัตน์ ทศพล
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๐๐
เด็กหญิงจุฑารักษ์ จงรวมกลาง

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๐๑

เด็กหญิงนภสนันท์ เกล็ดประทุม
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๐๒

เด็กหญิงขนิษฐา ฉิมกุล
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๐๓

เด็กหญิงชลิตา แดงฉาน
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๐๔

เด็กหญิงภาลินี จระเกต
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๐๕

เด็กหญิงสุรัญญา สัตบุษ
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๐๖

เด็กชายศิริพงษ์ ศรีเผ่าพันธ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๐๗

เด็กชายธูติพงษ์ อุตรพันธ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๐๘

เด็กชายนิกร แก้วพรม ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๐๙

เด็กหญิงเปรมวิกา แสงซ้าย
๒๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๑๐

เด็กชายรัฐวุฒ นาดี
๒๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๑๑

เด็กหญิงบุณยาพร ไพละออ
๑๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๑๒

เด็กชายอนุชา เอมสรรค์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๑๓

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

บริบูรณ์
๑๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๑๔

เด็กหญิงกมลนัทธ์ กวีกิจอำไพ
๒๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๑๕

เด็กหญิงมัลลิกา นาชัยฤทธิ

์

๓๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๑๖

เด็กหญิงอรรถญา หนูกลำ
๑๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๑๗

เด็กหญิงนัชชา บุญนาค
๑๙/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๑๘

เด็กชายเศรษฐา คงฤทธิ

์

๒๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๑๙

เด็กชายวชิรพล คณะแพง ๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๒๐

เด็กชายบดินทร์ โคกแพ
๑๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๒๑

เด็กหญิงสุนิตา โพธิผ่อง

์

๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๒๒

เด็กหญิงพินันทา ประมวลทรัพย์ ๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๒๓

เด็กชายจุมพล งามประเสริฐ
๑๗/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๒๔

เด็กหญิงสุกัญญา ผายพืนพึก ๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๒๕

เด็กชายอภิชาต ประเสริฐศักดิศรี

์

๑๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๒๖

เด็กชายกรกฎ ปนธง
๑๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๒๗

นางสาวณัฐชยา กระทาง
๒๙/๗/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๒๘

เด็กชายสรยุทธ อินทร์แมน
๒๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๒๙ เด็กหญิงประกายกาญจน์

นึกถึง ๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๒๔ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๔๓๓๐ เด็กชายประเสริฐเกียรติ
สมนึกตน ๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๓๑

เด็กชายณัฐวุฒิ แฝงนอก
๑๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๓๒

เด็กชายก้องเกียรติ เจดีพราหมณ์
๑๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๓๓

เด็กชายปรเมศรื วงค์แก้ว
๑๔/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๓๔

นางจิรัชญา จตุทอง ๓/๙/๒๕๑๑ โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๓๕

เด็กหญิงพรกนก ศรีวะรมย์
๒๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๓๖

เด็กหญิงกันกต์นิษฐ์ ชืนชาวกิจ

่

๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๓๗

เด็กหญิงนิรัชพร โนวัง

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๓๘

เด็กหญิงวรนุช สืบแสน ๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๓๙

เด็กชายวชิราวุฒิ เหว่านาค
๒๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๔๐

เด็กหญิงลีลาวดี ผ่องใส
๑๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๔๑

เด็กชายธีรพัฒน์ บุญชู

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๔๒

เด็กหญิงรัตนา มาไมตรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๔๓

เด็กหญิงสุนิษา คลองผุย

๒๗ / ๗ /๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๔๔

เด็กชายชนะภัทร เคนสน
๑๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๔๕

เด็กหญิงกุลวดี ชมทอง
๒๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๔๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ มากท้วม
๒๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๔๗

เด็กหญิงพิณพิพย์ อัตราช ๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๔๘

เด็กหญิงชาลิณี น้อยบุดดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๔๙

เด็กหญิงลีลาวดี บุญช่วย

๑๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๕๐
เด็กหญิงเบญญทิพย์ บุญสนธิ

๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๕๑

เด็กหญิงศุกฤตา แฝงสีดา
๒๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๕๒

เด็กชายธนากร วิชิตกุล ๗/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๕๓

เด็กหญิงพัชราภา เหลาจำเริญ ๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๕๔

เด็กชายวรินทร โพธิสะเดา

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๕๕

เด็กชายเดชดนัย เม่นเอียม

่

๘/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๕๖

เด็กหญิงวรัทญา เต็มมูล
๑๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๕๗

เด็กหญิงวรางค์รัตน์ ทรัพย์อุดม ๒/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๕๘

เด็กหญิงชนัญชิตา วังอินทร์
๑๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๕๙

เด็กหญิงลักขณา หุ่นสิงห์
๒๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๖๐

เด็กหญิงศุภลักษณ์ เตชะมา
๒๕/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๖๑

เด็กชายปุณมนัส แก้วม่วง ๖/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๖๒

เด็กชายธนาธร เตียงชัย
๑๒/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๖๓

เด็กหญิงตมิศา สิงหัน

๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๖๔

เด็กหญิงนภัสนันท์ แจ้งเร็ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๒๕ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๔๓๖๕

เด็กชายบุญมา บางยาง
๑๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๖๖

เด็กชายเก้า คำมะนาถ ๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๖๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ ศรีมาตร
๒๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๖๘

เด็กหญิงเปยมฤทัย ปอมจันทร์ ๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๖๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ อินวัง
๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๗๐

เด็กชายธีรภัทร เหลาจำเริญ ๖/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๗๑

เด็กหญิงทรรศพร ศรีศักดา
๑๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๗๒

เด็กชายระพีพัฒน์ เพราะดี
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๗๓

เด็กหญิงมิญธิญา สมเงิน ๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๗๔

เด็กชายฐิตนนท์ เดชาสีห์ธนสิน
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๗๕

เด็กหญิงยุพาภรณ์ รัตน์แสง
๒๒/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๗๖

เด็กหญิงจันทร์วลัย แผลติตะ
๑๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๗๗

เด็กชายวิษณุ ซาชิโย
๑๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๗๘

เด็กหญิงทัศนีย์ คำแสนเดช ๓/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๗๙

เด็กชายธีราวุฒิ คำดีวงศ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๘๐

เด็กชายฤทธิชัย อุทธาเครือ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๘๑

เด็กชายจตุรงค์ หม่องสุลัย
๑๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๘๒

เด็กชายปญญากร สาดี
๑๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๘๓

เด็กชายกฤษณพงศ์ ศาสตร์ไขแสง
๑๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๘๔

เด็กชายทวีชัย อนุวาลย์
๒๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๘๕

เด็กชายพีรวัส เหมือนกลัด ๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๘๖

เด็กชายธีระเมธ เกตุเม้า

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๘๗

เด็กชายพีรพัฒน์ ชัยภูมิ
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๘๘

เด็กหญิงอลิชา มนปาน
๑๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๘๙

เด็กหญิงชนัญชิดา อ้อนทอง
๑๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๙๐

เด็กหญิงสุนิสา นาคำ
๒๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๙๑

เด็กหญิงณัฐชา แสงนิล
๒๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๙๒

เด็กหญิงพรนัชชา จินเต

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๙๓

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ลาลิน ๔/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๙๔

เด็กหญิงเบญจมาศ เหมือนนาค

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๙๕

เด็กชายออนซอน คำสวย
๑๗/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๙๖

เด็กชายปานอ่อง คำสวย
๒๓/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๙๗

เด็กชายสมพงษ์ แสนสุข
๑๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๙๘

เด็กชายอาทิตย์ ปานทอง
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๓๙๙

เด็กหญิงสุพัตรา เกษศรี ๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๒๖ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๔๔๐๐
เด็กชายเจษฏาพร จันทร์ศรี

๒๒/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๐๑

เด็กชายสิปปวิญชญ์ เวสูงเนิน
๑๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๐๒

เด็กหญิงณัฐรุจา แก่นแก้ว
๑๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๐๓

เด็กชายนนทนันท์ พึงนำ

่

๑๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๐๔

เด็กชายธนพัฒน์ เงินงาม
๒๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๐๕

เด็กชายกฤษฎา แซ่ตัง

้

๒๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๐๖

เด็กชายกฤติพงศ์ ทานา
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๐๗

เด็กหญิงธนัดดา กิตติรัตน์ชัชวาล
๑๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๐๘

เด็กหญิงศิรประภา พรมชัย
๒๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๐๙

เด็กหญิงปยะมาศ ขำประฐม
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๑๐

เด็กหญิงดาว หม่องแอไม
๒๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๑๑

เด็กหญิงเนรัญจิรา ชาติชุติมันต์ ๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๑๒

เด็กชายประภพเดช ปะมา
๑๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๑๓

เด็กชายกุมาร ซิงห์
๑๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๑๔

เด็กหญิงนัฐชา บุญพรม
๒๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๑๕

เด็กหญิงชนิภรณ์ จามะรีย์
๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๑๖

เด็กหญิงอนุธิดา โพธิศรี

์

๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๑๗

เด็กหญิงเจนจิรา บุญเชิญ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๑๘

เด็กชายนิลวัน วัดแผ่นลำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๑๙

เด็กชายประเสิรฐ ศรีภิรมย์ ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๒๐

เด็กหญิงสุฐิดา บุญรอด
๒๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๒๑

เด็กหญิงธีราภรณ์ อุนารัตน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๒๒

เด็กชายสุทธิพงศ์ ขาวละเอียด
๑๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๒๓

เด็กหญิงสิริยากร รอดเพ็ชร
๑๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๒๔

เด็กหญิงภัครจิรา สีลาขวา
๒๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๒๕

เด็กหญิงบุษกร เหลียมแก้ว

่

๑๙/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๒๖

เด็กหญิงอาทิตยา ไกรนคร
๒๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๒๗
เด็กหญิงโชติกาญจน์ เพ็ชรมน ๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๒๘

เด็กชายพงศธร ชัยมาต ๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๒๙

เด็กชายวรวุฒิ มีโคกกลาง
๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๓๐

เด็กชายอรรถพล แสนสีปุย
๒๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๓๑

เด็กหญิงจตุพร พันโกฏิ
๒๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๓๒

เด็กชายอภิวัฒน์ ช่องศรี
๑๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๓๓

นางสาวบุญญารัตน์ วัตตธรรม
๒๑/๑๐/๒๕๒๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๓๔

นายมงคล ยมลชู ๓/๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๒๗ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๔๔๓๕

นายกิตติรัช อ้นฉิม ๙/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๓๖

นางสาวกนกอร บุญอนันต์
๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๓๗

นางสาวกฤติยากร แสนพันธ์ ๔/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๓๘

นางสาวกัญญารัตน์ เพียรผล
๒๐/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๓๙

นายกิตติพัทธ์ ไชยมี ๓/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๔๐

นางสาวจารวี นาคยาน
๒๘/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๔๑
นางสาวณัฏฐ์กานดา ชุ่มเพ็งพันธุ์

๒/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๔๒

นายณัฐภัทร ยวงทองคำ
๒๑/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๔๓

นายธนธรณ์ สุขะ
๒๙/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๔๔

นางสาวนิด ไชยคำ
๑๔/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๔๕

นางสาวนิศากร สุวรรณราชัย ๒/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๔๖

นางสาวบุษบา ลืมไพบูลย์
๒๓/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๔๗

นางสาวประภัสสร จันทร์แปลง
๒๓/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๔๘

นางสาวปานิศา ไชยเอียด
๒๐/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๔๙

นายปนธร หาสาง
๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๕๐
นางสาวพลอยรินทร์ วงศ์ราช

๑๓/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๕๑

นางสาววารุณี ทองแสง
๑๗/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๕๒

นายวิชารัช ปยะชาติ
๒๖/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๕๓

นางสาวศิริลักษณ์ สุริยะ ๑/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๕๔

นายสันติภาพ ราษฎรยินดี
๒๒/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๕๕

นายอัครวัฒน์ ศิริวุฒิพงศ์
๓๐/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๕๖

นางสาวอังคณา กากี ๔/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๕๗

นางสาวกิตติยารัตน์ ขำสกุล
๑๙/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๕๘

นางสาวชุติมา เชยเนตร ๘/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๕๙

นางสาวณัฐมน โม้อุ้ย
๑๙/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๖๐

นายนววิช บุญเกิด
๓๐/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๖๑

นางสาวปยธิดา วัฒนคุณ
๒๒/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๖๒

นายพัสกร เฉลิมเกรียงไกร
๒๘/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๖๓

นางสาววริศรา ศรีบุณยาภิรัตน์
๒๗/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๖๔

นายสัคสธัคร คงเตีย

้

๑๙/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๖๕

นายสิธรา การะเวก ๕/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๖๖

นางสาวสุรีพร เอียมท้วม

่

๒๗/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๖๗

นางสาวอรอุมา บุญซ้อน
๒๗/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๖๘
เด็กชายเกษศดาพงศ์ วังจันทึก

๑๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๖๙

เด็กหญิงพรนภา ศรีธวัชพงศ์
๒๕/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๒๘ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๔๔๗๐

เด็กชายภาดล สุขประสาร ๖/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๗๑

เด็กชายอัยการ กาลรักษา
๑๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๗๒

เด็กชายก้องภพ ทัพฤาไชย ๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๗๓

เด็กชายคุณากร วงษ์แดง ๕/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๗๔

เด็กชายจักรอดิศร ชมชืน

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๗๕

เด็กหญิงจิราพัชร์ บุญเวียง
๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๗๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ สีเทา
๑๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๗๗

เด็กหญิงจิราภัทร ไวทยินทร์ ๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๗๘

เด็กชายเจษฎา เสือน้อย
๑๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๗๙

เด็กชายชญานนท์ วงษาหล้า
๑๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๘๐

เด็กชายญาณกร เทพสุภา

๑๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๘๑

เด็กหญิงญานิกา วิรชา
๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๘๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา วิฑูรย์พันธ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๘๓

เด็กชายตนุภัทร บุษบา
๒๖/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๘๔

เด็กหญิงทิพากร พลเยียม

่

๓๐/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๘๕

เด็กชายธนพัฒน์ กันตรง
๑๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๘๖

เด็กหญิงธนัชชา สาวาสิทธิ
๒๔/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๘๗

เด็กชายธนัตถ์ วิวัธนันท์
๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๘๘

เด็กชายธนากร ไชยเพ็ชร ๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๘๙

เด็กหญิงนริศรา นาคนาง ๔/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๙๐

เด็กชายนลธวัช รุ้งคีรีศักดิ

์

๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๙๑

เด็กหญิงบงกชพร แซ่ไต่ ๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๙๒

เด็กหญิงบัณฑิตา เกิดทรัพย์
๓๐/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๙๓

เด็กชายเบญจามฤต พนอนุอุดมสุข
๒๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๙๔

เด็กชายประกาศชัย เรืองลือ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๙๕
เด็กหญิงประภารัตน์ อาสาสะนา

๑๘/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๙๖

เด็กหญิงปริณดา วงษ์วอน

๑๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๙๗

เด็กหญิงพลอยชมพู
พานทองวิริยะกุล ๒๒/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๙๘

เด็กชายพิชัยยุทธ สุทธิพงษ์เกียรติ
๑๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๔๙๙

เด็กหญิงพินิดา จองคำ
๑๓/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๐๐
เด็กชายภัทรวุธ วชิรปราการสกุล ๑๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๐๑

เด็กหญิงภัทราพร เชยเอม ๒/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๐๒

เด็กชายภานุพงษ์ ทองอาบ ๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๐๓

เด็กชายภูบดินทร์ ลุนสะแกวงศ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๐๔

เด็กหญิงมนตร์ลดา เรืองสระ
๒๔/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๒๙ / ๒๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๔๕๐๕

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ พิเลิศรัมย์
๒๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๐๖

เด็กหญิงวรินธร เพียรใหม่
๒๒/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๐๗

เด็กหญิงศศิธร ศรียศ
๒๖/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๐๘

เด็กชายศุภกร ชัยพัฒน์ศรีสุขดี
๒๘/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๐๙

เด็กชายสรรวิชญ์ ฉำวารี
๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๑๐

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สวนแก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๑๑

เด็กชายสุวรรณ ผอมคลี
๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๑๒

เด็กชายอภิรักษ์ ศริภูมิ
๑๖/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๑๓

เด็กหญิงอรัญญา นิสาภัย
๑๓/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๑๔

เด็กชายอลงกรณ์ เกิดน้อย
๒๑/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๑๕

เด็กชายอากร เล่าสูงเนิน
๒๓/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๑๖

เด็กหญิงกฤตติญา อุ่นจันทร์
๑๔/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๑๗

เด็กชายกฤตภาส เตชะรัตน์
๑๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๑๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ขลิบปน ๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๑๙

เด็กชายเขตต์ชัย ขอนกลาย ๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๒๐

เด็กหญิงจิรัชญา รักษาพล
๑๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๒๑

เด็กชายชญานิน เจริญพล
๑๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๒๒

เด็กหญิงชุดา เทียนทอง
๒๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๒๓

เด็กหญิงฑิฌา จัยเรือง
๓๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๒๔

เด็กชายณภัทร สุวรรณศิริ
๑๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๒๕

เด็กชายณัฐพงษ์ สายสีมา
๑๘/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๒๖

เด็กชายทักษ์ดนัย กัญญาประสิทธิ

์

๑๔/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๒๗

เด็กชายทินภัทร ชละเอม ๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๒๘

เด็กหญิงธนภรณ์ รุ่งพิรุณ ๙/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๒๙

เด็กหญิงธิดาเทพ จองคำ
๑๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๓๐

เด็กชายนนทกร สะโนทวง
๑๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๓๑

เด็กหญิงนพรัตน์ ชูแก้ว
๑๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๓๒

เด็กหญิงเบญญาภา ลาสิงห์
๒๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๓๓

เด็กหญิงพรชิตา จันทะเส ๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๓๔

เด็กหญิงพิมพ์นารา ชัยรัตน์
๒๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๓๕

เด็กชายภูภิภัทร์ กุลาราช
๑๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๓๖

เด็กชายวิศรุต ศรีเดชะ
๑๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๓๗

เด็กหญิงศาสวรรค์ ไรปน ๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๓๘

เด็กชายสรธัญ ดวงเด่น
๑๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๓๙

เด็กหญิงสิรินยา วงษ์นู
๒๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๓๐ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๔๕๔๐

เด็กชายสิริพร ตานา
๒๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๔๑

เด็กหญิงสุพรรณสินี สุริวรรณ ๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๔๒

เด็กชายชนัตถ์ฐา ธรรมสอนบุญมา ๒๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)
สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๔๓

เด็กหญิงฐายินี สอนดิษฐ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)
สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๔๔

เด็กชายทัศนัย มากเพชร
๑๖/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๔๕

เด็กหญิงธนัชญา เขจรเนตร ๙/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๔๖

เด็กหญิงธฤตมน กาฬภักดี
๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๔๗

เด็กหญิงนัดธิดา หอมกลิน

่

๒๔/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)
สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๔๘

เด็กชายประสิทธิ

์

นิลพันธ์
๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๔๙

เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ จุลพันธ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๕๐

เด็กชายพีรพล เครือคำ
๒๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๕๑

เด็กชายพีรภัทร ประจบ ๔/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๕๒

เด็กหญิงภัทราภรณ์ โวหาร
๒๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๕๓

เด็กชายภูมิเดช ขันทอง
๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๕๔

เด็กหญิงเมย์ คำเอียม

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๕๕

เด็กชายวัชรพล รักษาธัม
๒๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๕๖

เด็กหญิงสุภากร น้อยเหนือย

่

๑๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)
สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๕๗

เด็กหญิงอรววรณ เจริญใหญ่
๓๐/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๕๘

เด็กหญิงอิศราภรณ์ พลชา ๕/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๕๙

เด็กชายกิตติพัทธ์ สุดสอาด
๒๔/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๖๐

เด็กหญิงพัชราภา เจริญสุข
๑๔/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๖๑

เด็กหญิงวาณิชา เกตุแผ้ว ๗/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๖๒

เด็กหญิงศุภกฤต ภูผิวนาค
๒๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๖๓

เด็กชายสุววรณศักดิ

์

สุภเจริญผล
๑๘/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๖๔

เด็กชายอนุชิต ภูมิมะนาว
๒๖/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๖๕

เด็กหญิงอรปรียา กาฬภักดี
๒๑/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สพานสูง  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๖๖

เด็กชายธนกฤต สมดี
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม สาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๖๗

เด็กชายกัลปพฤกษ์ คงวิเชียร
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม สาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๖๘

เด็กชายชนะชัย สำเภาแมน
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม สาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๖๙

เด็กชายชาญชัย สุมาลี
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม สาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๗๐

เด็กหญิงทิฆัมพร จันธิดา
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม สาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๗๑

เด็กชายนนทนันท์ เรืองโรจน์
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม สาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๗๒

เด็กชายปริญญา สุขประเสริฐ
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม สาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๗๓

เด็กหญิงมนัสวรรณ จันทร์สว่าง
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม สาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๗๔

เด็กชายวันเฉลิม เพ็งศรี
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม สาลีโขภิตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๓๑ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๔๕๗๕

เด็กหญิงศิรินุช แปะเอียม

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม สาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๗๖

เด็กหญิงสุพรรษา แม้นด้วง
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม สาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๗๗

เด็กชายอนุชา เกตุเพ็ง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม สาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๗๘

เด็กหญิงดลญา พลอยสัมฤทธิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม สาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๗๙

เด็กชายธนพล ฉิมสอาด
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม สาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๘๐

เด็กชายสุริยะ แสนทวีสุข

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม สาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๘๑

เด็กชายชวินทร์ อินต๊ะยวง
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม สาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๘๒

เด็กหญิงจิรวดี เสนคราม
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม สาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๘๓

เด็กหญิงณัฐธิดา อินทร์สุวรรณ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม สาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๘๔

เด็กชายสุริยา จันทรานนท์
๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม สาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๘๕

เด็กหญิงดวงกมล ศรีรุ้ง ๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๘๖

เด็กหญิงกนกวรรณ ฟกดี
๒๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๘๗

เด็กหญิงพรชนก เพ็ชรจัน

่

๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๘๘

เด็กหญิงสุทัตตา สาลีทำ
๑๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๘๙

เด็กหญิงณัฐินัน เนียมสูงเนิน
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๙๐

เด็กชายกรกฤช ช่วยเกร็ด
๒๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๙๑

เด็กหญิงศรุตา ศรีโพธิ

์

๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๙๒

เด็กชายธีรพล ราชสีห์
๑๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ใบบาง ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๙๔

เด็กชายชาคริต เกตุประกอบ ๑๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๙๕

เด็กชายภูมิพัฒน์ สิงขรณ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๙๖

เด็กหญิงชนิสรา ไกรสมรวม ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๙๗

เด็กชายนิรินทร์ เทพวิสุทธิพันธุ์
๑๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๙๘

เด็กหญิงศศิธร แสงพายัพ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๕๙/๔๕๙๙

เด็กหญิงนลิตา เกตุประกอบ
๒๗/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๐๐
เด็กชายประเสริฐ ช่างสอน ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๐๑

เด็กชายนครินทร์ พลเทศ
๓๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๐๒

เด็กชายกษมา ไกรสมรวม ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๐๓

เด็กชายณัฐพงศ์ ทองหลาง
๓๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๐๔

เด็กหญิงภาณินี สาลีทำ
๑๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๐๕

เด็กหญิงปยะพร มังจีน

่

๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๐๖

เด็กชายพัสกร กาญจนสมบัติ
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๐๗

เด็กหญิงกนกวรรณ นันโท
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๐๘

เด็กหญิงนันทิดา แพงศรี
๒๑/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๐๙

เด็กชายธนากร แสนทวีสุข
๑๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ใหญ่สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๓๒ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๔๖๑๐

เด็กหญิงดวงพร เผือกยิม

้

๑๙/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๑๑

เด็กหญิงฐณิฌา เช้าโต
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๑๒

เด็กชายพายุ แสนทวีสุข
๒๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๑๓

เด็กชายชนิกานต์ ทองเจริญ ๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๑๔

นางชุติมณฑน์ ศึกษากิจ
๘/๑๑/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๑๕

เด็กหญิงนนทพร ดีตลอด
๒๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)

อินทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๑๖

เด็กชายเอกรัฐ นกบิน
๑๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)

อินทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๑๗

เด็กชายวุฒิชัย กลินไกล

่

๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)

อินทาราม  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๑๘

นายปณต จตุพศ
๒๒/๕/๒๕๐๔

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๑๙

นางเบญจวรรณ โกเมนทร์ ๔/๙/๒๕๑๗ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๒๐

นายธงชัย วงศ์ษา ๑/๙/๒๕๒๓ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๒๑

นางสาวธัญชนก คล้ายสังข์
๒๓/๓/๒๕๒๔

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๒๒

นางสุธาสินี กลินจ๋ว

่

๑/๑๐/๒๕๒๕
โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๒๓

เด็กหญิงมยุรา หันตระกูล
๒๘/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๒๔

เด็กหญิงธัญการ รักธัญกร ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๒๕

เด็กหญิงรักสิกา รัตนาทร ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๒๖

เด็กหญิงณัฐณชา เรือนทอง ๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๒๗

เด็กชายอิทธิพล กลัดคร้าม
๒๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๒๘

เด็กหญิงรติภัค คำชาย ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๒๙

เด็กหญิงสุธัญญา ม่วงศิริ ๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๓๐

เด็กชายธีรพงษ์ มิศิริ ๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๓๑

เด็กหญิงอภิณห์พร มิงเมือง

่

๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๓๒

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ท้าวบุตร ๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๓๓

เด็กหญิงณัฐวดี สินทวีเลิศ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๓๔

เด็กหญิงสุชัญญา ม่วงศิริ ๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๓๕

เด็กหญิงสุชานันท์ ตันติวิมลขจร ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๓๖

เด็กชายศุภกิตติ

์

สุขไหม
๑๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๓๗

เด็กชายอภิชาต ประพัฒสร
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๓๘

เด็กหญิงพิมพิชา คงมี
๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๓๙

เด็กหญิงทยิดา คุณนาม
๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๔๐

เด็กชายวงศธร ทองแสง
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๔๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา วงศ์สุตาล
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๔๒

เด็กหญิงชลธิชา ฝางแก้ว
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๔๓

เด็กชายกฤษณะ เกตุศรี
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๔๔

เด็กชายศุภากร เจริญธง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๓๓ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๔๖๔๕

เด็กหญิงกานต์ชชา พัฒนพลพัฒน์
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๔๖

เด็กหญิงลัคณา ผันผาย ๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๔๗

เด็กชายภัครพงษ์ อร่ามชัย ๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๔๘

เด็กชายอัชยา สุขแจ่ม ๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๔๙

เด็กชายเชษฐ์พงศ์ พิมผุย ๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๕๐

เด็กชายเขมรัตน์ ผ่องพักตร์ ๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๕๑

เด็กหญิงณริตา ศรีน้อย ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๕๒

เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์ เสาทอง ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๕๓

เด็กหญิงนรมน ตังวงศ์

้

๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๕๔

เด็กหญิงธณัชชา ขันติวงษ์ ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๕๕

เด็กหญิงวรดา สัณหวณิชชา ๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๕๖

เด็กชายวรากร ชูโทนทอง
๒๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๕๗

เด็กหญิงฐิตาภา โพนปลัด ๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๕๘

เด็กหญิงณัฐยา เบ้างาม ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๕๙

เด็กหญิงปฐมพร นุพิศรี ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๖๐

เด็กหญิงอรสุชา ทิลารักษ์ ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๖๑

เด็กหญิงศศิกานติ

์

ตันสุวรรณ ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๖๒

เด็กชายสืบพงษ์ เงาภู่ทอง ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๖๓

เด็กชายภูมิชนก แย้มประนิตย์ ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๖๔

เด็กหญิงนุชรีย์ จันทร์ขอนแก่น ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๖๕

เด็กชายอธิปไตย อุตสารัมย์ ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๖๖

เด็กหญิงรสิตา รัตนาทร
๑๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๖๗

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

อนุสิทธิวรกุล

์

๒๓/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๖๘

เด็กหญิงสกุณภัตร ธนพงศกุล ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๖๙

เด็กชายสรวิศ ไชยนา ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๗๐

เด็กชายก้องภพ ปานนอก
๑๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๗๑

เด็กหญิงมาริสา เอมจิตร์ ๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๗๒

เด็กชายณัฐพฤกษ์ อ่อนลำป ๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๗๓

เด็กชายฐากร ตัณฑบุตร ๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๗๔

เด็กหญิงธันยกานต์ เกิดประดิษฐ์ ๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๗๕

เด็กหญิงกมลลักษณ์ กงชัย ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๗๖

เด็กหญิงไอรญา หิรัญนิธิธำรง ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๗๗

เด็กหญิงเกตน์สิริ บุญศิริ ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๗๘

เด็กชายศักย์ศรณ์ มิงสกล

่

๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๗๙

เด็กชายภูวดล วงษ์กฤษณ์ ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๓๔ / ๒๓๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๔๖๘๐

เด็กหญิงอภิสรา กลินพงษา

่

๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๘๑

เด็กชายชิษณุพงษ์ เกตุวงศ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๘๒

เด็กหญิงดลฤดี ราชการดี
๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๘๓

เด็กชายทิวากร เขืองหม้อ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๘๔

เด็กชายพิชานนท์ ขันตี
๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๘๕

เด็กหญิงจิราวัลย์ โนแย
๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๘๖

เด็กชายวิธิต เจริญทัศน์
๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๘๗

เด็กหญิงปานิสรา แม้นสุขรณี
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๘๘

เด็กหญิงพัชราภา ธานี
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๘๙

เด็กหญิงปานชนก แสงสิทธิ

์

๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๙๐

เด็กหญิงกมลชนก เชดใจ
๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๙๑

เด็กชายรัชชานนท์ ชะนะภักดิ

์

๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๙๒

เด็กหญิงอัญชิสา สุวรรณสาร
๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๙๓

เด็กหญิงสาคเนศ สาครสุวรรณ ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๙๔

เด็กหญิงจิตตดา อาชีวเกษตรกร
๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๙๕

เด็กชายกานดิศ อือฉาว

้

๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๙๖

เด็กหญิงณัฐิดา คูณหารพะไล
๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๙๗

เด็กชายธีรภัทร หาระบุตร
๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๙๘

เด็กชายปุณญพัฒน์ อาจยิงยงค์

่

๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๖๙๙

เด็กชายพงศ์ศิริ เจียนมะเริง
๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๐๐
เด็กหญิงนภัสสร วงค์สุวรรณ์

๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๐๑

เด็กหญิงศุภธิดา บุพลับ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๐๒

เด็กหญิงวิชยดา ม่วงแพร
๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๐๓

เด็กหญิงขนิษฐา อุดาการ
๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๐๔

เด็กหญิงชยานันท์ บัวบุญ
๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๐๕

เด็กหญิงปรางทิพย์ จันทร์แดง
๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๐๖

เด็กหญิงณัฐธิดา คมจิตร
๒๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๐๗

เด็กชายนรินทร์ ปอกเทิง
๑๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๐๘

เด็กชายภูวเดช ตุกสี
๓๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๐๙

เด็กหญิงกัญญาวีร์ กินขุนทด ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๑๐

เด็กหญิงนันท์นลิน จักรางกูร ๘/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๑๑

เด็กชายวสัน เคนภูเวียง ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๑๒

เด็กชายธีรเทพ ปดทม ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๑๓

เด็กชายวงศกร วิบูลย์ ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๑๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แช่มปรุง ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๓๕ / ๒๓๗

้
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นบ ๒๔๕๙/๔๗๑๕

เด็กชายธีรยุทธ เคนภูเวียง ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๑๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พิลารัตน์ ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๑๗

เด็กชายวชิรวิทย์ หาสาง ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๑๘

เด็กหญิงพิมพ์นิชา รัตนรุ่งกิจ ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๑๙

เด็กชายเฉลิมพงษ์ ตะเคียนจันทร์ ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๒๐

เด็กชายเกียรติชัย ขุนอาจ ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๒๑

เด็กหญิงพันดาหวัน สมบัติวงค์ ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๒๒

เด็กหญิงภัครมัย อร่ามชัย ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๒๓

เด็กชายอานันท์ หาลาครี ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๒๔

เด็กหญิงนริศรา สีเห็มทอง ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๒๕

เด็กหญิงชาวินี กลัดคร้าม ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๒๖

เด็กชายรพิณภัทร กำลีมัด ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๒๗

เด็กชายนิธิกร รอดแก้ว
๑๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๒๘

เด็กชายชัยนนท์ ชูคุ้มมะม่วง ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๒๙

เด็กชายขวัญชัย ทับทิมทอง ๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๓๐

เด็กหญิงมณีวรรณ มาอินทร์ ๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๓๑

เด็กชายต้นฝน ลอยหา ๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๓๒

เด็กหญิงยุวดี เนียนลิม

้

๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๓๓

เด็กหญิงสุภาพร ดาพัวพันธุ์
๒๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๓๔

เด็กหญิงเสาวรส โรจน์รักษ์ ๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๓๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ผาติโสภณ
๑๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๓๖

เด็กชายวัฒนา ภิรมย์ธรรมศิริ ๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๓๗ เด็กชายพรหมประทาน
แก้ววิเศษ ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๓๘

เด็กหญิงอาทิตยา ดีสุข ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๓๙

เด็กหญิงพัชชาภา มีจันทร์ ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๔๐

เด็กหญิงสุนิสา โถตันคำ ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๔๑

เด็กหญิงวันวิสา เผือกพันธ์มุข ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๔๒

เด็กชายไตเกอร์ วีน ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๔๓

เด็กหญิงครองสิริ แสงไกร ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๔๔

เด็กชายไตรภพ ขันตี ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๔๕

เด็กหญิงภัคจิรา ต่างใจ ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๔๖

เด็กชายกฤษณะ โสมาศ ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๔๗

เด็กหญิงใบไหม ศรีนวล
๑๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๔๘

เด็กชายภาสกร ชัยมนตรี ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๔๙

เด็กชายนนทพัฒน์ อาจศิริ ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๓๖ / ๒๓๗

้
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นบ ๒๔๕๙/๔๗๕๐

เด็กชายกฤษฎา วงศ์สิม ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๕๑

เด็กหญิงศรุตยา วันไชยศรี ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๕๒

เด็กหญิงชนาภา โททอง ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๕๓

เด็กชายกฤตเมธ นิลทอง ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๕๔

เด็กชายภูตะวัน วารินทร์ ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๕๕

เด็กหญิงวรรณภา ลีกุล

้

๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๕๖

เด็กหญิงหิรัญญา เดชผดุง ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๕๗

เด็กหญิงประติมา ชูรัตน์ ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๕๘

เด็กหญิงอรปรียา ศิริ ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๕๙

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ บันดาล ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๖๐

เด็กหญิงกมลเนตร นามมนตรี ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๖๑

เด็กชายชวิน วาสะสิริ ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๖๒

เด็กหญิงอัศรี ศิริสวัสดิ

์

๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๖๓

เด็กชายสิทธิชัย ม่วงเพราะ
๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๖๔

เด็กชายสหรัฐ เพชรแสน
๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๖๕

เด็กชายรัชชานนท์ ดอนพล
๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๖๖

เด็กหญิงอริศา การะเกตุ
๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๖๗

เด็กชายนวมินทร์ สิงห์ชัย
๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๖๘

เด็กชายกษม ตรีสารศรี
๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ อาชีวะ
๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๗๐

เด็กหญิงณิชารีย์ ค้าสุกร
๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๗๑

เด็กหญิงวรรณริสา อ่อนนุ่ม
๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๗๒

เด็กชายพัชรพล มาลัยหวล
๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๗๓

เด็กหญิงนฤมล สัมมาชีพ
๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๗๔

เด็กชายธนกร ลาภสันเทียะ
๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๗๕

เด็กหญิงวิชญาดา พลเยียม

่

๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๗๖

เด็กหญิงกมลวลัย สังข์กลม ๑/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๗๗

เด็กชายรัฐภูมิ มีพิมพ์ ๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๗๘

เด็กหญิงชลธิชา อินทิพย์ ๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๗๙

เด็กหญิงศุภาลักษณ์ อังกรรัมย์ ๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๘๐

เด็กหญิงธรรพร โจระสา ๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๘๑

เด็กชายอดิศร สายมณีย์ ๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๘๒

เด็กหญิงประภัสสร ทรงนิมิตร ๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๘๓

เด็กชายอนันดา ดีสุข ๑/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๘๔

เด็กหญิงธมลวรรณ เสนนำเทียง

่

๑/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๓๗ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๔๗๘๕

เด็กชายธนกฤต ผะกาแดง
๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๘๖

เด็กชายพีรณัฐ ยังยืน

่

๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๘๗

นางสาวนันท์พร สโรมล ๑/๗/๒๕๒๕ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๘๘

เด็กหญิงสุพรรษา ดุรงค์ฤทธ์กุล ๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๘๙

เด็กชายพุฒิพงษ์ สุโพธิ

์

๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๙๐

เด็กหญิงชลทิชา กันเขตวิทย์ ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๙๑

เด็กชายสิวัจน์ เดสันเทียะ ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๙๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ นาโควงค์ ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๙๓

เด็กชายพันธพัฒน์ ศรีวงศ์ ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๙๔

เด็กชายกิตติพันธ์ ชมเสน ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๙๕

เด็กหญิงชลธิชา จันทร์โต
๒๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๙๖

เด็กชายอิศวะ พัฒนะราช
๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๙๗

เด็กหญิงสุชาดา สาระทะ ๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๙๘

เด็กชายเกียรติภูมิ ทวีเลิศ
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๗๙๙

เด็กชายจักรี วิจิตรสุวรรณ ๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๐๐
เด็กชายเทพพิทักษ์ หนูรองแก้ว ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๐๑

เด็กชายจักรพันธุ์ สุชีทิพย์ ๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๐๒

นางสาวณรัญญา มีคำ
๑๗/๓/๒๕๑๑

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๐๓

เด็กชายคิมหันต์ เชิญอุ่น
๒๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๐๔

เด็กชายวิรัฐ ศรีเกาะ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๐๕

เด็กหญิงธนัทกัญญ์
พานิชวัฒนาเจริญ ๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๐๖

เด็กหญิงศราศินีย์ ภู่จันทร์ ๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๐๗

เด็กหญิงปานิศา ปกกะทานัง
๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๐๘

เด็กหญิงปยะฉัตร หนุนเกือกุล

้

๒๕/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๐๙

เด็กหญิงทิพย์อักษร โพธิยมรัตน์

์

๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๑๐

เด็กหญิงนริสรา รักษาสกุล
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๑๑

เด็กหญิงกิติมา คุณโห
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๑๒

เด็กชายพชร
หนองหารพิทักษ์ ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๑๓

เด็กชายไพรัช ลามอ ๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๑๔

เด็กชายอัศนีย์ อาปู ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๑๕

เด็กชายไกรวิชาญ สิงห์โอ
๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๑๖

เด็กชายนัฐพร บุญเชิญ ๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๑๗

เด็กชายพระรักษ์ คล้ายเขียว
๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๑๘

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ไพรโสภา ๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๑๙

เด็กหญิงพิมชนก เหลืองอ่อน
๑๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๓๘ / ๒๓๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๔๘๒๐

เด็กหญิงวิภาวรรณ ครองธงไส
๒๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๒๑

เด็กหญิงกนกนภัส ปอมทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๒๒

นายกวิน รอดแก้ว ๑/๒/๒๕๑๖ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๒๓

เด็กหญิงกิตติพร ศรีสวัสด์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๒๔

เด็กหญิงโดนัส กันเกตุ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๒๕

เด็กหญิงธีรนันท์ กลางพิมาย
๒๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๒๖

เด็กหญิงนันลดา นามัง

่

๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๒๗

เด็กหญิงเบญจรงค์ โตสวัสดิ

์

๒๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๒๘

เด็กหญิงปยะพร ประทุมวงศ์
๒๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๒๙

เด็กหญิงรัฐพร ยังพลขันธ์ ๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๓๐

เด็กชายจรงค์ฤทธิ

์

แก้วจันทร์
๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๓๑

เด็กชายจักรกรี มูลสวัสดิ

์

๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๓๒

เด็กชายพศิษฐ์ สินสุรเศรษฐ์ ๑/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๓๓

เด็กหญิงอศิรวรรณ พรามบรรพต
๒๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๓๔

เด็กหญิงสรัลพร เกรงขาม
๒๗/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๓๕

เด็กหญิงปวรรัตน์ เรืองกลิน

่

๘/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๓๖

เด็กหญิงปณิตา กิงกันหา ๔/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๓๗

เด็กชายอุทัย ปชชาเขียว
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๓๘

เด็กหญิงทิวาพร ศิริมิรินทร์ ๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๓๙

เด็กหญิงอัปศร บัวตูม
๒๘/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๔๐

เด็กชายปยะวัฒน์ เสถียรรุ่งโรจน์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๔๑

เด็กหญิงอารียา โปราแสน
๑๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๔๒

เด็กหญิงอาทิติญา โคตรมิตร
๒๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๔๓

เด็กหญิงกานดา คำคิรักษ์
๑๘/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๔๔

เด็กหญิงมนต์ลดา พิมพา
๒๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๔๕

เด็กชายมิงกมล

่

ตามรัมย์
๒๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๔๖

เด็กชายอิศวะ ศรศิริ
๑๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๔๗

เด็กหญิงฉัตรชนก บุญชุ่ม
๒๖/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๔๘

เด็กหญิงกมลนัทธ์ สุขกาย
๑๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๔๙

เด็กหญิงนิธชาวัลย์ คุ้มทับ
๒๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๕๐

เด็กหญิงวศินี ไตรรัตนวพัช
๒๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๕๑

เด็กชายณัฐวุฒิ อ่อนละมูล
๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๕๒

เด็กชายธนพล สุริยเสนีย์
๒๑/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๕๓

เด็กหญิงอักษราภัค ศรีไพรวัลย์
๑๐/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๕๔

เด็กหญิงวรพรรณ จุฬารมย์
๒๔/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๓๙ / ๒๓๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๔๘๕๕

เด็กหญิงเนติมา บันเทิง ๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๕๖

เด็กหญิงธัญวรัตน์ พิมล ๑/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๕๗

เด็กหญิงสกาวเดือน เม่นคง
๓๐/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๕๘

นางสาวนภัสกร แสงจันทร์
๑๓/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๕๙

เด็กหญิงนิลาวัลย์ ธูปแก้ว
๒๔/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๖๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุขศิริ

๒๙/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๖๑

เด็กหญิงกนิษฐ์นันต์ เสรีเมธา
๒๒/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๖๒

เด็กหญิงศิรัญญา แช่มสะอาด
๒๕/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๖๓

นางสาวพลอย ทะริทา
๑๕/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๖๔

นางสาวโสรญา รัตนะ ๘/๕/๒๕๔๓ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๖๕

นางสาวสุภาวรรณ ปานพรหม
๒๒/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๖๖

นางสาวพนารัตน์ เพลินพนาสมุทร ๑/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๖๗

นายออมสิน ดวงใจ
๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๖๘

นายรัชชานนท์ สุกมา ๑/๘/๒๕๔๑ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๖๙

นางสาวสุรีย์ฉาย สมนึก ๑/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๗๐

นางสาวขนิษฐา พัฒนเจริญ
๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๗๑

นางสาววรินยุพา สมศรี
๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๗๒

นางสาวรพีพรรณ จันทาโยธิน
๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๗๓

นางสาวภิรญา ศิลปวิเศษสรรค์
๒๓/๗/๒๕๔๑

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๗๔

นางสาวพงษ์ผกา เสือผ่อง
๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๗๕

นางสาวนารีรัตน์ ตังใจธรรม

้

๑/๙/๒๕๔๒ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๗๖

นายนราธิป เอียมอร่าม

่

๓/๑/๒๕๔๓ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๗๗

นางสาวปยฉัตร แตงทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๗๘

นางสาวจิรัชญา ชาดี
๒๗/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๗๙

นางสาวกัญญาภัค พชหมอ ๗/๔/๒๕๔๓ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๘๐ นางสาวสุวรรณลักษณ์
ศรีเชียงสา ๑/๔/๒๕๔๒ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๘๑

นางสาวจุฑามาศ เชือแถว

้

๑/๑๑/๒๕๔๑
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๘๒

นางสาวกัญญารัตน์ นันโท
๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๘๓

นายกณภัทร เตยทอง
๒๗/๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๘๔

เด็กชายคณพล เกิดในมงคล
๑๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๘๕

เด็กชายเจตติศักดิ

์

เพ็ชรอุด
๑๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๘๖

เด็กชายชยกร พลัดโชติวงศ์
๑๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๘๗

เด็กชายณพวุฒิ มีแสง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๘๘

เด็กชายตะวัน กล้าพจญ
๒๔/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๘๙

เด็กชายธนากร อ้อนโพธิกลาง

์

๑๙/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๔๐ / ๒๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๔๘๙๐

เด็กชายปณวัฎ เทียงกุล

่

๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๙๑

เด็กชายพงศกร ยอดดี
๑๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๙๒

เด็กชายพรทวี ลิขิตวาสนา
๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๙๓

เด็กชายมณฑล สุรโจตลัด ๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๙๔

เด็กชายองอาจ แก้วเปยม

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๙๕

เด็กหญิงขวัญจิรา กระแสรสินธุ์
๓๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๙๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ สุขตะเคียน
๒๙/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๙๗

เด็กหญิงฉัตรชนก อินชู
๑๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๙๘

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ อันบุตร
๒๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๘๙๙

เด็กหญิงตรัยพร พลาดิสัขสวัสดิ

์

๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๐๐
เด็กหญิงธันยพร กำพลรัตน์ ๙/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๐๑

เด็กหญิงประภาพร สร้างนานอก

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๐๒

เด็กหญิงเปมิกา วรพันธ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๐๓

เด็กหญิงภัคจิรา แหลมวัด
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๐๔

เด็กหญิงภัทรนันท์ สันติรณนรงค์
๑๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๐๕

เด็กหญิงสุกฤตา ประเสริฐศรี
๑๖/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๐๖

เด็กหญิงสุจิรา แก้วแรก
๑๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๐๗

เด็กหญิงสุภาวรรณ แซ่ลิม

้

๑๙/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๐๘

เด็กหญิงอารยา แก้วอินทร์
๒๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๐๙

เด็กชายเจฮาล มาเทียง

่

๒๗/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๑๐

เด็กชายภคพล อู่ทอง ๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๑๑

เด็กชายวีรพงศ์ รอดกลิน

่

๑๒/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๑๒

เด็กหญิงกุลปริยา ขุนสะอาด
๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๑๓

เด็กหญิงจิรนันท์ อินทรทรักษา ๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๑๔

เด็กหญิงโชติกา จิตรรักษ์บำรุง
๒๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๑๕

เด็กหญิงณัชชา มหิพันธุ์ ๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๑๖

เด็กหญิงณัฐริดา มันยืน

่

๑๖/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๑๗

เด็กหญิงบุณยนุช พานิชศิริวงศ์
๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๑๘

เด็กหญิงบุณยาพร เสือโภชน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๑๙

เด็กหญิงปยะฉัตร บุญตา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๒๐

เด็กหญิงพรธิดา รงจำเริญ
๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๒๑

เด็กหญิงรุ่งรุ่งธิวา หมันนิม

่ ่

๖/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๒๒

เด็กหญิงวรรษชล ธนากรโกศล ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๒๓

เด็กหญิงวสุฑาทิตย์ ยาศรี
๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๒๔

เด็กหญิงศรัญย์พร ดำงาม ๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๔๑ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๔๙๒๕

เด็กหญิงศุภรดา ใจบุญ ๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๒๖

เด็กหญิงสุชาดา บุญเจริญบัวทอง ๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๒๗

เด็กหญิงสุธินี โรจน์บัวทอง ๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๒๘

เด็กหญิงสุพรรษา อวนศรี ๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๒๙

เด็กหญิงสุวิชชญา บุตรไวยวุฒิ
๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๓๐

เด็กหญิงอัญมณี แก้วชูใส
๑๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๓๑

เด็กหญิงณัฐชา แตงสวน
๑๓/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๓๒

เด็กชายนัทธวัฒน์ บางหลวง ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๓๓

เด็กชายทัพพ์ สุวคันรกุล ๑/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๓๔

เด็กชายสิทธิเดช ไตรเดช ๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๓๕

เด็กชายอุกฤษฎ์ นาคพยุง ๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๓๖

เด็กชายอนันต์ชัย พลูสวัสดิ

์

๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๓๗

เด็กหญิงสุทธิดา มณีถิรชนา
๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๓๘

เด็กชายเจษฎา หงษา ๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๓๙

เด็กหญิงธนพร ใยบัวขาว
๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๔๐

เด็กชายปฏิภาณ ขุนพิทักษ์ ๑/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๔๑

เด็กชายณัฐกานต์ สุคลสกุล ๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๔๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ ใจปน
๑๓/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๔๓

เด็กหญิงมาริษา แคสันเทียะ
๑๙/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๔๔

เด็กหญิงธวัลรัตน์ สมัครกสิการ ๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๔๕

เด็กหญิงจามิกา นพรัตน์
๒๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๔๖

เด็กหญิงจันทิมา คะปญญา ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๔๗

เด็กหญิงนลินรัตน์ เมฆพัด ๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๔๘

เด็กหญิงลลิตา คล้ายดอน ๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๔๙

เด็กหญิงวิญาดา ชัยชะนะ ๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๕๐

เด็กหญิงชันยาภัทร์ ศากยะโกเศศ ๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๕๑

เด็กชายอินทัช สุขเกิด ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๕๒

เด็กชายพิทักษ์ ฐานิตสรณ์ ๑/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๕๓

เด็กชายอภิชา แก้วปลัง

่

๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๕๔

เด็กหญิงอัญญาวี เทศดนตรี ๑/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๕๕

เด็กชายชินพัฒน์ สำราญมาก
๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๕๖

เด็กหญิงนภาพร สมชืน

่

๑/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๕๗

เด็กชายณภัทร ไชยฤกษ์ ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๕๘

เด็กชายเวโรจน์ ทันนิเทศ ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๕๙

เด็กหญิงพรรณตรี คงเรือง ๑/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๔๒ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๔๙๖๐

เด็กหญิงปนัดดา ศิริไพบูลย์พันธ์
๒๘/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๖๑

เด็กชายก้องภพ จันทร์มาเมือง ๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๖๒

เด็กชายกิตติพงศ์ จอนมา ๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๖๓

เด็กชายภูชิต เสนาภักดิ

์

๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๖๔

เด็กหญิงสุวิภา ช้างศรี
๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๖๕

เด็กหญิงปภัสรา สีหาฤทธิ

์

๑๙/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๖๖

เด็กหญิงปริชญา มหายศ ๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๖๗

เด็กหญิงพฤกษชาติ บุญเย็น ๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๖๘

เด็กหญิงวรรณณิษา ชมชืน

่

๑/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๖๙
เด็กหญิงปรางค์ชนก เนตรจุ้ย ๑/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๗๐

เด็กหญิงศศิกานต์ วงศ์ประเสริฐ ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๗๑

เด็กหญิงวรรณภา คิดมา ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๗๒

เด็กหญิงณัฐริกา หาระไกร ๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๗๓

เด็กชายณัฏฐ์ ชูพินิจ
๑๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๗๔

เด็กชายปราโมทย์ สว่างภัก ๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๗๕

เด็กหญิงขนิษฐา โสดา
๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๗๖

เด็กหญิงนพมาศ รวยดี
๑๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๗๗

เด็กหญิงนันท์นภัส ศิริสังข์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๗๘

เด็กหญิงนิษา จันทร์ท้วม ๔/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๗๙

เด็กหญิงพรนิภา กลัดโพธิ

์

๑๑/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๘๐

เด็กหญิงพัชรีพร พานทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๘๑

เด็กหญิงแพรวา หนูทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๘๒

เด็กหญิงวรรณพร เทียนทองดี
๒๖/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๘๓

เด็กหญิงศิระพร เมืองขำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๘๔

เด็กหญิงสิรินทรา มีเพชร
๑๖/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๘๕
เด็กหญิงสุภานรินทร์ จิรบุญญาภรณ์

๒๗/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๘๖

เด็กชายศุภวิชญ์ ปุนโคมลอย
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๘๗

เด็กชายนนทวัฒน์ ศวงศ์จินดา
๒๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๘๘

เด็กหญิงศิริญญา คงบุญถึง
๑๕/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๘๙

เด็กหญิงปยะภัทร์ อ้นบำรุง
๒๒/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๙๐

เด็กชายสุระศักดิ

์

กรอยทอง
๓๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๙๑

เด็กหญิงพชรกรณ์ สุวรรณสาม ๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๙๒

เด็กหญิงอรวรรณ เจริญมี ๑/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๙๓

เด็กหญิงอาฑิติยา โชติไสว ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๙๔

เด็กหญิงนิชาดา ครัวกระโทก
๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๔๓ / ๒๓๗

้
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นบ ๒๔๕๙/๔๙๙๕

เด็กหญิงณรินธร ชืนชอบ

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๙๖

เด็กชายฐิติพงษ์ อินทะนี ๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๙๗

เด็กหญิงธนิทอร ส้มเช้า ๑/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๙๘

เด็กชายทัตพงษ์ วงศ์ไชยทา ๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๔๙๙๙

เด็กชายปยทัช วันนาพ่อ
๓๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๐๐
เด็กชายธนภัทร์ ใจแย้ม

๒๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๐๑
เด็กชายจิราวัฒน์ ค้าชูสังข์ ๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๐๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สิทธิขวัญ ๑/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๐๓
เด็กหญิงณัฏฐณิชา แก้วบุญเรือง ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๐๔
เด็กหญิงกานดา ขำจันทร์ ๑/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๐๕
เด็กชายทศพร ทำชอบ ๑/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๐๖
เด็กชายทรงพล แย้มนาค ๑/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๐๗
เด็กชายศิริเมขล์ สังข์นิล ๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๐๘
เด็กชายไพศาล หาญวัง ๑/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๐๙
เด็กชายชณัติย์ เมฆเกลือน

่

๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๑๐
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส แสงเผือก ๑/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๑๑

เด็กหญิงโยษิตา นุชทอง ๑/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๑๒

เด็กชายเสฏฐพล ดีคำย้อย ๑/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๑๓

เด็กชายอณุเทพ สุธาพจน์ ๑/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๑๔

เด็กชายภัทรพงศ์ เยาวศรีสุวรรณ
๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๑๕

เด็กชายณัฐกานต์ วันโท ๑/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๑๖
เด็กหญิงเรือนประภา เจิมขุนทด

๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๑๗

เด็กชายธนธรณ์ พฤฒชัยวิวัฒน์ ๑/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๑๘

เด็กหญิงสุจิรัตน์ ทองเผือก ๑/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๑๙

เด็กหญิงอฐิติยา เชียงแรง
๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๒๐
เด็กชายกานต์นิธิ พุกสาย ๑/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๒๑

เด็กชายอมกฤษณ์ ขจรฤทธิ

์

๑๑/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๒๒

เด็กชายธนชัย ซุ่นขวัญ
๑๙/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๒๓

เด็กชายธนาวัฒิ จันทร์งาม
๒๖/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๒๔

เด็กชายพสุ มงคลเกาะแก้ว ๑/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๒๕

เด็กชายจิรายุทธ วิบูลย์เชือ

้

๒๙/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๒๖

เด็กชายภัคพล เกตุฉาย
๑๔/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๒๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ มานะน้อย
๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๒๘

เด็กหญิงอุมาพร บุญมา
๑๘/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๒๙
เด็กชายเจษฎาภรณ์

ไพศาลยุทธธนากุล ๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๔๔ / ๒๓๗

้
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นบ ๒๔๕๙/๕๐๓๐
เด็กชายณัฏฐชัย ปยะธาราธิเบศร์ ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๓๑

เด็กหญิงอนันตยา เกษเกษม
๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๓๒

เด็กหญิงวราลักษณ์ เบ้าหนู ๑/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๓๓

เด็กชายเทพพัต คำภาปตน์ ๑/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๓๔

เด็กหญิงปราณิสา แสงประเสริฐ ๑/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๓๕

เด็กหญิงเบญญาภา คลังเนียม ๑/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๓๖

เด็กชายพิทวัส ทุมเกิด ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๓๗

เด็กชายวิทยา สุวรรณคาม ๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๓๘

เด็กหญิงชนากานต์ กะนะ
๑๕/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๓๙

เด็กชายสิทธิชัย บัวละพัด ๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๔๐
เด็กหญิงพงษ์นภา จันทร์อ้น ๑/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๔๑

เด็กชายภูเบศร์ ประเสริฐสุข
๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๔๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา จบศรี ๑/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๔๓

เด็กหญิงธัชกมล สิลาทิพย์ ๑/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๔๔

เด็กชายภูบดินทร์ อิมสูงเนิน

่

๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๔๕

นายวัลลภ วิธี ๑/๘/๒๕๔๒ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๔๖

นายทยาทร ภูกองไชย
๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๔๗

นางสาวพัณนิตา ดวงเนตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๔๘

นายอวยชัย สังข์สีหลือง
๑๔/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๔๙

นายมาวิน อิก่วย
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๕๐
นายอัครชัย กระฉ่อน

๑/๑๐/๒๕๔๑
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๕๑

นายธนกิตติ ทรงวุฒิธนวัฒน์
๑๘/๖/๒๕๔๐

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๕๒

นายพีรพงษ์ ลิมปนันท์วดี ๔/๒/๒๕๔๒ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๕๓

นายกฤตเมธ วงศ์จันทร์
๒๒/๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๕๔

นายอาจนรงค์ อาจนรงค์ ๑/๑/๒๕๔๒ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๕๕

นางสาวปยนันท์ วรรณภูงา ๑/๓/๒๕๔๑ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๕๖

เด็กหญิงสมิตา เทียนลำ ๖/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๕๗

เด็กชายณัฐวัฒิ เกตุอำ
๒๙/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๕๘

เด็กหญิงปาลิดา ทิวาลัย ๑/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๕๙

เด็กชายพงศ์พัทธ์ แปนกลำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๖๐
เด็กชายอนนต์ คุ้มปอม

๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๖๑

เด็กหญิงอสมาภรณ์ บุญแสนขัน ๗/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๖๒

เด็กหญิงพรธิดา ชุมพล
๑๗/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๖๓

เด็กหญิงสาวิตรี เขตรกรณ์ ๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๖๔

เด็กหญิงกัลยกร กิจพานิช
๒๔/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๔๕ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๕๐๖๕

เด็กหญิงชาลิตา รวยเงินบาท ๖/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๖๖

เด็กหญิงอมลวรรณ บรรจงศิริ
๑๙/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๖๗

เด็กหญิงพาขวัญ ปุยน้อย
๑๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๖๘

เด็กชายกวิน วิภาศิริ ๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๖๙

เด็กหญิงวรรณิภา แซ่เกาะ ๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๗๐
เด็กหญิงณัฐวดี

ถาวรพาณิชย์วิทย์
๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๗๑

เด็กหญิงศุภิสรา คำแพง ๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๗๒

เด็กหญิงนันทจิตร ปนถ้วน ๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๗๓

เด็กชายพร้อมรบ มาชืน

่

๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๗๔

เด็กหญิงลักขิกา วงศ์คำภา ๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๗๕

เด็กชายศุภภูมิ จิวคุ่ย

๋

๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๗๖

เด็กหญิงณัฎฐา อุดมพร ๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๗๗

เด็กชายพงศ์เทพ ธรรมโทฬาร ๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๗๘

เด็กหญิงวรัญญา เกศวรกิตติ ๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๗๙

เด็กชายพัชรภูมิ นุชศิลา ๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๘๐
เด็กหญิงวิชชุตา สวัสดิสุข

์

๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๘๑

เด็กชายนัทพงษ์ มาดี ๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๘๒
เด็กหญิงรวิสรากรณ์ มีไพฑูรย์ ๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๘๓

เด็กชายธนวัฒน์ ตะเภาลอย ๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๘๔

เด็กชายคีรีภัทร เทวงษา ๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๘๕

นายขจรศักดิ

์

คุ้มจีน ๑/๑/๒๕๔๓ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๘๖

นายญาณวรรธน์ บรรเทิงไพบูลย์ ๑/๑/๒๕๔๓ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๘๗

นายนฤพงศ์ สุรินทร์สรกนนท์ ๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๘๘

นายยชศักดิ

์

มณีรัตนโชค
๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๘๙

นายธิติพัทธ์ สรีอยสูงเนิน

้

๑/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๙๐
นายพศิน เชือชมกุล

้

๑/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๙๑

นางสาวศศิธร โปะเอก ๑/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๙๒

นางสาวจิดาภา เผ่าตัน
๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๙๓

นายโชคชัย หาญละคร ๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๙๔

นางสาวธิดาพร เพิมทรัพย์

่

๑/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๙๕

นางสาวอรวรรณ์ เวฬุวนารักษ์ ๑/๑/๒๕๔๓ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๙๖

นางสาวสุจิณณ์ พุฒพันธ์ ๑/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๙๗

นางสาวสุภาพร กองปราโมทย์ ๑/๗/๒๕๔๒ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๙๘

นางสาวมนทิรา แปนดี
๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๐๙๙ นางสาวแก้วประกายเพชร

ฟางามวงศ์
๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๔๖ / ๒๓๗

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๕๑๐๐
นางสาวจันจิรา แว่นแก้ว ๑/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๐๑

เด็กชายวีระภาค วีรภาค ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๐๒

นางสาวนภาพร คณานิตย์ ๑/๘/๒๕๔๒ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๐๓

เด็กชายพัฒนกฤษ กุศลศักดิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๐๔

เด็กชายคฑาวุธ มีธรรม ๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๐๕
เด็กหญิงอัญชยาภรณ์

แสนศรี ๙/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๐๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สุวรรณสุขา
๑๔/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๐๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ไชยหานิตย์
๒๓/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๐๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ดวงจันทร์
๒๑/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๐๙

เด็กชายชัยยันต์ ตันติกาญจน์
๒๒/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๑๐

เด็กหญิงจิราพร ดอนไพรนุช
๓๐/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๑๑

เด็กหญิงณิชา ประการแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๑๒

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ กิตติวัฒนโชติ
๒๖/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๑๓

เด็กชายนิธิศิษฎ์ โอฬารกนก
๑๕/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๑๔

เด็กหญิงพรพิมล คุ้มวงศ์ ๑/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๑๕

เด็กหญิงมัชฌิมา มะบุตร
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๑๖

เด็กหญิงยุวรรณดา แซ่เหลา

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๑๗
เด็กหญิงบุญญารักษ์ จารุจิตร

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๑๘

เด็กชายชลชัย คำเงิน ๔/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๑๙

เด็กชายเจษฎา ทองคลอด
๑๑/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๒๐

นายสิทธิชัย ไชยหานิตย์ ๓/๒/๒๕๔๓ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๒๑

นางสาวชฎาภรณ์ ทิวาลัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๒๒

นางสาวสิริทรัพย์ นวลสุข
๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๒๓

นางสาวอรไท ปานพลับ
๒๒/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๒๔

นางสาววีนัส เสือศรี
๒๗/๔/๒๕๔๑

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๒๕

นางสาวพัชรีพร ใจยินดี
๒๐/๔/๒๕๔๑

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๒๖

นางสาวธนารัตน์ บุญศรี
๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๒๗

นางสาวเกศรินทร์ ลัทธิวรรณ
๑๐/๗/๒๕๔๑

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๒๘

เด็กหญิงชิฌา มีภู่ ๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๒๙

นางสาวเพชรรัตน์ นิลไถล ๑/๑/๒๕๔๓ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๓๐

นางสาวนฤมล วิภาคพัตนกิจ
๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๓๑

นางสาวทิพวัลย์ ไชยนิจ
๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๓๒

เด็กหญิงศิริประภา แก้วจิตตะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๓๓
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ วงษาปคนา ๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๓๔

เด็กหญิงบัณพร บุบผาราม
๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๔๗ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๕๑๓๕

เด็กชายกฤชเดช ปอมพรม ๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๓๖

เด็กชายบุญสิทธิ

์

บัวลอย
๑๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๓๗

เด็กชายอัครพล สีกา
๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๓๘

เด็กชายกวินท์ ฐิติพงศ์ ๕/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๓๙

เด็กชายวรเชษฐ์ คลังทรัพย์ ๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๔๐
เด็กชายพันธ์ตกานต์ ลาภจิต

๒๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๔๑

เด็กชายทักษ์ สืบค้า
๑๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๔๒

เด็กชายศุภชัย กลินสุวรรณ์

่

๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๔๓

เด็กชายศราวุฒิ ทวีศรี ๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๔๔

เด็กหญิงสายธาร หอมพิกุล
๑๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๔๕

เด็กหญิงผกามาศ ยกดี ๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๔๖

เด็กหญิงวรนุช ต่างบาน
๑๘/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๔๗

เด็กหญิงสุสินี ธรรมเกตุ
๑๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๔๘

เด็กหญิงกัณฐิกา เกตุวิบูรณ์ ๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๔๙

เด็กหญิงสุพัตรา ไทรจันทร์
๒๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๕๐

เด็กหญิงวชิรญา เจริญสว่าง
๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๕๑

เด็กชายวรายุส ละอองศรี ๑/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๕๒

เด็กชายณัฐพงษ์ งามบุตรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๕๓

เด็กชายอิทธิพล รัชวิชัย
๑๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๕๔

เด็กชายพัชรพล เกียสันเทียะ ๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๕๕

เด็กชายทศพร นาคประเสริฐ ๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๕๖

เด็กหญิงณัชนรี อยู่สมบัติ
๓๐/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๕๗

เด็กหญิงอิสรีย์ ธรรมรัตน์
๒๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๕๘

เด็กหญิงพิชญาภา แปนไพศาล
๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๕๙

เด็กหญิงนนธิญา บุญศรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๖๐

เด็กชายพิเชษฐ์ กาอ้อย
๑๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๖๑

เด็กหญิงวรรณิศา ลาพาพันธ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๖๒

เด็กหญิงภัทรภร เพชรรังษี
๑๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๖๓

เด็กหญิงศิรินภา พุทธดี
๑๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๖๔

เด็กชายธนากร จิตรสงวน ๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๖๕

เด็กชายธนพล แก้วชูแสง
๑๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๖๖

เด็กชายนิติภูมิ ดวงแก้ว
๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๖๗

เด็กชายรัชพัชร อิมทรัพย์

่

๓๐/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๖๘

เด็กหญิงศิริรักษ์ สว่างใจ ๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๖๙

เด็กหญิงฐิติพร ทรัพย์นำ ๑/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๔๘ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๕๑๗๐

เด็กหญิงปญญาพร เหล่าเขตกิจ
๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๗๑

เด็กหญิงพนิตพร พ่วงเรือ ๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๗๒

เด็กหญิงเบญจพร โฆษศรีวงษ์ ๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๗๓

เด็กหญิงพัชราภา ม่วงทิพย์ ๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๗๔

เด็กหญิงวันวิสาญ์ สะเทียนรัมย์ ๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๗๕

เด็กหญิงศุภจิรา
ลิมทราบประกอบ

้

๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๗๖

เด็กหญิงวันวิสา ปานย้อย ๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๗๗

เด็กหญิงมุกตาภา เปงพยอม ๕/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๗๘
เด็กหญิงเพชราภรณ์ เพชรฉวาง

๑๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๗๙

เด็กหญิงอัจฉรา สร้อยสิงห์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๘๐

เด็กชายภูชิต กิมสวัสดิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๘๑

เด็กหญิงสุทธิกานต์ โยธิคา ๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๘๒

เด็กหญิงศิรภัสสร หมายนาค
๒๐/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๘๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เกษางาม ๓/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๘๔

เด็กหญิงศรัณย์พร
พลอยเหลือมแสง

่

๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๘๕

เด็กชายวิวัฒน์ ตังสมบัติกุล

้

๒๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๘๖

เด็กชายสิริวรรธน์ ขำปลืมจิตร

้

๑๖/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๘๗

เด็กชายวนิสา ดอนปญญาไพร ๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๘๘

เด็กชายนิธิศ มันคง

่

๑/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๘๙

เด็กชายศิริชัย สิมสะกะ ๒/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๙๐

เด็กชายศุตาชาติ จันทรโชโต
๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๙๑

เด็กชายศักดา ศรีสิทธิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๙๒

เด็กหญิงกฤตกมล ไผ่เถือน

่

๑/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๙๓

นางณัฐชยา อยู่ชมบุญ
๒๑/๖/๒๕๓๓ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๙๔

เด็กหญิงษุภากร นะวันทุ ๑/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๙๕

เด็กชายศุภชัย พงษ์เพ็ง
๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๙๖

เด็กหญิงบัวทิพย์ วงษ์วาน
๒๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๙๗

นางลำดวน คำริห์
๑๐/๙/๒๕๑๕

โรงเรียนวัดเชิงเลน เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๙๘

เด็กชายวิชัย ตุนาวี
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเชิงเลน เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๑๙๙

นางสาวกนกวรรณ ล่องอำไพ
๐๑/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๐๐
นางสาววารุณี ปกษี

๐๑/๐๖/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๐๑

เด็กหญิงอภิญญา บูชา ๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๐๒

เด็กชายญาณศรณ์ เหมอำ
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๐๓

เด็กชายภูวรินทร์ แสงสวัสดิ

์

๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๐๔

เด็กชายสุวณัฐ พร้อมแก้ว ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๔๙ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๕๒๐๕

เด็กชายมังกร ศรีวงค์ไทย ๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๐๖

เด็กชายนิติชัย เสริมจันทร์ ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๐๗

เด็กชายธนวินท์ เดชเดชา ๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๐๘

เด็กหญิงพีรญา เง่อสังข์ ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๐๙

เด็กหญิงธนพร มุขเงิน
๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๑๐

เด็กชายปฏิภาณ ไผ่มณี ๔/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๑๑

เด็กหญิงพรปวีณ์ สักการะ ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๑๒

เด็กชายปณิธาน มุ่งเคน ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๑๓

เด็กชายไชยา เย็นแย้ม ๑/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๑๔

เด็กชายกิตติพล เพ็ชรสนัน

่

๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๑๕

เด็กหญิงสุธารัตน์ แก้วสพาน
๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๑๖

เด็กชายพีรวัส จิตบรรจง ๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๑๗

เด็กชายเสฏฐวุฒิ พลอยศรี ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๑๘

เด็กชายชลธี เง่องาม
๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๑๙

เด็กชายวรวิทย์ สุขกลำ
๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๒๐

เด็กหญิงณิชาภัทร บัวเกาะ
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๒๑

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา นพคุณ ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๒๒

เด็กหญิงศุภางค์กุล บุญไชย ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๒๓

เด็กชายธีรภัทร กรพรม ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๒๔

เด็กชายรัฐภูมิ ชุ่มเชือ

้

๒๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๒๕

นางสาวศิริลักษณ์ ชมแค ๑/๑/๒๕๓๐ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๒๖

นางสาวอชิรญาณ์ แย้มทับ
๑๓/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๒๗

เด็กชายตะวัน กลมเกลียว ๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๒๘

นางสาวจิตรวี วงษ์ดี
๓๐/๓/๒๕๒๙ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๒๙

เด็กหญิงสมคิด ขุนพิลึก
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๓๐

เด็กชายนราวิชญ์ ไตรทอง
๑๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๓๑

เด็กชายสรายุทธ์ ธงกิง

่

๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๓๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สงวนดี ๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๓๓

เด็กหญิงระวิวรรณ เหมือนวิลัย ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๓๔

เด็กหญิงช่อผกา พันธ์มะลี
๑๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๓๕

เด็กชายภานุพงษ์ แย้มสุข
๑๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๓๖

เด็กชายภาสกร เชยดี
๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๓๗

เด็กชายฉัตรชัย ศรีสังข์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๓๘

เด็กชายนราธิป ทองสาย
๒๘/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๓๙

เด็กชายธารากร โพธิศรี

์

๑๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๕๐ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๕๒๔๐

เด็กชายณัฐพล อัมระบุตร ๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๔๑

เด็กชายณรงค์ชัย สุดรัก
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๔๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

สอนเกตุ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๔๓

เด็กชายอุดมทรัพย์ ยินดี
๑๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๔๔

เด็กชายศิรพล ธานี
๑๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๔๕

เด็กชายเบญจพล นาคจู
๑๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๔๖

เด็กชายสุพรรณษา บุญอธึก
๑๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๔๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แสนใจลังกา
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๔๘

เด็กหญิงพฤธิพร นามหงษา ๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๔๙

เด็กหญิงเพชรรัตน์ เจียมรัมย์
๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๕๐

เด็กหญิงสุพรรณี วงษ์ศาจุ้ย
๑๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๕๑

เด็กหญิงพิญาดา วงศ์แสน
๒๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๕๒

เด็กหญิงศรุตา ฉิมสูงเนิน ๘/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๕๓

เด็กหญิงปริญญาดา ขันธรักษา ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๕๔

เด็กหญิงสุรีย์นิภา คงเฟอง
๑๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๕๕

เด็กหญิงนุชสรา ปาสาโท ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๕๖

เด็กหญิงปาริตา ธงกิง

่

๒๐/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๕๗

เด็กหญิงอารยา อินอ้าย

่

๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๕๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ พิมพ์สิน ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๕๙

เด็กหญิงทรรศนีย์ สุขจัน

่

๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๖๐

เด็กหญิงสุทธิดา บุญมาเกิด
๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๖๑

เด็กหญิงนฤสินา เมืองติบ

๊

๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๖๒

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สมโมทย์ ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๖๓

เด็กหญิงจิรวดี สอนทา ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๖๔

เด็กชายธนพนธ์ ใจดำ
๑๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๖๕

เด็กหญิงขวัญชนก พร้อมแก้ว ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๖๖

เด็กหญิงหยาดฝน โพธิอำพร

์

๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๖๗

เด็กหญิงนันนารา สดุดีกุล
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๖๘

เด็กหญิงพิทยารัตน์ พลนงค์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๖๙

เด็กหญิงจีรนันท์ เยรัมย์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๗๐

เด็กชายณัฐภัทร สังข์พาลี
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๗๑

เด็กหญิงลาภิศ โลหะพรหม
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๗๒

เด็กชายจักรพงศ์ จิตต์กระจ่าง
๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๗๓

เด็กชายอธิป พึงโพธิ

่ ์

๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๗๔

เด็กชายพุทธพงษ์ โพธิแตง

์

๒๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๕๑ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๕๒๗๕

เด็กชายพีรภัทร พูลทราย
๒๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ เงินนาค
๒๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๗๗

เด็กชายธนโชติ ศิริวารินทร์
๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๗๘

เด็กชายชินวัฒน์ ชืนฉิม

่

๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๗๙

เด็กชายนพพล จันโย
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๘๐

เด็กชายวรศักดิ

์

สุขหา
๒๖/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๘๑

เด็กชายเจษฎาพร เอียมอาจ

่

๑๖/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๘๒

เด็กชายสราวุฒิ จิตรมิตร
๒๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๘๓

เด็กชายราเชรญ์ แตงจินทร์
๒๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๘๔

เด็กหญิงชยาภรณ์ ทับทิม ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๘๕

เด็กหญิงธนพร จุ้ยจุจนเจือ
๑๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๘๖

เด็กหญิงกรรณิกา เดชบุญ ๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๘๗

เด็กหญิงพรรษา สุวรรณา
๓๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๘๘

เด็กหญิงเบญจภรณ์ ใบเนียม
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๘๙

เด็กหญิงภัคฤทัย เพียรงาม
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๙๐

เด็กหญิงศศินิภา เทพทอง ๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๙๑

เด็กหญิงนุชเนตร ม่วงหวัง
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๙๒

เด็กหญิงปยธิดา หิมทอง

้

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๙๓

เด็กชายอิธิพัทธ์ สุวรรณา

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๙๔

เด็กหญิงธิดาพร สาแย้ม
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๙๕

เด็กชายอรรถสิทธิ

์

พูนกระโทก ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๙๖

เด็กหญิงพิณทิพ ยินดี
๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๙๗

เด็กหญิงเจนจิรา น่วมหนู
๑๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๙๘

เด็กหญิงนนธิชา เหียมหาญ

้

๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๒๙๙

เด็กหญิงศิริวรรณ ทองเอียม

่

๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๐๐
เด็กหญิงมณฑิตา เหมือนทอง ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๐๑

เด็กหญิงปยะธิดา นามพันธ์ ๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๐๒

เด็กชายฑิมพิกา ประทีปชัยศรี ๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๐๓

เด็กหญิงรุ้งอรุญ ยะสุตา ๑/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๐๔

เด็กหญิงสุวิชญา ศรีเย็น
๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๐๕

เด็กหญิงพัชราภา งานปรีชาธร

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๐๖

เด็กชายศักดา สวัสดิทัศน์

์

๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๐๗

นางสาวจงกลนี จงกิตติรักษ์
๒๓/๑๑/๒๕๔๐

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๐๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ พรหมอินทร์
๒๒/๕/๒๕๔๕

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๐๙

นางสาวอโรชา อินแก้ว

่

๑๖/๖/๒๕๔๑

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๕๒ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๕๓๑๐

นางสาวนิตยา บุญกว้าง
๔/๑๑/๒๕๔๓

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๑๑

นางสาวรุ่งนภา คำเกาะ
๘/๑๒/๒๕๔๒

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๑๒

นางสาวอิสริญา ชุ่มดำ
๑๓/๓/๒๕๔๕

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๑๓

นางสาวพา ษีสุนทร ๗/๔/๒๕๔๕

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๑๔

นางสาวนีรชา นาคสุข
๑๒/๙/๒๕๔๒

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๑๕

นางสาวรสนันท์ เข็มทอง
๒๕/๔/๒๕๔๔

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๑๖

นางสาวณัฐวรรณ ชูเวทย์
๓/๑๑/๒๕๔๔

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๑๗

นางสาวเอมิกา แสนสุข
๘/๑๑/๒๕๔๒

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๑๘
นางสาวศิริพานเพียร ลุนรัก ๙/๒/๒๕๔๔

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๑๙

นางสาวสิริวิมล เปาพันดี
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๒๐

เด็กหญิงวิชุดา ยืนนาน
๓๐/๘/๒๕๔๔

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๒๑

นางสาวอังคณา บุญสุนีย์
๑๕/๙/๒๕๔๑

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๒๒

นางสาวปทมวรรณ ร่วมใจ
๒/๑๑/๒๕๔๓

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๒๓

นางสาวฐิตารีถ์ เทพกูล
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๒๔

นางสาวฐิติมน วาสจันทร์
๗/๑๐/๒๕๔๔

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๒๕

นางสาวอังคณา กรอบทอง ๘/๙/๒๕๔๑

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๒๖

นางสาววันดี รัตนเรือง
๒๕/๔/๒๕๔๔

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๒๗

เด็กหญิงวัชราวรรณ อุตสาหะ
๑๕/๗/๒๕๔๕

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๒๘

นางสาวภกรกัญ ยารังษี ๕/๖/๒๕๔๓

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๒๙

นางสาวหมิว มาเยอะ ๑/๑/๒๕๔๓

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๓๐

นางสาวปาริศา ทวีสิน
๙/๑๐/๒๕๔๓

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๓๑

นางสาวสุภาพร สามงามดี ๖/๗/๒๕๔๒

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๓๒

นางสาวจิตต์ลาวัลย์ ไชยศรี ๔/๑/๒๕๔๓

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๓๓

เด็กหญิงวาสนา ร่วมใจ ๒/๘/๒๕๔๖

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๓๔

นางสาวปนัดดา สุวรรณ
๒๘/๙/๒๕๔๓

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๓๕

นางสาวอวัษดา ภูกุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๓
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๓๖

นางสาวบุษรา แสวงสุข ๘/๒/๒๕๔๐

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๓๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ หลานวงศ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๓๘

เด็กหญิงธันวาภรณ์ มันทับ

่

๕/๑๒/๒๕๔๖

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๓๙

เด็กหญิงสุมาตรา กิจเจริญ
๑๒/๓/๒๕๔๔

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๔๐

เด็กหญิงหทัยรัตน์ แก้วประกิจ
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๔๑

เด็กหญิงสุพรรณี ชวนชม ๗/๗/๒๕๔๕

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๔๒

นางสาวเมธาวี ยามขันธ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๔๓

นางสาวเมธาวี สีสด ๖/๖/๒๕๔๓

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๔๔

นางสาวสกุลทิพย์ คำเพราะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๓
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๕๓ / ๒๓๗

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๕๓๔๕

นางสาวธิราณี บัวชา
๒๘/๑/๒๕๔๒

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๔๖

นางสาวจันจิรา หวายยาว ๒/๓/๒๕๔๔

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๔๗

นางสาวพาฝน จุยะโส ๗/๘/๒๕๔๓

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๔๘

เด็กหญิงรุ่งอรุณ เปล่งปลัง

่

๑๒/๑/๒๕๔๖

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๔๙

นางสาวพัชรพร แสนทวีสุข

๑๔/๑๒/๒๕๔๒
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๕๐

นางสาวกนกวรรณ เปลียนกระสันต์

่

๖/๑๒/๒๕๔๒

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๕๑

นางสาวแพรลดา จันสลา
๑๒/๑/๒๕๔๒

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๕๒

นางสาวนุชนาถ เทียนกระจ่าง ๗/๒/๒๕๔๒

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๕๓

นางสาวฐิตา คลังกลาง ๘/๗/๒๕๔๔

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๕๔

นางสาวสวพร อนุชาสฤษดิ

์

๒๐/๗/๒๕๔๑

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๕๕

นางสาวมัลลิกา สุวรรณเลิศ
๒๓/๓/๒๕๔๓

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๕๖

นางสาวจุฑามาศ บุญเก่า ๘/๙/๒๕๔๒

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๕๗

นางสาวจ๋า รอดด้วยบุญ
๓๐/๙/๒๕๔๒

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๕๘

นางสาวสุพรรษา แซ่สี

่

๔/๓/๒๕๔๕

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๕๙

นางสาวเสาวภาคย์ นาเรียงรัตน์ ๘/๕/๒๕๔๑

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๖๐

นางสาวธิดารัตน์ ศรีสุทธา ๕/๘/๒๕๔๓

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๖๑

นางสาวสมิตา ใจดี
๑๐/๗/๒๕๔๔

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๖๒

นางสาวลัทธวรรณ ชูวงศ์
๑๕/๙/๒๕๔๒

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๖๓

นางสาวภัสสรา เสมสามารถ
๒๑/๘/๒๕๔๓

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๖๔

นางสาวขนากานต์ จันทร์ทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๑
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๖๕

นางสาวเสาวลักษณ์ ฆุ่มทรัพย์
๑๕/๕/๒๕๔๒

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๖๖

นางสาวจันทร์จิรา ขำรักษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๒
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๖๗

นางสาวปาณิศา โพโต

๒๕/๑๑/๒๕๔๓
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๖๘

นางสาวจันทร์ทิมา มหานิล
๒๒/๕/๒๕๔๓

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๖๙

นางสาวปุณณภา บัติดอน
๖/๑๐/๒๕๔๓

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๗๐

นางสาวนิภาพร นาโสก
๒๑/๘/๒๕๔๓

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๗๑

นางสาวพีรณัฐ พลึกรัมย์
๒๐/๗/๒๕๔๓

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๗๒

เด็กหญิงสิริกร ตงรุม

๒๘/๑๑/๒๕๔๕
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๗๓

นางสาวธันย์ชนก พุ่มพวง
๑/๑๒/๒๕๔๒

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๗๔

นางสาวมิถุนา แซ่เสีย

่

๒๓/๖/๒๕๔๒

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๗๕

เด็กหญิงวิชุดา เดือนฉาย ๑/๘/๒๕๔๕

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๗๖

นางสาวเมตตา เนือทอง

้

๑/๘/๒๕๔๓

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๗๗

เด็กหญิงปยะมาศ พลศักดิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๗๘

นางสาวศยามล มาสรินทร์ ๕/๕/๒๕๔๔

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๗๙

นางสาวณิชากร ด้วงมา ๑/๖/๒๕๔๔

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๕๔ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๕๓๘๐

เด็กหญิงชลธิชา พลสิทธิ

์

๑/๑๐/๒๕๔๔

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๘๑

นางสาวเหมือนฝน เสนาบุญ ๑/๓/๒๕๔๔

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๘๒
เด็กหญิงปวีณาพรรณ ตาดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๕
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๘๓

เด็กหญิงณัฐอภิสรา แซ่ลี

้

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๘๔

เด็กชายอธิชาติ วงศ์เย็น
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๘๕

เด็กชายนฤเดช ฉายอินทร์
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๘๖

เด็กชายกมล ชนะโชติ
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๘๗

เด็กชายสุภัชชา ศรีนาเมือง
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๘๘

เด็กหญิงขวัญฤดี กิงคำ

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๘๙

เด็กชายพาโชค พานทอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๙๐

เด็กหญิงรัญชิดา โอนอ่อน
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๙๑

เด็กหญิงปาลิตา บุญทศ
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๙๒

เด็กชายเด่นภูมิ ดีนวนพเนา
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๙๓

เด็กหญิงรสนันท์ คำสุวรรณ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๙๔

เด็กหญิงพวงเพชร สุกใส
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๙๕ เด็กหญิงพรรณพฤกษา
อินทรตุล

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๙๖

เด็กชายธนวัฒน์ แสงแก้ว
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๙๗

เด็กหญิงนิพาดา เจริญพร
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๙๘

เด็กหญิงทิภัชชา ศรีวงษ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๓๙๙

เด็กหญิงปณฑรีย์ การัณย์ยศภัทร
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๐๐
เด็กหญิงพัทธนันท์ ชุมพล

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๐๑

เด็กหญิงธนารีย์ ไกรวาส
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๐๒

เด็กหญิงฉนันชา มีสำราญ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๐๓

เด็กหญิงภัทรวดี ธรรมชาติ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๐๔

เด็กหญิงอริสรา ประดิษฐวงศ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๐๕

เด็กหญิงศศิกานต์ สำราญรืน

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๐๖

เด็กชายวรภัทร ธำรงพงศกร

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๐๗

เด็กหญิงศิรดา พัสดร
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๐๘

เด็กหญิงวนัสบดี ผ่องมณี
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๐๙

เด็กชายจุลจักร ศิลาทอง
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๑๐

เด็กหญิงชาลิณี ถัวทอง
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๑๑

เด็กชายปรเมศวร์ ทิมสังข์
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๑๒

เด็กชายจิตบุณย์ สายวายุกุล
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๑๓

เด็กหญิงฐิตาพร คุ้มบุ่งคล้า
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๑๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ช่างประดิษฐ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๕๕ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๕๔๑๕

เด็กหญิงปทิตตา เงินประเสริฐ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๑๖

เด็กหญิงพลอยชมพู ศรีวิชัย
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๑๗

เด็กหญิงสายธาร ภารสถิตย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๑๘

เด็กหญิงกาญจนา สุพัฒน์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๑๙

เด็กหญิงศุภสุตา เพ็ชรน้อย
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๒๐

เด็กหญิงธัมมิกา ชูทอง
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๒๑

เด็กหญิงจิดาภา อุทุมพร
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๒๒

เด็กหญิงนพวรรณ วิชาสอน
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๒๓

เด็กหญิงสุกัญญา สุภาทิพย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๒๔

เด็กหญิงนัชชา บวรวรพล
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๒๕

เด็กหญิงพิชญธัญญ์ จำปา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๒๖

เด็กชายคฑาวุธ เจนจัด

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๒๗

เด็กหญิงกัญญา เลาย่าง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๒๘

เด็กชายคามิน ใจตัง

้

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๒๙

เด็กชายพรรัศมี หัวใจดี
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๓๐

เด็กหญิงจุฬารัตน์ สำราญ
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๓๑

เด็กหญิงมณีรินทร์ ไชยปญญา
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๓๒

เด็กหญิงอริสรา ปานบุดดา
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๓๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เพ็ชรเทส
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๓๔

เด็กหญิงฐิติพร สีสด
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๓๕

เด็กหญิงสิริวิมล จันทร์อยู่สุข
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๓๖

เด็กชายรัฐกฤษฎิ

์

สามวัง
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๓๗

เด็กหญิงฐิตาภา หอมกระโทก
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๓๘

เด็กชายสหัสณัฎฐ์ สุทธิพณิชพงศ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๓๙

เด็กหญิงกมลลักษณ์ สมคะเนย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๔๐

เด็กหญิงสุรดาริน รินท้าว
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๔๑

เด็กหญิงกัญญาพัชร โรณะวัฒน์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๔๒

เด็กชายพชรพล ดิษฐโชติ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๔๓

เด็กหญิงนลินนิภา หงส์พงศ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๔๔

เด็กหญิงพิมพ์อร ไทยเอือ

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๔๕

เด็กหญิงธัญญารัตน์ คานงาม

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๔๖

เด็กชายกันตพงศ์ จิรวัฒนคุณากร
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๔๗

เด็กหญิงณัฐภัสสร สุเมธินทกุล
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๔๘

เด็กหญิงศตพร
พฤกษาอนันตกาล ๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๔๙

เด็กหญิงมนันญา ศิลาทอง
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๕๖ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๕๔๕๐

เด็กหญิงสายวรรค์ เดชตานนท์
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๕๑ เด็กชายกฤตชณพรหม
วงค์ทอง

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๕๒

เด็กชายธารินทร์ นิลทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๕๓

เด็กชายรัชชานนท์ เลิศนิมิตภิญโญ
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๕๔

เด็กหญิงพิชชาพร ประมะ
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๕๕

เด็กชายพีรภัทร โตษณีย์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๕๖

เด็กหญิงเกตุแก้ว กะระโภณ
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๕๗

เด็กชายเมฆา เจริญคง
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๕๘

เด็กหญิงณัฐดา สุขขี
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๕๙

เด็กหญิงสุปาณี นภาจร
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๖๐

เด็กชายวรรธนัย ชัยชัชวาล
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๖๑

เด็กชายธวัชชัย สุตินทรานนท์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๖๒

เด็กชายราชศักดิ

์

เทียงถาวร

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๖๓

เด็กหญิงกรรณิกา เกตุแก้ว
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๖๔

เด็กหญิงกวินธิดา ปแก้ว
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๖๕

เด็กหญิงธนัตดา ศักดาฤทธิเดช
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๖๖

เด็กหญิงจิตสุภา สินอยู่
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๖๗

เด็กชายทีฆทัศน์ บวรศักดิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๖๘

เด็กหญิงอรจิรา ไชยยา
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๖๙

เด็กหญิงณัฏฐอัณณ์ อาภาวุฒิชัย
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๗๐

เด็กหญิงปาณิสรา บุตะเขียว
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๗๑

เด็กชายติณห์ เพ็งประพันธ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๗๒

เด็กชายสิรวิชญ์ พิมตัน
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๗๓

เด็กชายธารทอง อรุณส่ง
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๗๔

เด็กชายไกรศักดิ

์

มะปรางอ่อน
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๗๕

เด็กชายพีรภัทร พูลไชย
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๗๖

เด็กชายธนภัทร ทายตะคุ
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๗๗

เด็กชายธีรเศรษฐ์ เวชไชโย
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๗๘

เด็กชายศรัณยพงศ์ สมพงษ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๗๙

เด็กชายศุภวิชญ์ ไวทยินทร์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๘๐

เด็กหญิงกมลชนก ฉำเฉือย

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๘๑

เด็กหญิงดิษญาณี จุ้ยกลาง
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๘๒

เด็กชายกฤติมา เข็มทองเจริญ
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๘๓

เด็กชายณิชกุล บุตรสืบสาย
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๘๔

เด็กหญิงณัฐชา อินทะเสน
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๕๗ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๕๔๘๕

เด็กหญิงภาวินี ไตรอุโภค
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๘๖

เด็กหญิงรุจินันท์ ใจกว้าง
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๘๗

เด็กชายยุทธศาสตร์ อักษรนำรัตน์
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๘๘

เด็กหญิงณิชาภัทร เกษสาคร
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๘๙

เด็กหญิงปาณิสรา ประถมหมวด
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๙๐

เด็กหญิงชุติมา พิมพ์น้อย
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๙๑

เด็กหญิงปณิตา แก้วแพงมาก
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๙๒

นางสาวชนาพร สมประสงค์
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๙๓

นายทศพล ลาเกิน
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๙๔

เด็กชายธนัทชัย รุ่งเรืองฤทธิชัย
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๙๕

เด็กชายวิวัฒน์ ตันสาย
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๙๖

เด็กชายนัทนนท์ เครือเพชร
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๙๗

เด็กหญิงบัวชมพู สิงห์เรือง
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๙๘

เด็กหญิงสุวนันท์ ดีสี
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๔๙๙

เด็กชายณัฐภูมิ คุ้มขำ
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๐๐
เด็กชายธนบูรณ์ เดชสกุลพันธ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๐๑

เด็กหญิงสุพรรษา สว่างวงค์
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๐๒

เด็กชายนพพร สร้อยมาศ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๐๓

เด็กชายไพบูลย์ คล้ายมาลา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๐๔

เด็กชายธนศิลป แซ่เตียว
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๐๕

เด็กหญิงอาภรณ์ สนองผัน
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๐๖

เด็กหญิงปยาพัชร แพรเรืองฤทธิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๐๗

นางณัฐพิมล แพงศรีนิธิศ
๐๑/๐๕/๒๕๐๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๐๘

นางชนากานต์ เพชรส่งศรี
๑๐/๐๒/๒๕๐๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๐๙

นางสาวศรีวร ธนระพิษ
๒๑/๐๕/๒๕๐๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๑๐

นางรุ้งทิพย์ เดชมูล
๒๔/๐๖/๒๕๐๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๑๑

นางนันทนา จันทร์อุฏฐานะ
๑๘/๐๑/๒๕๑๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๑๒

นางสาวโชติกา ชูเลิศ

๑๘/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๑๓

นางสาวสติธร เชือนุ่ม

้

๐๙/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๑๔

นายกฤตภาส พึงร่มฉัตร

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๑๕

นางสาวประภัสสร ธรรมสิทธิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๑๖

นางสาวปณณพร ลันขุนทด
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๑๗

นายอภิทักษ์ ทายะภิทักษ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๑๘

นางสาวพัชรี กลินหอม

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๑๙

นางสาวกัลปกมล กลินโกมุก

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๕๘ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๕๕๒๐

นางสาวฑิตยา เร่งพิมาย
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๒๑

นายสุทธิพงษ์ ขลิบทอง
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๒๒

นายวรพงษ์ แก้วพานิช
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๒๓

นางสาวโพธิศรี

์

ศิริพันธุ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๒๔

นายดนัย สังข์เพชร
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๒๕

นายชยากร เอียมประภาค

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๒๖

นางสาวกิติยา แช่มประชา
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๒๗

นายสุวิทย์ สระแพงน้อย
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๒๘

นางสาวอารยา กัลยารัตน์
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๒๙

นางสาวญาดา เหมือนด้วง
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๓๐

นางสาวสวรส สุยะวงศ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๓๑

นายรัฐพล รักษ์วงศ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๓๒

เด็กชายปญจพล อภิวันทนันท์
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๓๓

เด็กหญิงจุฑามาศ พุทธายะ
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๓๔

เด็กหญิงสุปรียา ประกอบการ
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๓๕

เด็กชายศิวะ คะชา
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๓๖

เด็กหญิงญาดา น้อยไทรวัน
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๓๗

เด็กชายอนุภัทร นนทประภาสิทธิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๓๘

เด็กหญิงกุลธิดา ไชยภักดิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๓๙

เด็กชายธีรวัฒน์ แซ่ซ้ง
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๔๐

เด็กหญิงกวิสา จรัสกุลถาวร
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๔๑

เด็กชายสุรเดช สูญกลาง
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๔๒

เด็กหญิงเกวลิน กุมรีจิตร
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๔๓

เด็กชายพิสณฑ์ จีระไชยวรรณ
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๔๔

เด็กหญิงพิมมาดา กตัญู
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๔๕

เด็กหญิงศุภรัตน์ จามะรีย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๔๖

เด็กชายนรภัทร ดวงนภา
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๔๗

เด็กหญิงจุฑามาศ พิมลรัตน์
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๔๘

เด็กหญิงนิรมล มีนิโครต
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๔๙

เด็กหญิงวชิราพร ทองแจ่ม
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๕๐

เด็กหญิงกมลรัตน์ โพธิรัตน์
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๕๑

เด็กหญิงชลิดา พัศโน
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๕๒

เด็กหญิงขวัญชนก ลุประสงค์
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๕๓

เด็กหญิงเปมิกา พรมจันทร์
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๕๔

เด็กชายสุรสิทธิ

์

กวนงูเหลือม
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๕๙ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๕๕๕๕

เด็กหญิงจุฑามาศ อบเชย
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๕๖

เด็กหญิงปนิตา อุ่นใจ
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๕๗

เด็กชายวิศรุต เหล่าทรัพย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๕๘

เด็กหญิงกรรวี อัมพวานนท์
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๕๙

เด็กหญิงทิวาพร แก้วกำจรชัย
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๖๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ จิตต์รัตนโสภน
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๖๑

เด็กหญิงนิยดา ดวงกระโทก
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๖๒

เด็กหญิงอรณิชา เหมือนดาว
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๖๓

เด็กหญิงปยะธิดา คงเจริญสุข
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๖๔

เด็กหญิงไพรินทร์ ชงชิต
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๖๕

เด็กหญิงนันธิยา ปดด้วง
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๖๖

เด็กหญิงธรีรัตน์ โตสมบัติ
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๖๗

เด็กชายเจษฎา ไชยแสง
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๖๘

เด็กหญิงพัชรี ทองชิต
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๖๙

เด็กหญิงณิชาภัทร สุขวรรณ
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๗๐

เด็กชายนฤนารถ สว่างศรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๗๑

เด็กหญิงจันจิรา ศรีถัน
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๗๒

เด็กหญิงจิดาภา วิริยะอุดมผล
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๗๓

เด็กหญิงเมสินี เพ็งพล
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๗๔

เด็กหญิงปยาภรณ์ รอสูงเนิน
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๗๕

เด็กหญิงอนุสรา สอดเสน
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๗๖

เด็กหญิงธนาวดี แพงทิพย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๗๗

เด็กชายภวคล กุลจิรายุ
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๗๘

เด็กหญิงปญญาพร ศิริบุรม
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๗๙

เด็กหญิงเจณิสตา สว่างภพ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๘๐

เด็กหญิงพนิดา ขอดแสง
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๘๑

เด็กหญิงพัชรี ธูปแก้ว
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๘๒

เด็กหญิงสิริณัฏฐ์ วงษ์ศิริ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๘๓

เด็กหญิงลักษิกา รุ่งฤกษ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๘๔

เด็กหญิงชลลดา โตภะ
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๘๕

เด็กหญิงเอมิกา ตีรกิตติพันธุ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๘๖

เด็กชายชลัฐ บุญศิริ
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๘๗

เด็กหญิงกานต์มณี นิธิสุนทรพงศ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๘๘

เด็กชายเตชพัฒน์ จันทหอม
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๘๙

เด็กหญิงสมิตานันท์ ชุ่มชืน

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๖๐ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๕๕๙๐
เด็กหญิงแอมเมอลีน่า

วิบูลย์ธรรมกิจ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๙๑

เด็กหญิงบุณรดา ตาตุ่น
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๙๒

นางสาวปราณี ใจรักษ์
๑๐/๑๒/๒๔๙๙

วัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๙๓

นางบังอร เสตางกูล
๑๓/๐๒/๒๕๐๕

วัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๙๔

เด็กหญิงนำทิพย์ คนชม
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๙๕

เด็กหญิงศิริวรรณ สิงห์โห
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๙๖

เด็กชายอติชาต ก้อนทอง
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๙๗

เด็กชายอลงกรณ์ อ่อนอิง
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๙๘

เด็กหญิงขวัญฤทัย สอนเกิด

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๕๙๙

เด็กหญิงสุพัตรา ศรีวงษ์ยาง
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๐๐
เด็กชายสมศักดิ

์

ภาสะลักษณ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๐๑

เด็กชายกฤษดา หาดอ้วน
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๐๒

เด็กหญิงวรรณวิสา ศรีโยธี
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๐๓

เด็กชายธนพล เจริญรืน

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๐๔

เด็กหญิงนภัสสร อุดม
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๐๕

เด็กชายณัฐวุฒิ อุตสาห์งาน
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๐๖

เด็กชายภาณุกร เยียมรักชาติ

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๐๗

เด็กชายเสกสิทธิ

์

กลำบุญมา
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๐๘

เด็กหญิงวรรณิสา สวัสดี
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๐๙

เด็กหญิงศศิกานต์ ศรีสังข์
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๑๐

เด็กหญิงปณิตา แพทย์กุล
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๑๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เกกาฤทธิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๑๒

เด็กหญิงณฐวรรณ กลัดปน
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๑๓

เด็กหญิงวรรณวิภา กรอกกรวม
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๑๔

เด็กหญิงธนารัตน์ ราชแสนเมือง
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๑๕

เด็กหญิงเนตรชนก ราชคำดี
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๑๖

เด็กชายธิติพล เคารพธรรม
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๑๗

เด็กหญิงชัญญานุช อุมารัตน์
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๑๘

เด็กหญิงปนันดา โพธิประทับ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๑๙

เด็กหญิงเรมณฑนา ศรีอุไร
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๒๐

เด็กหญิงศิริขวัญ บุญเสริม
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๒๑

เด็กหญิงพิมลพัชร ปงปญญายืน
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๒๒

เด็กชายจิรัฐเดช ผ่องแผ้ว
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๒๓

เด็กหญิงปวีณา ชินศรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๒๔

เด็กหญิงทิพาพร ก้อนทองคำ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๖๑ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๕๖๒๕

เด็กหญิงนิตยา จงสมจติต์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๒๖

เด็กชายนิติกร ทองศูนย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๒๗

เด็กชายวีระยุทธ ฟกสุวรรณ
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๒๘
เด็กหญิงอำภาวรรณ เชือสุข

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๒๙

เด็กชายสราวุฒิ มาสพันธ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๓๐

เด็กชายปาราเมศ ผินใหม่
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๓๑

เด็กชายภคธร อาษาจิตร
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๓๒
เด็กหญิงวิมลทกานต์ รุ่งเริก

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๓๓

เด็กหญิงพีรดา ฟูกทรัพย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๓๔

เด็กหญิงเบญญาภา วิภูสุวรรณ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๓๕

เด็กหญิงรัตติยา จันตะสุ
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๓๖

เด็กชายนราวิชญ์ แสงอินทร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๓๗

เด็กหญิงสุวิชญา อวยชัย
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๓๘

เด็กหญิงภณิดา งอชัยภูมิ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๓๙

เด็กชายสมเจฎษ์ สว่างแก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๔๐

เด็กหญิงจิตรรัตน์ งามสมพงษ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๔๑

เด็กหญิงพุธิตา เขียวราชา
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๔๒

เด็กชายเอกรัตน์ สรวมศิริ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๔๓

เด็กหญิงสุดฤทัย แซ่นิม

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๔๔

เด็กหญิงสาวิตรี พุ่มเจริญ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๔๕

เด็กหญิงตรีเนตร เพ็ชรทอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๔๖

เด็กชายชวัลวิทย์ จตุรภุชเกือกูล

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๔๗

เด็กหญิงปยะพร ผงเพิม

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๔๘

เด็กหญิงนริศรา พรานปา

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๔๙

เด็กหญิงผ้าไหม สุขทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๕๐

เด็กหญิงศศินา วงษายา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๕๑

เด็กชายอภิรักษ์ จิตโอบอ้อม

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๕๒

เด็กหญิงวรรษมน แซ่ลี

๒๘/๑๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๕๓

เด็กหญิงนฤพร พลังพัฒนากิจ
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๕๔

เด็กชายตรีเนตร หาสุนทรี
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๕๕

เด็กชายเมธา หอยสังข์
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๕๖

เด็กชายธีรเทพ เกตุอำ
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๕๗

เด็กชายพงศกร จักรไทย
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๕๘

เด็กชายกัญจน์ ลิมปยินทรากูล

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๕๙

เด็กหญิงสุกัญญา ณรงศักด์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๖๒ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๕๖๖๐
เด็กหญิงวรรณวิภาพร

รุ่งศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๖๑

เด็กชายภูเบศร์ เกตุสุริยวงศ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๖๒

เด็กชายณัฐดนัย ทรงสกุล

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๖๓

เด็กชายพิสิษฐ์ โตเขียว

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๖๔

เด็กชายวิชชากร ศิริกาล
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๖๕
เด็กหญิงปภาวรินทร์ สุนทรา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๖๖

เด็กหญิงภัทรนันท์ สิงหณรงค์กุล

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๖๗

เด็กหญิงธนัชพร เทียนมัน

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๖๘

เด็กชายวรปรัชญ์ บวรธนภากร
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๖๙

เด็กชายทัตชัย สนองผัน
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๗๐

เด็กหญิงอรวรรณ สุขศิริ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๗๑

เด็กหญิงลลิดา เถาว์โท
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๗๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ค่อมพันธ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๗๓

เด็กชายนวพล แทนแย้ม
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๗๔

เด็กชายนนทการ วงศ์คุณธร
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๗๕

เด็กชายนภดล สาคร
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๗๖

เด็กชายจักรพงษ์ สุโท
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๗๗

เด็กชายธนาวุฒิ เอียมพงศ์

่

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๗๘

เด็กหญิงชุติมา อินทร์สวาท
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๗๙

เด็กหญิงพรสวรรค์ มลามาตย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๘๐

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

รักคำ
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๘๑

เด็กชายวัชชานนท์ แก้วโสภา
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๘๒

เด็กหญิงบุษกร กันต่าย
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๘๓

เด็กชายปริญญา สุขสม
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๘๔

เด็กหญิงธัญรฎา โกรินทร์
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๘๕

เด็กชายสุรยุทธ เกษแก้ว
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๘๖

เด็กชายธนชัย เถลิงสุข
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๘๗

เด็กชายภานุ พรมมี
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๘๘

เด็กหญิงสุภาพร ใจกล้า
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๘๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สว่างเนตร
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๙๐

เด็กหญิงมนัสวี ทรงเรณู
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๙๑

เด็กหญิงวรกานต์ มาอินทร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๙๒

เด็กหญิงชุติดาพร พูลวิวัฒนา
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๙๓

เด็กหญิงชวัลนุช ภักสงศรี
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๙๔

เด็กหญิงชนัญญา เอมโอษฐ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๖๓ / ๒๓๗

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๕๖๙๕

เด็กหญิงเบญญาภา แสนมงคล
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๙๖

เด็กหญิงศิรภัสสร เติบโต
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๙๗
เด็กชายอิสสริยะพงษ์ พุกสาย

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๙๘

เด็กชายนธี สุวะไชย
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๖๙๙

เด็กหญิงวรรณวิสา รักคู่
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๐๐
เด็กชายณัฐกรณ์ หลงอารี

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๐๑

เด็กชายภาคภูมิ ปานะสุทธะ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๐๒

เด็กชายหัสวัช ขาวทองหลาง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๐๓

เด็กชายวรฤทธิ

์

สืบทอง
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๐๔

เด็กหญิงอัญมณี พุ่มทอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๐๕

เด็กหญิงณัฐวรรณ มาประเสริฐ
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๐๖

เด็กหญิงจันทนิภา ขำประนต
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๐๗

เด็กหญิงเกศินี สุดสงวน
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๐๘

เด็กหญิงกิตติกานต์ ศรีหนองพอก
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๐๙

เด็กหญิงสุธาวัลย์ ลาภเกิน
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๑๐

เด็กหญิงสโรชา อินทรง
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๑๑

เด็กหญิงพรพิมล นติกรณ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๑๒

เด็กชายพีรพัฒน์ สอนศรี
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๑๓

เด็กหญิงกิตติยา พุกกระเจียม
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๑๔

เด็กหญิงกิตติพร พุกกะเจียม
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๑๕

เด็กหญิงลลิล คงแก้ว
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๑๖

เด็กหญิงคุชญา ปราจักร์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๑๗

เด็กหญิงลภัสรดา ดอนกิง

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๑๘

เด็กชายชินวัตร์ นาคขำ
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๑๙

เด็กชายธนเดช สอนสนาม
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๒๐

เด็กชายสุรบดินทร์ มากมูล
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๒๑

เด็กชายเฑียรชัย เอียมสอาด

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๒๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ กันยาประสิทธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๒๓

เด็กชายพิกุลศักดิ

์

ปญญาดี
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๒๔

เด็กหญิงปยรัตน์ ธนโชติธนินทร
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๒๕

เด็กหญิงสุพรรษา ภาคไชย
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๒๖

เด็กหญิงสุดาวรรณ บุตรสำโรง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๒๗

เด็กชายอภิศักดิ

์

ทองมาก
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๒๘

เด็กหญิงวรรณวิสา สุราทิพย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๒๙

เด็กหญิงนภมณี สมมิตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๖๔ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๕๗๓๐

เด็กหญิงลักษมณ ทองคำ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๓๑

เด็กหญิงกานต์ธิดา มูลพูล
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๓๒

เด็กหญิงสการ์กานต์ ขวัญเมือง
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๓๓

เด็กหญิงบุษยมาศ ขุนทอง
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๓๔

เด็กหญิงณัฐรุจา บรรเทาวงษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๓๕

เด็กหญิงภัทรนิษฐ์ สาสาร

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๓๖

เด็กชายอภิรักษ์ ทองสำโรง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๓๗

เด็กหญิงสโรชา สุหร่ายนาค
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๓๘

เด็กหญิงเบญญภา ทศลา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๓๙

เด็กชายวรภพ เจริญวรรณ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๔๐

เด็กหญิงทรงมรกต พุ่มพันธ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๔๑

เด็กชายธนธิป พลายสันต์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๔๒

เด็กหญิงรพีพร มีวิชา
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๔๓

เด็กหญิงรุจิรา โพธินิล

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๔๔

เด็กชายภานุวัฒน์ เชิดโชติเพ็ชร
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๔๕

เด็กหญิงขวัญนรี ช่วยชู
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๔๖

เด็กหญิงปุญญิสา บิลหมาด
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๔๗

เด็กหญิงรุจิรดา รุ่งสว่าง
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๔๘

เด็กชายกฤติน ล่องลม
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๔๙

เด็กหญิงธนาภรณ์ สายทองแท้
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๕๐

เด็กหญิงนาตยา คุ้มประดิษฐ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๕๑

เด็กหญิงฉัตรฤดี รุ่งทรัพย์
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๕๒

เด็กหญิงสุรีพร จันเพ็ชร

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๕๓

เด็กหญิงรัชญาวดี สาโนนสูง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๕๔

เด็กหญิงธัญชนก อานุภาพรังสี
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๕๕

เด็กหญิงณัฐฤทัย ภู่สว่าง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๕๖

เด็กชายณัฏฐศรัณฐ์ สืบศิริ
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๕๗

เด็กชายวีระภาพ บุญวงษ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๕๘

เด็กชายจักรพงษ์ เต็มรัก
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๕๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ โสนน้อย
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๖๐

เด็กหญิงสวิตตา ดาวเจริญ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๖๑

เด็กชายธนนัต สุลาเลิศ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๖๒

เด็กชายณัชพล ธรรมสอน
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๖๓

เด็กหญิงศิริขวัญ มันวงษ์

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๖๔

เด็กหญิงปยวรรณ สิงห์ซอม
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๖๕ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๕๗๖๕

เด็กชายอมรชัย ท้วมตุ้ม
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๖๖

เด็กหญิงอรวรรณ ทรัพย์ลาน
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๖๗

เด็กหญิงปวันรัตน์ โพชราช
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๖๘

เด็กหญิงแพรวรรณ สุวรรณขำ
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๖๙

เด็กชายศุภณัฏฐ์ ทิพย์ศิริเดชา
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๗๐

เด็กหญิงภัคศรา บุตรแก้ว
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๗๑

เด็กหญิงพรชิตา คำวรรณ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๗๒

เด็กชายเปรมภัทร์ ตันตี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๗๓

เด็กหญิงสุภาวดี บุญปราบ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๗๔

เด็กหญิงสุนิสา เฉลียวฉลาด

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๗๕

เด็กชายเกียรติคุณ วงษ์สวัสดิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๗๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ วงษ์แก้ว
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๗๗

เด็กหญิงวรรณวิสา สุขทัวญาติ

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๗๘

เด็กหญิงกิตติยา ชัยสิทธิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๗๙

เด็กหญิงเมริษา ดีประเสริฐ
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๘๐

เด็กหญิงณัฐณิชา ไชยนันท์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๘๑

เด็กชายเกียรตศักดิ

์

จาดสุวรรณ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๘๒

เด็กชายณัฐพล เนียมสูงเนิน

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๘๓ เด็กชายกฤษดาบดินทร์
สำราญดี

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๘๔

เด็กหญิงวริษฐา แววเหว่า
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๘๕

เด็กชายธนัญชัย มุ้ยจีน
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๘๖

เด็กหญิงพิชามล หาญศึก
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๘๗

เด็กหญิงมินตรา สังข์ไทย
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๘๘

เด็กหญิงชิตวัลย์ วิจิตรเตมีย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๘๙

เด็กหญิงอริสา บัวกอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๙๐

เด็กชายณัฐกิตติ

์

แซ่ตัง

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๙๑

เด็กหญิงบุญสิตา แจ่มกระจ่าง
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๙๒

เด็กชายพรรษา ปุริเส

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๙๓

เด็กหญิงณัฐวดี เฟองนคร
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๙๔

เด็กชายธีรชาติ วัธนอินทร์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๙๕

เด็กหญิงแพรพลอย โสภณโภไคย
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๙๖

เด็กหญิงซิล เหมือนรุ่ง
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๙๗

เด็กชายอัษฎา หอยสังข์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๙๘

เด็กชายณัฐพัฒน์ คงประเสริฐ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๗๙๙

เด็กหญิงกฤตชญา ดำรงค์กูลสมบัติ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๖๖ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๕๘๐๐
เด็กหญิงธิดาทิพย์ อึงบรรจง

้

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๐๑

เด็กหญิงปทมพร ปรีทอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๐๒

เด็กหญิงรุ่งนภา บุญชัยยงค์
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๐๓

เด็กหญิงรวิมล ดวงคำจันทร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๐๔

เด็กหญิงอาจารีย์ สีอ่อน
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๐๕

เด็กหญิงจิราพร พลวัฒน์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๐๖

เด็กหญิงอรนิภา อิมสมบัติ

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๐๗

เด็กชายวิศรุต จำนงค์รักษ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๐๘

เด็กชายสิทธิพล หงษ์โต
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๐๙

เด็กหญิงพรทิพย์ คำซอน
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๑๐

เด็กหญิงลักคณา พรมนอก
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๑๑

เด็กชายพงศ์ธร งามมัง

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๑๒

เด็กหญิงแพรวา พงษ์ภักดิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๑๓

เด็กชายสุภัทร ปานโตนด
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๑๔

เด็กชายภัทราวุธ พร้อมภูล
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๑๕

เด็กชายศุภกรชัย เก่งกล้า
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๑๖

เด็กหญิงชลลดา ปนคำ
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๑๗

เด็กหญิงฐิติรัตน์ เฉลิมวงศ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๑๘

เด็กหญิงปาวลีย์ วงศ์ศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๑๙
เด็กหญิงเบญญาทิพย์ หมืนสายญาติ

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๒๐

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ทองหล่อ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๒๑

เด็กหญิงวรัญญา แตงอ่อน

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๒๒
เด็กหญิงธัญญานันท์ อำวงษ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๒๓

เด็กหญิงพราวพิรุณ วงศาคณาจารย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๒๔

เด็กชายภานุพงศ์ มามีเกตุ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๒๕

เด็กชายพิทักษ์ธรรม เพิมโสภา

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๒๖

เด็กหญิงฐิติชญา กาญจนดุล
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๒๗

เด็กหญิงกมลวรรณ อ่อนสาคาม
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๒๘

เด็กชายกฤติธี สมบูรณ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๒๙

เด็กหญิงฌานิศา เพชรรัตน์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๓๐

เด็กชายอธิปไตย ทิมโล่
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๓๑

เด็กหญิงนฤนาถ บุญเจิดจรัส
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๓๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ กมิมูล
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๓๓

เด็กหญิงใหมแก้ว ธาตุทองคำ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๓๔

เด็กชายกฤตนัย อยู่เย็น
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๖๗ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๕๘๓๕

เด็กหญิงบุษราทิพย์ จันทรัตน์
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๓๖

เด็กหญิงธัญวรัตน์ เอมโอด
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๓๗

เด็กหญิงปางทิพย์ อึงบรรจง

้

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๓๘

เด็กหญิงจิรัชยา ศรีคำเบ้า
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๓๙

เด็กชายอัฑฒ์ เอืออำนวยชัย

้

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๔๐

เด็กหญิงวราภรณ์ ปะนัดตา
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๔๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เพิมสุข

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๔๒

เด็กชายชนะชล ตรีเนตร
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ลำโพ  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๔๓

เด็กหญิงจันทร์จิรา ทองสุก

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ลำโพ  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๔๔

เด็กหญิงชลชิชา ทรัพย์นุช
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ลำโพ  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๔๕
เด็กชายธํญญาลักษณ์

บุญเลิศ
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ลำโพ  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๔๖

เด็กหญิงปทมพร กลันกลาย

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ลำโพ  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๔๗
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ชาติเพชร

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ลำโพ  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๔๘

เด็กหญิงจิราพร จิตจำนงค์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ลำโพ  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๔๙

เด็กหญิงกนกพร พัฒนี
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ลำโพ  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๕๐

เด็กหญิงวิธิตา คงขำ
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ลำโพ  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๕๑

เด็กชายสิทธิพร ตังในเกียรติกุล

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ลำโพ  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๕๒

เด็กหญิงพัชรพร แผ่พร
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ลำโพ  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๕๓

เด็กหญิงอาทิตา คงขำ
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ลำโพ  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๕๔

เด็กหญิงพิมบุญ
อาชร์ชลี นิติธรรม ๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ลำโพ  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๕๕

เด็กหญิงชนนพร แผ่พร
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ลำโพ  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๕๖

เด็กหญิงจรัสศรี เจริญสุข
๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๕๗

เด็กชายสุทิน แสงสาง
๒๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๕๘

เด็กหญิงมัลลิกา เมืองหงษ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๕๙

เด็กหญิงหทัยรัตน์ เหลาลิลา
๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๖๐

เด็กหญิงชนิดาภา คงสวัสดิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)
ลำโพ  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๖๑

เด็กหญิงอนิลธิตา นุชงาม
๒๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๖๒

เด็กชายเอกภพ ศรีศร
๑๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๖๓
เด็กชายชิณณวรรชน์ พิมพ์โคตร

๐๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)
ลำโพ  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๖๔

เด็กชายณัฐนันท์ สาระ
๒๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๖๕

เด็กชายณัฐดนัย สามนิยาม
๑๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชือผู้ดีอุปถัมภ์)

้

สามง่าม  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๖๖

เด็กชายนิติพล สาสุด
๒๒/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชือผู้ดีอุปถัมภ์)

้

สามง่าม  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๖๗

เด็กชายชาญชนะ ใจหาญ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชือผู้ดีอุปถัมภ์)

้

สามง่าม  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๖๘

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สมโสม
๑๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชือผู้ดีอุปถัมภ์)

้

สามง่าม  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๖๙

เด็กหญิงรัชดาพร ดีแปน
๑๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชือผู้ดีอุปถัมภ์)

้

สามง่าม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๖๘ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๕๘๗๐

เด็กหญิงโบ สำราญ
๑๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชือผู้ดีอุปถัมภ์)

้

สามง่าม  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๗๑

เด็กหญิงเมย์ รัตนา
๑๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชือผู้ดีอุปถัมภ์)

้

สามง่าม  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๗๒

เด็กชายปญญากร ไตรวงษ์ตุ้ม

๒๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชือผู้ดีอุปถัมภ์)

้

สามง่าม  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๗๓

เด็กชายณัฐพล โพนมา
๒๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชือผู้ดีอุปถัมภ์)

้

สามง่าม  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๗๔

เด็กชายอัศวรักษ์ สังโสม
๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชือผู้ดีอุปถัมภ์)

้

สามง่าม  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๗๕

เด็กชายพันทวี จินดา
๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชือผู้ดีอุปถัมภ์)

้

สามง่าม  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๗๖

เด็กชายจอมพจน์ การสมพิศ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชือผู้ดีอุปถัมภ์)

้

สามง่าม  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๗๗

เด็กชายกฤษฎา นครพล
๒๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชือผู้ดีอุปถัมภ์)

้

สามง่าม  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๗๘

เด็กหญิงศศิธร วาปเก
๑๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชือผู้ดีอุปถัมภ์)

้

สามง่าม  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๗๙

เด็กชายมนัสวิน โตอินทร์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชือผู้ดีอุปถัมภ์)

้

สามง่าม  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๘๐

เด็กหญิงชุติมา สามสี
๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชือผู้ดีอุปถัมภ์)

้

สามง่าม  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๘๑

เด็กหญิงเจติยา ไตรพงษ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชือผู้ดีอุปถัมภ์)

้

สามง่าม  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๘๒

เด็กชายกิตติภูมิ กันหาลึก
๑๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชือผู้ดีอุปถัมภ์)

้

สามง่าม  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๘๓

เด็กชายบุญมี เอียมสะอาด

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชือผู้ดีอุปถัมภ์)

้

สามง่าม  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๘๔

เด็กชายนฤเบศ บุญหลง
๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชือผู้ดีอุปถัมภ์)

้

สามง่าม  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๘๕

เด็กหญิงนัฐกานต์ ใจหาญ
๐๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชือผู้ดีอุปถัมภ์)

้

สามง่าม  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๘๖

เด็กหญิงจีจี

้

ศรีสุข
๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชือผู้ดีอุปถัมภ์)

้

สามง่าม  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๘๗

เด็กหญิงชลธิชา กำพุฒกลาง
๒๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชือผู้ดีอุปถัมภ์)

้

สามง่าม  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๘๘

เด็กชายปรีดา สีหะวงษ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๘๙

เด็กชายวีรากร ซ่อนกลิน

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๙๐

เด็กหญิงธิตยา แซ่ตัง

้

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๙๑

เด็กชายณัฐพล ยังน้อย
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๙๒

เด็กชายพัชรพล ภู่เกลียะ

๊

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๙๓
เด็กหญิงนิรัญลักษณ์ จันลา

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๙๔

เด็กหญิงอลิษา แก้วมา
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๙๕

เด็กหญิงอภิญญา เกษาดี
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๙๖

เด็กชายทศพร ภู่ทวี
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๙๗

เด็กชายอนุกูล อ่องสอาด
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๙๘

เด็กหญิงกิตติญา เผือกจันทร์
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๘๙๙

เด็กหญิงวรรณิศา วิชาชัย
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๐๐
เด็กหญิงสุกัญณิภากร

มะลิวงษ์
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๐๑

เด็กชายภควัต หาญราชา

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๐๒

เด็กหญิงเบญญาภา ใจตุ้ย
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๐๓

เด็กชายณัฐพล อังกุลดี
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๐๔

เด็กหญิงจิรัสยา องอาจ
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๖๙ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๕๙๐๕

เด็กหญิงธวัลรัตน์ หลำสุวรรณ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๐๖

เด็กหญิงวรางคนา สกุลรัตน์
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๐๗

เด็กหญิงรัชนีกร หนูนวล
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๐๘

เด็กชายธนายุพัทธ์ ธนากิจพรพิศาล
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๐๙

เด็กหญิงกวินทิพย์ คุณาพรวัฒน์
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๑๐

เด็กชายภัทรพล ธนาวิทยากร
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๑๑

เด็กชายกันตินันท์ ก้อนทอง
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๑๒

เด็กหญิงลลิตา แก้วเนตร
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๑๓

เด็กหญิงประภัสสร ขวัญเอียม

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๑๔

เด็กชายสิรภัทร พรหมเกิด
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๑๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วพิลากุล
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๑๖

เด็กหญิงศิวนาถ สามพุ่มพวง
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๑๗
เด็กหญิงพชรวรินทร์ รัตนไชย

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๑๘

เด็กชายนภัทร วงจำปา
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๑๙

เด็กหญิงเมธปริยา พลอยสัมฤทธิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๒๐

เด็กหญิงอนัญพร อาจดวงดี
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๒๑

เด็กชายนมัสการ สหะเดช
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๒๒

เด็กชายรัชตะ คุณหพันธ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๒๓

เด็กชายกฤตยชญ์ เฟองศรี
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๒๔

เด็กหญิงณัฐิดา สมสอาด
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๒๕

เด็กหญิงวรกาญจน์ เฉลิมบุญ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๒๖

เด็กหญิงภัทรธิดา โพธิใต้

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๒๗

เด็กหญิงฐิติยา ตรงศูนย์ดี
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๒๘

เด็กหญิงนำฝน สุทธปญญา
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๒๙

เด็กหญิงมณธิชา พลตือ

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๓๐

เด็กหญิงนันธิยา ศรีปญญา
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๓๑
เด็กหญิงอรวรรณษา เนืองไชยศ

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๓๒

เด็กหญิงอินทิรา พรมบุญ
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๓๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ มาตรง
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๓๔

เด็กชายนคเรศ บุญยศ
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๓๕

เด็กหญิงพิสิฏฐา หมืนศักดา

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๓๖

เด็กหญิงกุลปรีญา บุตตะโยธี
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๓๗

เด็กหญิงนฤมล สีมันตะ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๓๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ พรหมเมือง
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๓๙

เด็กหญิงขวัญฤทัย คุ้มวัน

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๗๐ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๕๙๔๐

เด็กหญิงทิวาวรรณ ฤทธิเดช

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๔๑

เด็กหญิงศิวพร อิมแก้ว

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๔๒

เด็กหญิงปยะฉัตร แสงเดือน
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๔๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ยำเทียง

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๔๔

เด็กชายชาญชัย สุขศรี
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๔๕

เด็กหญิงภัทรพร จันทร์เรือง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๔๖

เด็กหญิงจันทร์จิรา พลวัฒน์
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๔๗

เด็กหญิงบุษบง ฤทธิจรูญ

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๔๘

เด็กหญิงจิรภัทร์ มิตตะกา
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๔๙
เด็กหญิงวันภรณ์ทิพย์

มัลลานู
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๕๐

เด็กชายวีรภาพ แสงเสือ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๕๑

เด็กหญิงนัฐทิชา ฤทธิเดช

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๕๒

เด็กหญิงรุจีรัตน์ สังขะโพธิ
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๕๓

เด็กชายนราวิชญ์ บุญเรือง
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๕๔

เด็กชายปรินทร ก้อนทอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๕๕

เด็กหญิงชาลิสา มณีโชติ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๕๖

นางขนิษฐา เถนว่อง
๑๘/๐๖/๒๕๒๒

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๕๗

นางรุจิเรจ สาดแจ่ม
๓๐/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๕๘

นางวรรษธณพร นากระโทก
๑๐/๐๙/๒๕๒๒

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๕๙

นางปยนันท์ วัฒกีเจริญ
๐๑/๐๓/๒๕๑๕

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๖๐

นางสาวปณิชา วิไลรัตนกุล
๑๓/๐๓/๒๕๒๓

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๖๑

นางมุทิตา ไหลหรัง

่

๑๖/๐๕/๒๕๒๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๖๒

นางสุดารัตน์ รักเดช
๐๕/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๖๓

นางศิริพร ศรีอินทร์สุทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๑๒

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๖๔

นางสาวรจิตรา นาคสัมฤทธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๖๕

เด็กชายธีรกร สมอุ่น
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๖๖

เด็กชายไอย์ศศิภัฎ ใจเอียม

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๖๗

เด็กชายอาฐิตติพันธุ์ สุขมาก
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๖๘

เด็กชายอิสระภูมิ ฤชาสุนทร
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๖๙

เด็กชายธนาธิป ศรีหาวงษ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๗๐

เด็กชายนัฐวุฒิ ชัยคณารักษ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๗๑

เด็กชายทีปมังกร วิริยะบัญชา
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๗๒

เด็กชายฉัตรมงคล ศิลปพันธ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๗๓

เด็กชายอธิน กระแสสินธ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๗๔

เด็กชายวงศกร แสงไกร
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๗๑ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๕๙๗๕

เด็กชายสุจิวิชญ์ แต้มมาลา
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๗๖

เด็กหญิงอภิชญา ชัยศักดิเลิศ

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๗๗

เด็กหญิงโชติภัทร มนุษย์ดี
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๗๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ ผดุงศรี
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๗๙

เด็กหญิงณัฐพร กิจสิงห์
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๘๐

เด็กหญิงณัฐรดา คชฤทธิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๘๑

เด็กหญิงพัสสอันณ์ อัศวศรีอนันต์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๘๒

เด็กหญิงณัฐธิดา บุตรช่วง
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๘๓

เด็กหญิงณัฐธิดา อยู้ตระกูล
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๘๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ อุดรศรี
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๘๕

เด็กหญิงอรจิรา คำภักดี
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๘๖

เด็กหญิงฐิตากร ปนรุ่งโรจน์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๘๗

เด็กหญิงนัชนันท์ รองเย็น
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๘๘

เด็กหญิงชุษิพร พิมพ์เคน
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๘๙

เด็กหญิงกุสิมา ม่วงมูลสวาสดิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๙๐

เด็กหญิงพนิดา รังศรี
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๙๑

เด็กหญิงสุณัฎฐา โสพัศ
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๙๒

เด็กหญิงกนิษฐา แก้วศรีนวม

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๙๓

เด็กหญิงวริศรา ใจกว้าง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๙๔

เด็กหญิงรดา นกเสวก
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๙๕

เด็กหญิงพรทิพา ปจจัย
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๙๖

เด็กหญิงกัญญษวีร์ แอ๋วกอง
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๙๗

เด็กหญิงปยฉัตร โคนาหาร
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๙๘

เด็กหญิงปราณิสา กลินบุญ

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๕๙๙๙

เด็กหญิงภูริตา อินแก้ว
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๐๐
เด็กหญิงแก้ว สีทาพุด

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๐๑
เด็กหญิงณัฐพร เขมะประพันธ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๐๒
เด็กหญิงจิราวรรณ เพชรสังคาด

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๐๓
เด็กหญิงพรปภา ลิมพิรมย์เจริญ

้

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๐๔
เด็กหญิงวาสินี อินนุพัฒน์

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๐๕
เด็กหญิงวิมลศิริ พุ่มโต

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๐๖
เด็กหญิงอริสา อินนุพัฒน์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๐๗
เด็กหญิงปนัสยา เงินเอียม

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๐๘
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

บุญบำเพ็ญ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๐๙
เด็กหญิงนลินทิพย์ เอกรินทร์

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๗๒ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๖๐๑๐
เด็กหญิงศรัญญา โสปยะ

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๑๑

เด็กหญิงพรไพลิน วชิระวุฒิไกร
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๑๒

เด็กหญิงญาณี เชือบัณฑิต

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๑๓

เด็กหญิงภัทราภา แสงอ่อน
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๑๔

เด็กหญิงวราภรณ์ แย้มนาค
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)
บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๑๕

เด็กหญิงยุวันดา รุ่งเรือง
๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๑๖

เด็กชายจิราพร สุขขาว
๐๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๑๗

นายพงศ์พัฒน์ ปอมเมือง
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 9 บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๑๘

นางสาวดวงประภา ถินลำปาง

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 9 บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๑๙

นางสาวนุชจรีย์ แพรสี
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 9 บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๒๐
เด็กชายผาภูมิเพชร เดชขจร

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 9 บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๒๑

เด็กชายวุฒิพงศ์ คำสุวรรณ
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 9 บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๒๒

เด็กหญิงณัฐลดา สันทอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 9 บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๒๓

เด็กหญิงพิตราภรณ์ ผ่องแผ้ว
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 9 บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๒๔

เด็กหญิงณัฏฐพร พึงศักดิศรี

่ ์

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 9 บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๒๕

เด็กหญิงดมล์ ธัญญะเจริญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 9 บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๒๖

เด็กหญิงรัตนาพร เพ็ชรรัตน์
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 9 บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๒๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ บุญขจร
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 9 บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๒๘

เด็กหญิงธัญชนก เจริญสุข
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 9 บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๒๙

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีเมฆ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 9 บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๓๐
เด็กหญิงการะเกด ตามตะศิลา

๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๓๑

เด็กหญิงประภัสสร คงคา
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๓๒

เด็กหญิงวรรณรัตน์ สีดำ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๓๓

เด็กหญิงธนพร ขันที
๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๓๔

เด็กหญิงนันท์นภัส ดีรักษา
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๓๕

เด็กหญิงกมลวรรณ แก้วพนม

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๓๖

เด็กหญิงชลลดา ขำโชติ
๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๓๗
เด็กหญิงวรรณชรัตน์ แก้วดวงใหญ่

๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๓๘

เด็กหญิงวนัสนันท์ เทียนสว่าง
๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๓๙

เด็กหญิงพิชญาพา รักษาธรรม
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๔๐
เด็กหญิงสุพรรษา ภักดี

๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๔๑

เด็กหญิงธนภรณ์ โภคพลดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๔๒

เด็กหญิงกชกร กำเนิดสินธุ์
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๔๓

เด็กหญิงศิริทิพย์ ชิดโชดา
๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๔๔

เด็กหญิงศิวาพร ปานพลับ
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๗๓ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๖๐๔๕

เด็กหญิงเขมมิกา คำมี

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๔๖

เด็กหญิงอภิรุจี อ่อนประทุม
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๔๗

เด็กหญิงพิมพ์นารา ไพจันทร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๔๘

เด็กหญิงศิลภัสสร นิมเปนสุข

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๔๙

เด็กหญิงใยประภา โพธิบุตร ๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๕๐
เด็กหญิงพัชราภา ศิริอรรถ

๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๕๑

เด็กหญิงเขมวิกา บุตรเทศ
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๕๒

เด็กหญิงขวัญข้าว โชติพ่วง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๕๓

เด็กหญิงธัญนุช มงคลจิต
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๕๔

เด็กหญิงสมฤทัย หลาบเจริญ
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๕๕

เด็กหญิงเขมวิกา เพ็งพิมพ์
๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๕๖

เด็กหญิงพิมพ์ทอง พฤษกรรม
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๕๗

เด็กหญิงทิฆัมพร บัวงาม
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๕๘

เด็กหญิงอภิญญา จันทร์ชู
๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๕๙

เด็กชายวุฒิชัย ผมตาล
๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๖๐
เด็กชายภานุวัฒน์ งามประเสริฐ

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๖๑

เด็กชายปารเมศ พรมสกุล
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๖๒

เด็กชายฉัตรเทพ แช่มเชือ

้

๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๖๓

เด็กชายธนภัทร โสดา
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๖๔

เด็กชายณัฐวุฒิ เวียงจันทร์
๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๖๕

เด็กชายทวีโชค คล้ายวงศ์
๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๖๖

เด็กชายชาติวุฒิ พละกลาง
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๖๗

เด็กชายพงศกร ปรึกไธชง
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๖๘

เด็กชายมาโนชญ์ สิทธิเขตต์การ
๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๖๙

เด็กชายอาภากร บุญลอย
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๗๐
เด็กชายโชติพัฒน์ ศรีลงกรณ์หงศ์

๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๗๑

เด็กชายภูธิป ศรีจันทึก
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๗๒

เด็กชายรัญภูมิ ศรีจันทร์สุข
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๗๓

เด็กชายวศิน เหมือนจิต ๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๗๔

เด็กชายพัสกร ดาวเรือง
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๗๕

เด็กชายภาคภูมิ งามเกตุสุข
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๗๖

เด็กชายพงศกร บุญฉลวย
๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๗๗

เด็กชายจอมพล ศักดิแสนตอ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๗๘

เด็กชายธงชัย ทนแน่น
๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๗๙

เด็กชายณรงค์กรณ์ กอบพรมราช
๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๗๔ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๖๐๘๐
เด็กชายณัฐเศรษฐ์ เพ็งชมจันทร์

๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๘๑

เด็กชายธีรภัทร หาดแมน

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๘๒

เด็กชายปติภัทร แต้มมาลา
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๘๓

เด็กชายวรรัตน์ หุ่นประสิทธิ

์

๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๘๔

เด็กชายณธวรรษ ช้างใหญ่
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๘๕

เด็กชายชวิน ไชยแสง
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๘๖

เด็กชายพีระพงษ์ ฉิมป
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๘๗

เด็กชายพีระพงษ์ ชนะสิงห์โต
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๘๘

เด็กชายธเนศวร ศรีน้อย

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๘๙

เด็กชายสิริมงคล โพโต
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๙๐
เด็กชายมงคล มูลหาวิเศษ

๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๙๑

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

วิชาชัย
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๙๒

เด็กชายเชาวน์วุฒิ แสงอ่อน
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๙๓

เด็กชายธีระวัฒน์ กุมกัน ๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๙๔

เด็กชายศิวัช สุชาครีส์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๙๕

เด็กชายพุทธรักษ์ เดชกุลรัมย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๙๖

เด็กชายสุทธิภัทร เลิศนิธิพรชัย
๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๙๗

เด็กชายประวิทย์
เอียมสอาดมงคล

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๙๘

เด็กชายชัยชนะ แย้มเหมือน
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๐๙๙

เด็กชายกิตติพงศ์ มูลเงิน
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๑๐๐
เด็กชายปญญาทัศน์ บัวทอง

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๑๐๑

เด็กชายดารากูล ศิลปพันธ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๑๐๒

เด็กชายเจริญชัย เจริญชนม์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๑๐๓

เด็กชายจักรกฤษณ์ ขาวทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๑๐๔

เด็กชายธนวัฒน์ พวงพิกุล
๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๑๐๕

เด็กชายจิรายุ ศรีวิจิตร
๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๑๐๖

เด็กชายธนพล รัตนนณ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๑๐๗

เด็กชายกิตติวัฒน์ พวงกุหลาบ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๑๐๘

เด็กชายปรมินทร์ อ่อนสัมฤทธิ

์

๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๑๐๙

เด็กชายรัดชานนท์ แสนยำ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๑๑๐

เด็กชายอรรคเดช แสนคาน
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๑๑๑

เด็กชายพงศกร มูลเซอร์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๑๑๒

เด็กชายศุภโชค สิงห์ทอง
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๑๓

เด็กชายจิรโชติ ภู่มุสิก
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๑๔

เด็กชายมาโนช บัวหวัน
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๗๕ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๖๑๑๕

เด็กหญิงกัญญา สิลาก
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๑๖

เด็กชายธนากร นิมป

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๑๗

นางสาวชลดา วราวรรณ
๑๕/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๑๘

นางสาววรรณิกา แผ่นทอง
๑๕/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๑๙

เด็กหญิงจิรภัทร จิตรบรรจง

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๒๐

นางสาวศร เจริญสุข
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๒๑

เด็กหญิงทักษพร แซ่ตัน
๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๒๒

เด็กหญิงธนพร แก้วเหลา
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๒๓

เด็กหญิงวนิดา สุกมุก
๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๒๔

เด็กหญิงรัตนาพร สังเกต

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๒๕

เด็กหญิงอังคณา พรทิพย์วิวัฒน์
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๒๖

เด็กหญิงนำฝน สุทธิอาคาร
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๒๗

เด็กหญิงพรทิพา เหมือนปน
๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๒๘

เด็กหญิงณัฐวรรณ ฤทธิดี

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๒๙

เด็กหญิงปนัดดา บัวหวัน
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๓๐

เด็กหญิงจิราพร ลีวงศ์ศักดิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๓๑

เด็กหญิงอรกานต์ มงคลวิทย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๓๒

เด็กชายหลุย จันทะพร
๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๓๓

เด็กชายติณณภพ อนันตะแวง
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๓๔

เด็กชายยศพล บุญดี
๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๓๕

เด็กชายวฤษณิ

์

สีนองบัว
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๓๖

เด็กหญิงณิชาพัชร์ กลินดี

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๓๗

เด็กหญิงกนกพร นามขยัน
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๓๘

เด็กหญิงอทิตยา ปานาง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๓๙

เด็กหญิงปุญญาณัช มุสิทธิมณี

์

๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๔๐

เด็กชายอรรถพร สาดยิม

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๔๑

เด็กชายทรัพย์วิทย์ ไชยลังกา
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๔๒

เด็กชายฤทธิชัย พวงจำปา
๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๔๓

เด็กชายนพรัตน์ สิมลี
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๔๔

เด็กหญิงไอรดา แสนสนิท
๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๔๕

เด็กชายศรัณฒ์ เมฆวัน
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๔๖

เด็กหญิงสุภารัตน์ ศรีจันโท
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๔๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ แซ่พัว

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๔๘

เด็กชายทศกร คงขำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๔๙

เด็กชายธเนศ ต้อยกระโทก
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๗๖ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๖๑๕๐

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ทุเรียนไธสง
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๕๑

เด็กหญิงพิยดา บุญเทียม
๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๕๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เขือนเปก

่

๕/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๕๓

เด็กหญิงพิมพร พิมายนอก
๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๕๔

เด็กชายพีรภาส เอียมสำอางค์

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๕๕

เด็กชายณัฐพล อันพันลำ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๕๖

เด็กหญิงกมลฉัตร ภาระจ่า
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๕๗

เด็กหญิงพิชญานิน สิงห์ศีรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๕๘

เด็กหญิงนริศรา บุญดี
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๕๙

เด็กหญิงนุชนาฎ ตาลสันต์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๖๐

เด็กชายนิพนธ์ เข็มศิริ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๖๑

เด็กหญิงเจนจิรา ศิริประโดน
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๖๒

เด็กชายกฤษณพงศ์ ขวัญเมือง
๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๖๓

เด็กชายวัชรพล มัลลิกมาลย์
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๖๔

เด็กชายภากรณ์ ยักสม
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๖๕

เด็กหญิงอรนิภา ไชยโย
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๖๖

เด็กหญิงภาไศยเรศ พูลบุญ
๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๖๗

เด็กหญิงณัฐพร ชัญถาวร
๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๖๘

เด็กชายวัชรชัย ปาจิตร
๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๖๙

เด็กชายพงศกร วงศ์แสงน้อย
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๗๐

เด็กชายนันทพงศ์ อรชุมกิง

่

๕/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๗๑

เด็กชายศตวรรษ ภู่เอียม

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๗๒

เด็กชายศุภนันท์ ทุสดี
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๗๓

เด็กชายศุภณัฐ แซ่จุง
๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๗๔

เด็กชายกฤตพล พันธิยา
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๗๕

เด็กชายวีรวัฒน์ จำแนกรถ
๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๗๖

เด็กชายเจตษฎา แข้งเขตรการณ์
๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๗๗

เด็กชายณัฐภัทร วรโชติวุฒิ
๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๗๘

เด็กหญิงพรวิภา พิมพ์ชาติ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๗๙

เด็กหญิงศิริพร ชูเกต
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๘๐

เด็กหญิงภัณฑิลา หล้าแหล่ง
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๘๑

เด็กหญิงวิภาวี คำโคตรสูนย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๘๒

เด็กหญิงอริศรา พิมพ์ชาติ
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๘๓

เด็กหญิงปยะดา แสงประกาย
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๘๔

เด็กหญิงภาพิมล สาดยิม

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๗๗ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๖๑๘๕

เด็กหญิงรัตนาพร บุญพงษ์
๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๘๖

เด็กหญิงทักษพร โพพินิจ
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๘๗

เด็กหญิงชนฎ์ชนก ณีวันกูล

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๕๙/๖๑๘๘

เด็กชายนฐนนท์ ปุญญานิมาคม
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) โมลี  

นบ ๒๔๕๙/๖๑๘๙

เด็กชายพิทักษ์พล บุญญามาพร
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) โมลี  

นบ ๒๔๕๙/๖๑๙๐

เด็กชายศราวุฒิ เลไทสงค์
๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) โมลี  

นบ ๒๔๕๙/๖๑๙๑

เด็กหญิงพรรษา มาแสงสา
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) โมลี  

นบ ๒๔๕๙/๖๑๙๒

เด็กหญิงวลีรัตน์ เทียงถาวร

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) โมลี  

นบ ๒๔๕๙/๖๑๙๓

เด็กหญิงนภัสสร หล้าจ้า ๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) โมลี  

นบ ๒๔๕๙/๖๑๙๔

เด็กหญิงสุจีย์สา วัฒนา
๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) โมลี  

นบ ๒๔๕๙/๖๑๙๕

เด็กหญิงญาสุมินทร์ เรืองอุไร
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) โมลี  

นบ ๒๔๕๙/๖๑๙๖

เด็กหญิงเบญจรงค์ วงษาลี
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) โมลี  

นบ ๒๔๕๙/๖๑๙๗

เด็กหญิงณัฏฐธิดา บุตรงาม

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) โมลี  

นบ ๒๔๕๙/๖๑๙๘

เด็กชายกฤติเดช พิทักษ์
๑๓/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๑๙๙

เด็กชายไกรวิชญ์ คงอิม

่

๑๔/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๐๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ แก้วตา

๒๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๐๑

เด็กชายธนกร ถินหัวเตย

่

๘/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๐๒

เด็กชายธนภูมิ กองกะมุด
๑๓/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๐๓

เด็กชายปยะเชษฐ สกุลเลิศวิรัตน์
๒๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๐๔

เด็กชายพงศกร อัศวมโนธรรม
๒๗/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๐๕

เด็กชายรัฐนันท์ แสงจันทร์เจิดจ้า
๑๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๐๖

เด็กชายอิทธินันท์ จีนารักษ์
๒๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๐๗

เด็กหญิงกัณจฐ์สรฐ์ ลักษณะวารี
๒๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๐๘

เด็กหญิงชญานิษฐ์ แสงแจ่ม
๒๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๐๙

เด็กหญิงณิสรียา เนียมสอน
๒๘/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๑๐

เด็กหญิงนฎกร จิตราศาสนจิต
๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๑๑

เด็กหญิงนีรชา มลิจันทร์บัว
๑๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๑๒

เด็กหญิงปภาวดี วัฒนปรัชญกุล
๒๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๑๓

เด็กหญิงปุณณภา
เหล่ารัตนเรืองชัย ๑๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๑๔

เด็กหญิงพิชญ์สินี จันทร
๑๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๑๕

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส อุดมศรีวัฒนา
๒๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๑๖

เด็กหญิงพุธิตา เตยวงศ์ศักดิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๑๗

เด็กหญิงรมิตา รักบัญชา
๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๑๘

เด็กหญิงวรางคนา อังคณา
๒๓/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๑๙

เด็กหญิงศุภกานต์ ชินดรณิรัตน์

้

๑๗/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๗๘ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๖๒๒๐

เด็กหญิงศุภมาส สีเกียง

๋

๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๒๑

เด็กหญิงสิปาง จิรกรวรการ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๒๒

เด็กหญิงสิริภูมิ จารุภูมิ
๒๔/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๒๓

เด็กชายกรวิชญ์ รุ่งเรืองฐิติกุล

๑๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๒๔

นางสาวชลดา อานี ๗/๕/๒๕๓๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๒๕

เด็กชายโคมหลวง พรหมศิริแสน
๒๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๒๖

เด็กชายตนุภัทร ธาระฤกษ์
๒๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๒๗

เด็กชายธงเมธี อุ้มปรีชา
๒๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๒๘

เด็กชายธนธรณ์ แก้วประสิทธิ

์

๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๒๙

เด็กชายธนธรณ์ แม้นนิล
๒๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๓๐

เด็กชายธาม แตงสาขา
๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๓๑

เด็กชายธีรกานต์ ก้อนทอง ๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๓๒

เด็กชายนรุตม์ชัย นันทวิศาล
๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๓๓

เด็กชายบวรพจน์ พวงทอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๓๔

เด็กชายภูเบศ จุฬานันทวัฒนา
๑๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๓๕

เด็กชายยศกร แสงดี
๑๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๓๖

เด็กชายอชิระ วีรวงศ์ตระกูล
๑๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๓๗

เด็กหญิงกิงมณี

่

พรปรัชญากุล ๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๓๘

เด็กหญิงชนากานต์ ศุภกิจวัฒนา
๓๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๓๙

เด็กหญิงชัญญา ธิติเมธาวี
๒๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๔๐

เด็กหญิงชัญญานุช หนูพลกรัง ๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๔๑

เด็กหญิงณัฐณิชา แสนสุข
๒๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๔๒

เด็กหญิงธนัญญา ไชยวิเชียร
๑๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๔๓

เด็กหญิงธรรมพร เริงโกมุท
๑๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๔๔

เด็กหญิงนภัทร คณวิวัฒนกุล
๑๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๔๕

เด็กหญิงนุชวรา เลาหวงศ์ไพบูลย์ ๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๔๖

เด็กหญิงพรพิชชา ตังวุฒิสาร

้

๓๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๔๗

เด็กหญิงพิชญ์สินี เจียรณิชชา ๖/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๔๘

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ร่วมนาพะยา
๑๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๔๙

เด็กหญิงวรัญญา คงเปนสุข
๓๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๕๐

เด็กหญิงวราตรี ผิวงาม

๒๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๕๑

เด็กหญิงวสธร สังขสังวาลย์
๒๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๕๒

เด็กหญิงศกุลตลา ก่อแก้ว
๑๙/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๕๓

เด็กหญิงสุพิชชา ลอยแก้ว
๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๕๔

เด็กหญิงพัลลภา เย็นมี

๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๗๙ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๖๒๕๕

เด็กหญิงลัลล์ลลิล บุปผชาติ
๒๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๕๖

เด็กหญิงวรัทยา เกษศิลป
๒๖/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๕๗

เด็กหญิงศศิลักษณ์ สังขรุจน์
๑๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๕๘

เด็กหญิงสิฏาพร โง๊ะบุดดา ๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๕๙

เด็กหญิงอณัฐฎา ฉัตรชมพู
๒๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๖๐

เด็กชายกรวร ณัฎฐ์พล
๑๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๖๑

เด็กชายกฤตวัฒน์ ทองใส

๒๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๖๒

เด็กชายจิตรกร อากาศสุภา
๑๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๖๓

เด็กชายจิรัฎฐ์ ตังเถกิงเกียรติ

้ ์

๙/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๖๔

เด็กชายณัฐนันต์ โพธิประดิษฐ์

์

๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๖๕

เด็กชายณัฐภัทร ชาลี
๒๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๖๖
เด็กชายธรรณพิสิทธิ

์

ตันจรารักษ์ ๖/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๖๗

เด็กชายนันอเนก เก่ทอง
๑๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๖๘

เด็กชายพัฒนะ เรืองกลิน

่

๒๔/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๖๙

เด็กชายภัทรกร เทียนพิมาย ๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๗๐

เด็กชายศุภวิชญ์ ปทมภาสสกุล ๔/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๗๑

เด็กชายอนาวิล ศรีวรนันท์
๑๒/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๗๒

เด็กหญิงชนิกานต์ ศรีบุญเรือง
๑๒/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๗๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุภัทรกุลชัย ๗/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๗๔

เด็กหญิงนันทนา ภูวงศ์
๑๐/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๗๕

เด็กหญิงปฎิพร สุนทรโรปกรณ์
๑๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๗๖

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา อยู่เย็น ๗/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๗๗

เด็กหญิงรัตน์ชนิดา พีระศุกุลนนท์
๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๗๘

เด็กหญิงสุพิชญา รานอก
๒๔/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๗๙

เด็กหญิงอารีรัตน์ โพธิทอง

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๘๐

เด็กหญิงชลธิชา นนทรักษ์
๑๔/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๘๑

เด็กหญิงชุติมณฑน์ ศรียางคุย
๒๗/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๘๒

เด็กหญิงณิชมน มิลินทร์ศาลา
๑๓/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๘๓

เด็กหญิงธวัลรัตน์ รัตน
๒๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๘๔

เด็กหญิงนันทวรรณ คงรอด
๒๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๘๕

เด็กหญิงสิริยากร บุญถูก
๑๙/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๘๖

เด็กหญิงสุกัลฑา คล้ายมาก
๒๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๘๗

เด็กชายชินวุฒิ
อมรรัตนานุเคราะห์

๑๑/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๘๘

เด็กชายจุฑาพัชร ครุฑฉลาด

๑๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๘๙

เด็กชายพชรพล ม่วงทอง
๑๕/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๘๐ / ๒๓๗

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๖๒๙๐

เด็กหญิงกัลยรัตน์ จงจิตต์
๒๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๙๑

เด็กหญิงณัฐนรี โต๊ะประดับ ๘/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๙๒

เด็กหญิงธรณ์ธันย์
กฤษดาวิเศกศักดิ

์

๑๒/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๙๓

เด็กหญิงธันยากร เจริญพร
๒๗/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๙๔

เด็กหญิงธีตา กิจบัญชาพร
๒๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๙๕

เด็กหญิงนภกมล อตืชาสินธพ
๑๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๙๖

เด็กหญิงปารีณา แสงอรุณ ๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๙๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เนตรจุ้ย
๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๙๘

เด็กหญิงภัคสิตานัน กรองทอง
๑๓/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๒๙๙

เด็กหญิงภูริสา แซวหยวก
๓๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๐๐
เด็กหญิงมณฑา รักถินเกิด

่

๑๙/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๐๑

เด็กหญิงรภีภัทร ปริรัมย์
๒๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๐๒

เด็กหญิงศศิกาญจน์ เมืองคง
๑๒/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๐๓

เด็กหญิงศศิธร มาลัยวงษ์ ๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๐๔

เด็กหญิงอภิสรา โตสุวรรณ์ ๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๐๕

เด็กชายกฤตพล หงษ์โต
๒๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๐๖

เด็กชายปฏิภาณ ทรัพย์พานิช
๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๐๗

เด็กชายภูวเดช ทิวไทยงาม

๑๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๐๘

เด็กชายก้องภพ ลับกิม

่

๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๐๙

เด็กชายคุณากร ตานา
๑๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๑๐

เด็กชายสุจิรัช แกล้วกล้า
๒๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๑๑

เด็กชายเจษฎากรณ์ ฤทธิประเสริฐศรี

์

๑๕/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๑๒

เด็กชายชัยภัทร ศรีสิงห์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๑๓

เด็กชายทักษ์ดนัย มีนางัว
๑๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๑๔

เด็กชายธนรัตน์ กาลาม
๑๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๑๕

เด็กชายปรีชา ใจขาน ๒/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๑๖

เด็กชายเปรม ผลิตผลการพิมพ์ ๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๑๗

เด็กชายวสุธร ผลเกิด ๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๑๘

เด็กชายศุภณัฐ โภควรรณวิทย์ ๗/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๑๙

เด็กหญิงกมลวรรณ จันทะภา
๒๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๒๐

เด็กหญิงกัลย์สุดา แจ้งจอน
๑๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๒๑

เด็กหญิงกีรติกา กิจเพชร
๑๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๒๒

เด็กหญิงธัญชนก พิมพ์แสง
๑๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๒๓

เด็กหญิงนงนภัส ศุภกิจวัฒนา ๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๒๔

เด็กหญิงปยธิดา โห้โก๋
๑๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๘๑ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๖๓๒๕

เด็กหญิงปยาพัชร จึงกระแพ
๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๒๖

เด็กหญิงเปมิกา เชิดชูวงศ์ธนากร ๑๗/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๒๗

เด็กหญิงพิชามญชุ์ พรอรุณสถาพร
๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๒๘

เด็กหญิงมิรันตี อธิศัยตระกูล
๓๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๒๙

เด็กหญิงศิรดา โตสิงห์ ๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๓๐

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สุขจำลอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๓๑

เด็กหญิงอโณทัย บุญยเสนา
๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๓๒

เด็กหญิงอมิตา รอดเรือง
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๓๓

เด็กชายธีธัช จารุภูมิ
๒๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๓๔

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ทรัพย์ใหญ่

๒๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๓๕

เด็กชายณัฐนันท์ เจริญสุข
๑๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๓๖

เด็กชายรัฐพงศ์ ศรีวัฒนาวงศ์ ๘/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๓๗

เด็กชายสหรัฐ อ่อนน้อม
๒๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๓๘

เด็กหญิงกัลยลักษณ์ เหลาผา
๒๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๓๙

เด็กหญิงแก้วกัลยา สุวรรณ
๑๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๔๐

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ สีกล่อม ๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๔๑
เด็กหญิงณัฐชามญฑ์ สถิตย์มัน

่

๑๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๔๒

เด็กหญิงธัญญา มหามาตย์
๓๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๔๓

เด็กหญิงปุญญิสา เหล็งหวาน
๑๘/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๔๔

เด็กหญิงเมธาวดี ฤกษ์พุฒ
๒๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๔๕

เด็กหญิงรมย์รวิน ทักษิณทวีทรัพย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๔๖

เด็กหญิงรวิสรา นิลฉาย
๒๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๔๗

เด็กหญิงหทัยรัตน์ จันดาคูณ
๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๔๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ รัตนะ
๒๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๔๙

เด็กชายพงศธร บุญญามา
๒๑/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๕๐

เด็กชายภัทรศัย ถิรไวภพ ๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๕๑

เด็กชายศุภกฤต แว่นเซ่ง ๙/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๕๒

เด็กหญิงจันวิภา แก้วกรรณ์ภา
๑๖/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๕๓

เด็กหญิงจิราพร ดีอุดมวงศา
๑๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๕๔

เด็กหญิงชิดชนก นพสมบูรณ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๕๕

เด็กหญิงณิชารัศม์ รัตน์อุดมโยธิน
๑๙/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๕๖

เด็กหญิงปวันรัตน์ กลับสุข
๑๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๕๗

เด็กหญิงพรชนก นภาจรัส
๒๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๕๘

เด็กหญิงพรทิพย์ โชติวิไลวรรณ ๔/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๕๙

เด็กหญิงพริมา โชคบุญเหลือ
๒๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๘๒ / ๒๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๖๓๖๐

เด็กหญิงถาวรีย์ หวานชะเอม
๒๘/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๖๑

เด็กหญิงธิติมา วิบูลอังกูรเวช
๒๓/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๖๒

เด็กหญิงนพวรรณ อำมาลี
๑๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๖๓

เด็กหญิงนิลเนตร ยวงศรี
๑๘/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๖๔

เด็กหญิงวรกัญญา ฤกษ์ธนทรัพย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๖๕

เด็กชายธนกฤต งาเกาะ
๒๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๖๖

เด็กชายธราเทพ เกิดพิบูลย์
๓๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๖๗

เด็กชายปวริศ แซ่โป ๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๖๘

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

มูลทองชุน ๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๖๙

เด็กชายวรโชติ ต้นสกุล
๑๔/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๗๐

เด็กชายศศกร สาลีผล
๒๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๗๑

เด็กชายศิริฏฐ์รชัย สายใหม่
๒๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๗๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ ดำขำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๗๓

เด็กหญิงชญาน์นันท์ มะละเว
๒๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๗๔

เด็กหญิงฐิติมา แหลมนาค
๒๗/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๗๕

เด็กหญิงณัฐนิชา ตุแก้ว ๙/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๗๖

เด็กหญิงดารุณี แสนคำทุม
๑๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๗๗

เด็กหญิงนันฑมาศ โถนสูงเนิน
๓๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๗๘

เด็กหญิงพิชญากรณ์ จารุพงศ์พุฒิกรณ์ ๓๐/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๗๙

เด็กหญิงพุธิตา คำโถ
๑๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๘๐

เด็กหญิงมนัสนันท์ แสงครุฑ ๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๘๑

เด็กหญิงวณิชชา เอกเจริญ
๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๘๒

เด็กหญิงวริศรา เนืองนิยม

่

๑๘/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๘๓

เด็กหญิงสุณัฏฐา ด้วงหวา
๒๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๘๔

เด็กหญิงสุธินี ปอมแก้ว ๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๘๕

เด็กหญิงอริสา แพทยารักษ์
๑๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๘๖

เด็กหญิงศุภิสรา กำลังเอก ๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๘๗

เด็กหญิงสุธิดา ชาริมา
๒๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๘๘

เด็กหญิงสุภาวิตา บุบผามาต ๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๘๙

เด็กหญิงอารียา พลอยเจริญ
๒๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๙๐

เด็กชายกิรติ บรรทม ๘/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๙๑

เด็กชายกู้เกียรติ ชูทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๙๒

เด็กชายเจษกานต์ สุวรรณน้อย
๒๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๙๓

เด็กชายนัฏชานนท์ ชาติทอง
๑๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๙๔

เด็กหญิงกนกนาถ นากสุก
๒๕/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๘๓ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๖๓๙๕

เด็กหญิงกนกพรรณ จุลพัฒน์ ๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๙๖

เด็กหญิงชนิดาภา เผือกมี ๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๙๗

เด็กหญิงชลลดา อัศวพิสิษฐ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๙๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญเรือง
๒๐/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๓๙๙

เด็กหญิงชุติมา พุ่มเกิด
๒๙/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๐๐
เด็กหญิงณิชมน รักษาทรัพย์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๐๑

เด็กหญิงดารณี โชคชัยผล

๑๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๐๒

เด็กหญิงธัญพิชชา พรมศรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๐๓

เด็กหญิงนพรัตน์ นิจวรา ๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๐๔

เด็กหญิงนัทธมล เทพสุทธิ

์

๑๗/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๐๕

เด็กหญิงปยาวีร์ เฝอเฟอง
๑๙/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๐๖

เด็กหญิงพรนภัส สุขเจริญ
๑๓/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๐๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ นามุ่น
๑๓/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๐๘

เด็กหญิงวิรดา กัลยาลือ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๐๙

เด็กหญิงสิรามณ โง๊ะบุดดา ๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๑๐

เด็กหญิงสิริยา ดำรงค์ศักดิ

์

๑๓/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๑๑

เด็กชายชนะชัย ฉินแฉล้ง ๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๑๒

เด็กชายชยกร วิจิตร
๓๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๑๓

เด็กชายชยพล สุวรรณนภกุล
๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๑๔

เด็กชายณัฐดนัย อิมขำ

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๑๕

เด็กชายนนทกร สอนจิน

้

๘/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๑๖

เด็กชายพันธุ์ศักดิ

์

สุวรรณหลง
๑๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๑๗

เด็กชายพีรพัฒณ์ วุฒิพงศ์ไพโรจน์
๑๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๑๘

เด็กหญิงพิมพิกา เดชน้อย

๒๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๑๙

เด็กหญิงสุรางคนา คำมุงคุณ
๒๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๒๐

เด็กชายพศิน พุทธนิมนต์
๒๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๒๑

เด็กชายสรวิชญ์ ชุ่มประไพ
๒๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๒๒

เด็กหญิงกนกพรรณ ตุ้มผึง

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๒๓

เด็กหญิงกมลลักษณ์ แสงมณี

๒๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๒๔

เด็กหญิงทรรศิกา วงศ์ทอง
๑๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๒๕

เด็กหญิงนภัสรา ขรรค์ชัย
๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๒๖

เด็กหญิงพิมพ์มาดา พุทธเทศน์ ๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๒๗

เด็กหญิงภาวดี มีชัยผาสุข
๑๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๒๘

เด็กชายศีลวัตร ขอเจริญ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๒๙

เด็กหญิงกมลชนก เริงวิจิตรา ๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๘๔ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๖๔๓๐

เด็กหญิงฐานิตา ภู่สมบุญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๓๑

เด็กหญิงปยพร ฉอสุวรรณชาติ
๑๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๓๒

เด็กหญิงชนาทิพย์ รัตนวงศ์
๑๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๓๓

เด็กหญิงพรพิมล แสงสุวรรณ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๓๔

เด็กหญิงภัณฑิรา มุ่งขอเจริญกลาง
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๓๕

เด็กหญิงธีร์สุดา ภิรมย์คล้อย
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๓๖

เด็กหญิงขวัญภิรมย์ สิทธิโอด
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๓๗

เด็กหญิงพรรทิพภา แซ่จิว
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๓๘

เด็กชายปาณภัทร อรุณรุ่ง
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๓๙

เด็กชายกฤตธี จันทร์แปน
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๔๐

เด็กชายอภิสร นิมอนงค์

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๔๑

เด็กชายณัฐนนท์ โสตครบุรี
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๔๒

เด็กหญิงกชกร กรุดทอง
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๔๓

เด็กหญิงนวพร แซ่ตัง
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๔๔

เด็กหญิงภัทรนันท์ ภูบัวดวง
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๔๕

เด็กหญิงณัชชา แก้วจินดา
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๔๖

เด็กหญิงณัชชา คุ้มจันทร์
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๔๗
เด็กหญิงพรไพรินทร์ ศิริประเสริฐวงศ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๔๘
เด็กหญิงกัญญ์ณัฐชา คุ้มโห้

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๔๙

เด็กหญิงปยะนันท์ ปารัมย์
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๕๐
เด็กหญิงโสภาพฤกษ์ กรณัฏฐ์เฉลิม

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๕๑

เด็กหญิงพิมพ์มาดา กันเรือง
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๕๒

เด็กหญิงพิมพ์พิชชา แย้มหงษ์ปภา
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๕๓

เด็กหญิงกัญพร เอมเสม
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๕๔

เด็กหญิงวิยะดา แย้มทรัพย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๕๕

เด็กชายพีระชัย ศิริชมภู
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๕๖

เด็กชายรชต เนตรวีระ
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๕๗

เด็กชายพันธมิตร เกลียงเกลา

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๕๘

เด็กชายธัชพงษ์ พูดตรง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๕๙

เด็กชายเอกชัย วิชาชัย
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๖๐

เด็กหญิงกิติยา จุลนิล

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๖๑

เด็กหญิงปพิชญา เจริญเกียรติก้อง
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๖๒

เด็กหญิงพัทธกานต์ สาราลักษณ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๖๓

เด็กหญิงกัญญาภัค เสือแก้ว
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๖๔

เด็กหญิงแพรวา นิมป

่

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๘๕ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๖๔๖๕

เด็กหญิงเข็มอักษร เพียรหาผล
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๖๖

เด็กหญิงปรวี บุญสิริเจิดจ้า
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๖๗

เด็กหญิงนิชานาถ ใจตรง
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๖๘

เด็กชายณิชกุล โพธิอรรถ
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๖๙

เด็กชายจุติภัทร เมตตาวิหารี
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๗๐

เด็กหญิงอชิรญาณ์ กำแก้ว
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๗๑

เด็กหญิงปุณิกา เทพพิทักษ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๗๒

เด็กชายวิทวัส ทองแดง
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๗๓

เด็กชายคมกริช เข็มกลัด
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๗๔

เด็กชายสิทธิชัย ภู่ช้าง
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๗๕

เด็กชายธนภัทร ถาบุตร
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ โคตะวงษ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๗๗

เด็กชายภาณุวิชญ์ โซวเกษม

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๗๘

เด็กหญิงแทนขวัญ หงส์สุวรรณ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๗๙

เด็กหญิงธัญพิชชา สุขศรีเจริญ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๘๐

เด็กหญิงชนม์นิภา ขจรพิพัฒน์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๘๑

เด็กหญิงนันฐกานต์ จบศรี
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๘๒

เด็กหญิงอภิญญา มลศิลป
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๘๓

เด็กชายคณิศร อรมัย
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๘๔

เด็กชายภาคิน วิภาวัตร
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๘๕

เด็กหญิงชุตินนท์ เกตุทอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๘๖

เด็กหญิงลักษิกา ศรีสวัสดิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๘๗

เด็กหญิงกฤษติกา คุ้มทรัพย์
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๘๘

เด็กหญิงวีรวรรณ ฟกแฟง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๘๙

เด็กหญิงเจียระไน มาฆะธรรมเจริญ
๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๙๐

เด็กหญิงธนิตา เจริญพันธ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๙๑

เด็กหญิงสุทัตตา วงศ์มานะเลิศ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๙๒

เด็กหญิงเลิศลักษณ์ แก้วจุลลา
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๙๓

เด็กหญิงอารีย์ ศรีสุข

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๙๔

เด็กหญิงอมิตา กลัดแพ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๙๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา วัฒนพิชญากูล
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๙๖

เด็กหญิงปริยาภัทร จันทร์ตระกูล
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๙๗

เด็กหญิงทอภัค พุ่มถาวร
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๙๘

เด็กชายสรศรุภ รอดบุญเสริม
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๔๙๙

เด็กชายเจริญ เดชา
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๘๖ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๖๕๐๐
เด็กชายธีรวุฒิ ยืนยาว

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๐๑

เด็กชายวีรภัทร คุณศาลประสิทธิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๐๒

เด็กชายธนาพงษ์ มีเอม
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๐๓

เด็กชายพิพัฒน์พล แย้มหงษ์ปภา
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๐๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

จันทร์ศรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๐๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ แก้ววินัด
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๐๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขุนทอง

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๐๗

เด็กหญิงณัชชา บรรจงเพิมผล

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๐๘

เด็กชายนิกร หลักด่าน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๐๙

เด็กชายวรพนธ์ ปดสะมัน

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๑๐

เด็กหญิงชลิตา ขำเมือง
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๑๑

เด็กหญิงศศิมล พึงฉิม

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๑๒

เด็กชายธิวากร คงสุวรรณ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๑๓

เด็กชายธนลภย์ สุวรรณวนิช
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๑๔

เด็กหญิงวริศา มีครุฑ
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๑๕

เด็กหญิงอภิฤดี พรมเซาะ
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๑๖

เด็กหญิงลดาพร บุญงาม
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๑๗

เด็กชายวิสิทธิ

์

ศรีประจันต์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๑๘

เด็กชายธิติพันธ์ จันทร์สุมทร
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๑๙

เด็กหญิงบงกชกร สินคำคูณ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๒๐

เด็กชายธนพงษ์ ชินวงศ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๒๑

เด็กชายกิตติภณ อิมผึง

่ ้

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๒๒

เด็กชายพรชัย ไทรม้า
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๒๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ช่วยศรี
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๒๔

เด็กหญิงขัตติยา ศรีคูณ
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๒๕

เด็กหญิงประภัสสร อบแสง
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๒๖

เด็กหญิงพันธิวาพร อ่องจำปา
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๒๗

เด็กชายวีระชาติ จำเจริญสุข
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๒๘

เด็กชายอนันต์ พิชิตชัย
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๒๙

เด็กชายอนันตทัศน์ กลางนอก
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๓๐

เด็กชายอภิรักษ์ เกตุระหงษ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๓๑

เด็กหญิงธีราวรรณ อำไพ
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๓๒

เด็กชายณัฐภูมิ กำเหนิดนนท์
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๓๓

เด็กหญิงหทัยชนก จันทร์ผ่อง ๑๓๐๓๑ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๓๔

เด็กชายตะวัน เขียวเปยม
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๘๗ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๖๕๓๕

เด็กชายวีรพงษ์ วงษ์เดช
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๓๖

เด็กชายธราธร แสนล้อม
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๓๗

เด็กหญิงศศินา โคตรทิพย์
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๓๘

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ผลจันทร์
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๓๙

เด็กชายสุรบุตร ทัศน์สว่าง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๔๐

เด็กหญิงเจนจิรา แววดี
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๔๑

เด็กหญิงนันธิวาพร อ่องจำปา
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๔๒

เด็กหญิงอรจิรา จันจำปา
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๔๓

เด็กหญิงอารีญา คำอ่อน
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๔๔

เด็กหญิงไอยรดา แซ่เตียว
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๔๕

เด็กชายธีร์จุฑา สุรกุลกำธร
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๔๖
เด็กหญิงสุพรรณทิพย์

เจิมพูล
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๔๗

เด็กหญิงวราพร ดีล้วน
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๔๘

เด็กชายอธิษฐ์ ใจสอาด
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๔๙

เด็กหญิงอัจฉรา ปานนวล
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๕๐

เด็กหญิงณัฐธิดา แสนศรี
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๕๑

เด็กชายเตธรรศ นิมนวล

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๕๒

เด็กหญิงเมอชินนาย -
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง)

วัดศรีราษฎร์  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๕๓

เด็กหญิงชนันณัฐ อนุฤทธิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง)

วัดศรีราษฎร์  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๕๔

นางสาวสุภาวรรณ์ ณระนอง
๗/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดอินทร์ วัดสวนแก้ว  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๕๕

นางสาวเพชรเนตร ปราชญ์เรืองไกร ๕/๑/๒๕๒๖ โรงเรียนวัดอินทร์ วัดสะแก  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๕๖

เด็กชายวิศรุต ภิรมย์แย้ม

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล)
วัดสังวรพิมลไพบูลย์

 

นบ ๒๔๕๙/๖๕๕๗

เด็กชายอนวัช เอียมสุข

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล)
วัดสังวรพิมลไพบูลย์

 

นบ ๒๔๕๙/๖๕๕๘

เด็กหญิงนลินทิพย์ ผึงศรี

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล)
วัดสังวรพิมลไพบูลย์

 

นบ ๒๔๕๙/๖๕๕๙

เด็กหญิงนงนภัส ใสกระจ่าง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล)
วัดสังวรพิมลไพบูลย์

 

นบ ๒๔๕๙/๖๕๖๐

เด็กชายสุรดิษ ดำเวียงคำ
๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล)

วัดสังวรพิมลไพบูลย์
 

นบ ๒๔๕๙/๖๕๖๑
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์

ศรีเกตุจรินทร์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล)

วัดสังวรพิมลไพบูลย์
 

นบ ๒๔๕๙/๖๕๖๒

เด็กหญิงชลณิชา ภู่ขำ
๑๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล)

วัดสังวรพิมลไพบูลย์
 

นบ ๒๔๕๙/๖๕๖๓

เด็กหญิงอัญมณี เชยกลินพุฒ

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล)
วัดสังวรพิมลไพบูลย์

 

นบ ๒๔๕๙/๖๕๖๔

เด็กหญิงสิปาง แพงคำ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาธงหิน วัดเสาธงหิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๖๕

เด็กหญิงนันท์นภัส เอียวศิริ

๋

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสาธงหิน วัดเสาธงหิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๖๖

เด็กหญิงกันติชา คุ้มฤทธิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาธงหิน วัดเสาธงหิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๖๗

เด็กหญิงกนกวรรณ พิริยะสงวนพงศ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาธงหิน วัดเสาธงหิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๖๘

เด็กชายดนัย รอดวงษ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาธงหิน วัดเสาธงหิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๖๙

เด็กหญิงรัชวิภา ตันมา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอินทร์ วัดอินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๘๘ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๖๕๗๐

เด็กหญิงวรัญญา ธงชัย
๓๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอินทร์ วัดอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๗๑

นางอาภานันท์ ผดุงสมมิติถาวร
๒๖/๙/๒๕๐๙

โรงเรียนวัดอินทร์ วัดอินทร์  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๗๒

เด็กชายโอบชน โลพิศ
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๗๓

เด็กชายพงษ์ศิริ ทิพย์สมบัติ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๗๔

เด็กชายจามิกร ทองน่วม
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๗๕

เด็กชายชนกันต์ สุระมล
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๗๖

เด็กชายอรรคพล
ณรงค์เดชเมธากุล ๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๗๗

เด็กชายภานุวิชญ์ ขิงสันเทียะ
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๗๘

เด็กชายธนวรรธน์ กมนฐิติวุฒิ
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๗๙

เด็กหญิงวรรณิษา จันทร์คำ
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๘๐

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ฟกแย้ม
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๘๑

เด็กหญิงจิตญาภรณ์ สอนคำดี
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๘๒

เด็กหญิงเขมิสร กิตติการเจริญ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๘๓

เด็กหญิงรินรดา ขำขาว
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๘๔

เด็กหญิงจิรดา จันทรภาส
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๘๕

เด็กหญิงอรพชร ยางแดง
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๘๖

เด็กหญิงสุปราณี มะธิตะนัง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๘๗

เด็กหญิงกนกพิชฐ์ ไทรแช่มจันทร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๘๘

เด็กหญิงสุทาสิริ แน่นหนา
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๘๙

เด็กหญิงอารดา มีอนันต์
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๙๐

เด็กหญิงกชกร เอียมใหญ่

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๙๑

เด็กหญิงสุณัฏฐา พุทธา
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๙๒

เด็กหญิงภัทราพร แซ่เจียม
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๙๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ พูดเพราะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๙๔

เด็กหญิงวีรดา มาตรา

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๙๕

เด็กหญิงวริศรา ทองเสงียม

่

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๙๖

เด็กหญิงกิตติมาพร สกลนิมิตร
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๙๗

เด็กหญิงระพีพร สิทธิอมร
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๙๘

เด็กหญิงมิงรัศมิ

่ ์

ศรีมังกร
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๕๙๙

เด็กหญิงพิชยา รัชชะจิตติ
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๐๐
เด็กหญิงลลนา เม่นคง

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๐๑

เด็กหญิงกรรวี โทนขุนทด
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๐๒

เด็กหญิงพิมพ์นิภา ศรีเผ่าพันธ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๐๓

เด็กหญิงกัลยกร ปยะกมลรัตน์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๐๔

เด็กหญิงสุพัตตา สุทธิพรม

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๘๙ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๖๖๐๕

เด็กหญิงมณฑิตา แย้มใย
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๐๖

เด็กหญิงทัตพร คะโยธา
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๐๗

เด็กหญิงปวีณา จรูญจงจิต
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๐๘

เด็กหญิงพรรณชนก เขือนนอก

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๐๙

เด็กชายวงศธร พึงวิชา

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๑๐

เด็กชายนพรุจ เชียงวานิช
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๑๑

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ วังงาม ๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสามแยกบางคูลัด วัดเอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๑๒

เด็กหญิงนันท์นภัส เทศทองมงคล
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามแยกบางคูลัด วัดเอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๑๓

เด็กหญิงศุภิสรา เทพศรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามแยกบางคูลัด วัดเอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๑๔

เด็กหญิงกุสุมา อ่อนสี ๖/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสามแยกบางคูลัด วัดเอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๑๕

เด็กชายอธิษฐ์ ลับุญชู

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๑๖

เด็กชายอลงกณ์ ชมไพบูลย์
๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๑๗

เด็กชายณธัชพงศ์ เย็นประเสริฐ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๑๘

เด็กหญิงญาณิศา ปรางคง
๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๑๙

เด็กหญิงฐิติธาดา ปนทอง
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๒๐

เด็กหญิงเนตรดาว ลาพูน

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๒๑

เด็กหญิงพรพิมล ศิริไทย
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๒๒

เด็กหญิงวรินธร ดิเรกโภค
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๒๓

เด็กหญิงสุภาวิตา พรเวชอำนวย
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๒๔

เด็กหญิงอารยา แทนกลาง
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๒๕

เด็กชายเขตน่าน สถาพร
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๒๖

เด็กหญิงเขมนิกา ประเสริฐยังยืน

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๒๗

เด็กหญิงอททิติยา คุมทิพย์
๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๒๘

เด็กหญิงสุจารี จันทร์พุฒ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๒๙

เด็กหญิงสิรินันท์ แพนชัยสง
๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๓๐

เด็กหญิงรุจิกร ม่วงเกลียง

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๓๑

เด็กหญิงมัณฑนา แสนเสนา
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๓๒

เด็กหญิงพิยดา นาเกลือ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๓๓

เด็กหญิงพรนภา จ้อยร่อย
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๓๔

เด็กหญิงพลยอชมพู นิมคุ้ม

่

๘/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๓๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เอียงกูล

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๓๖

เด็กชายเตชรัตน์ ปวงเตชะ
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๓๗

เด็กชายธนโชติ มะโนใจ
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๓๘

เด็กชายภาคภูมิ ชมเมือง

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๓๙

เด็กชายศราวุธ อาบครบุรี
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๙๐ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๖๖๔๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แปนเพชร
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๔๑

เด็กชายกฤษฎา โกษาผล
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๔๒

เด็กหญิงปยณัฐ แสงสว่าง
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๔๓

เด็กหญิงพรทิพย์ ทองคำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๔๔

เด็กหญิงโชติกา แก้วมุกดา
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๔๕

เด็กหญิงกันยา ทับวิชา
๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๔๖

เด็กหญิงญาดา จะลอ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๔๗

เด็กหญิงพัณณิตา ศุขสมบัติ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๔๘
เด็กหญิงรัตนกาญจน์ งามนำเงิน

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๔๙

เด็กหญิงรัมภาพร ทับเจริญ
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๕๐

เด็กหญิงรุ้งตะวัน ตังลิมสมานศักดิ

้ ้ ์

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๕๑

เด็กหญิงวรินธร ยอดพิจิตร
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๕๒

เด็กหญิงกรกฏ ทิพย์แก้ว
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๕๓

เด็กหญิงชยธัญ เชือรามัญ

้

๗/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๕๔

เด็กชายณัฐวัชร์ พูมเพิม

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ สุขประกอบ
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๕๖

เด็กชายพีรมิตร ภู่ทอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๕๗
เด็กชายมงคลเกียรติ สุวรรทา

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๕๘

เด็กชายวรวัตร ถินทวี

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๕๙

เด็กชายธนัชพร รอดพรม
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๖๐

เด็กชายณัฐพล ขุนทอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๖๑

เด็กชายเพชร มอญ
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๖๒

เด็กชายภพธร กล่อมนัทธี
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๖๓

เด็กชายสิรภัทร กรองทอง
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๖๔

เด็กชายเสฏฐวุมิ จันนันท์
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๖๕

เด็กชายอัครพล ชัยยะตังนะชัย

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๖๖

เด็กหญิงปวริศา สองสาย
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๖๗

เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ

์

ศรีสูงเนิน
๑๓/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๖๘

เด็กหญิงเพ็ญนภา สุขวรรณะ
๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๖๙

เด็กหญิงเมษิณี สมรฤทธิ

์

๑๓/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๗๐

เด็กหญิงสุพิชชา จตุพักตร์ ๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๗๑

เด็กหญิงอันธิกา ศิริวงษ์
๓๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๗๒

เด็กชายจรญชัย สนานพันธ์ ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๗๓

เด็กชายเจนณรงค์ แตงอ่อน
๑๕/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๗๔

เด็กชายชัยวัฒน์ หว่างแทน
๓๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๙๑ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๖๖๗๕

เด็กชายณาฎมงคล ยอดเจริญ ๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๗๖

เด็กชายธน วงศ์สา ๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๗๗

เด็กชายนราทิตย์ ลีสมบูรณ์ผล

้

๔/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๗๘

เด็กชายพีรพันธ์ ฉิมวัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๗๙

เด็กชายภมร อานมณี ๑/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๘๐

เด็กชายภูวณัฐ แซ่เตียว ๗/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๘๑

เด็กชายอัครพล จารุอินทร์
๒๓/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๘๒
เด็กหญิงกัณท์ตรีรัตน์ ดิษฐประยูร

๒๘/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๘๓

เด็กหญิงคีตภัทร พลับมูล
๒๙/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๘๔

เด็กหญิงธนภรณ์ นามริด
๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๘๕ เด็กหญิงพรรณกาญจน์
จันประเทียน

๑๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๘๖

เด็กหญิงวัลย์วรี มาขน ๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๘๗

เด็กหญิงอัชฌาญา จาตุกานต์นนท์ ๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๘๘
เด็กชายทรัพย์อนันต์ รู้วงษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๘๙

เด็กชายธนาทรณ์ พรายทอง
๑๔/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๙๐

เด็กชายบูรพา แดงชาติ
๑๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๙๑

เด็กชายปกรกิจณ์ นิพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๙๒

เด็กชายปฏิพัทธ์ สวยดี
๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๙๓

เด็กชายพงศพัศ พงศ์สุขสุวรรณ
๑๕/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๙๔

เด็กชายภานุวัฒน์ ชิดสนิท ๕/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๙๕

เด็กชายสุภกิณห์ สมนึก
๒๔/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๙๖

เด็กชายหิรัญ ศุปการ
๒๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๙๗

เด็กชายอติวิชญ์ จันทร์ประโคน
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๙๘

เด็กชายอัศวฤทธิ

์

จันทนสุรคน

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๖๙๙

เด็กชายภูริทัต กลินภู่

่

๑๕/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๐๐
เด็กชายชัยมงคล บุญรอดตระกูล

๑๐/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๐๑

เด็กชายภาคภูมิ ถนอม
๑๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๐๒

เด็กหญิงณัฐพร แซ่เต๋ง
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๐๓

เด็กหญิงวัลญา ดีสวัสดิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๐๔

เด็กหญิงอุษณีย์ มุทุวงศ์
๒๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๐๕

เด็กหญิงกิตติกานต์ แก้วกอง ๙/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๐๖

เด็กหญิงนริศรา บุญเกิด
๑๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๐๗

เด็กชายทีฑทัศน์ แย้มละม้าย
๒๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๐๘

เด็กชายอนันยศ พิมเภาว์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๐๙

เด็กชายณัฐภูมิ ละครลำ
๓๐/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๙๒ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๖๗๑๐

เด็กหญิงสุพรรษา ปานสังข์ ๗/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๑๑

เด็กชายจิรัฏฐิติกาล ธนะมัน

่

๑๖/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๑๒

เด็กชายธนาพล ธรรมลาภเจริญ
๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๑๓

เด็กหญิงชลธิชา เพชรทัศน์
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๑๔

เด็กชายต่อสกุล เหลียมทอง

่

๗/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๑๕

เด็กหญิงสุกฤตา สิงห์โตทอง
๒๕/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๑๖

เด็กหญิงสุภัทรา น่วมนิวงษ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๑๗

เด็กชายธีรเทพ สมัครการ
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๑๘

เด็กหญิงนภสร ตันติถาวร
๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๑๙

เด็กหญิงสุวิมล ยางแดง
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๒๐

นายธนภัทร จันประเทียม
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๒๑

เด็กหญิงชัญญา ชินโคตร
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๒๒

เด็กหญิงเสาวนีย์ รัตนาภิบาล
๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๒๓

นายธีรภัทร์ จาตุกานต์นนท์
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๒๔

นายธันยบูรณ์ จันทร์กระจ่าง
๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๒๕

เด็กชายปภาวิน ชืนชมชาติ

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๒๖

เด็กชายน้อย แทนเจริญ
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๒๗

เด็กหญิงเนตรชนก รัตนศรี
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๒๘

เด็กหญิงพรนิภา ดีสวัสดิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๒๙

เด็กหญิงพุทธรักษา แก้วกอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๓๐

เด็กชายกันต์กวี พิผ่วนนอก
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๓๑

เด็กชายเจษฎา เพ็ชรไทย
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๓๒

เด็กชายภัคนันท์ จ้อยศรีเกตุ
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๓๓

เด็กชายรุ่งเจริญ อินทร์ชม
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๓๔

เด็กชายศุภกร เปลียนแม้น

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๓๕

เด็กชายอาทิตย์ จรัสแสงมงคล
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๓๖

เด็กชายเอกภพ ลือตะนา
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๓๗

เด็กหญิงกิตติญา มุขสาร
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๓๘

นางสาวขนิษฐา ตุ้มนิลกาล
๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๓๙

เด็กหญิงสุภาพร ชุมแวงวาป
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๔๐

เด็กหญิงญาณิศา สงวนวงศ์นาค
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๔๑
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ทองอินทร์

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๔๒

เด็กชายสุรารักษ์ ธิราชัย
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๔๓

เด็กหญิงพนิดา ฉิมวัย
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๔๔

นางสาวสุภาวดี ไชยโชติ ๒/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๙๓ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๖๗๔๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ จิตเจนสุวรรณ
๒๕/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๔๖

เด็กหญิงสุชานุช ตัญภิญโญ ๘/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๔๗

นายจริยุทธ์ ชูรัตน์

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๔๘

นายสหรัฐ โพธิเตีย

์ ๊

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๔๙

นางสาวอาภัสรา วางศ์ศรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๕๐

นางสาวสุดธิดา ดวงแก้ว
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๕๑

นายกอบลาภ นนท์ตา

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๕๒

นายพรชัย ทรัพย์งาม
๑๖/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๕๓

นางสาวสุดารัตน์ กลมไธสง ๒/๔/๒๕๔๒ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๕๔

นางสาวอมรรัตน์ บุญฤทธิ

์

๑๖/๙/๒๕๔๑
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๕๕

นางสาวธันยพร ชาญพัฒนาการ
๑๘/๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๕๖

เด็กหญิงภัสรา คำพิชิต
๒๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๕๗

เด็กชายปารวี อิมเมาะ

่

๒๒/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๕๘

เด็กชายปภากร ยิมขลิบ

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๕๙

เด็กหญิงพรรณวศา บุตรอิม

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๖๐

เด็กหญิงกิตติยากร อยู่ตาด
๒๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๖๑

เด็กชายนภดล เอมอิม

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๖๒
เด็กหญิงปนัทสนันท์ ดีเหลือ

๒๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๖๓

เด็กหญิงศิริวรรณ น้อยจุ้ย
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๖๔

เด็กหญิงกชกร ผลพิกุล
๒๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๖๕

เด็กหญิงทิพย์วรรณ โนรี
๑๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๖๖

เด็กหญิงลักษมี พันสวัสดิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๖๗

เด็กชายพีระภัทร ทองกร
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๖๘

เด็กชายเอกชัย แซ่หวัง
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๖๙

เด็กชายชวัลวิทย์ โกมลจันทร์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๗๐

เด็กชายจิรพล ยศทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๗๑

เด็กชายณัฐกิตติ

์

กิงกุหลาบ

่

๑๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๗๒

เด็กชายอาคีรา ชูวงศ์ ๕/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๗๓

เด็กชายแทนคุณ บุตรปราบ
๒๙/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๗๔

เด็กหญิงพัณณิตา น้อยจุ่น ๕/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๗๕

เด็กชายณัฐวุฒิ มานะกูล ๑/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๗๖

เด็กชายพีรดล โซ๊ะพิทักษ์
๒๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๗๗

เด็กชายสมชาย - ๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๗๘

เด็กชายสราวุฒิ กลินแก้ว

่

๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๗๙

เด็กชายอัครพนธ์ จันใบเล็ก
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๙๔ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๖๗๘๐

เด็กหญิงอุษาอักษร บุญนอก ๕/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๘๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ คำภา

๑๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๘๒

เด็กหญิงรุ้งลดา จุ้ยนวล
๑๗/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๘๓

เด็กหญิงชมพูนุช เมืองปฐม
๒๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๘๔

เด็กหญิงภัทรวดี อ่อนสิงห์ ๒๐/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๘๕

เด็กหญิงนัดดา เชือชุ่ม

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๘๖

เด็กหญิงธนพร ศาสตร์แจ้ง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๘๗

เด็กหญิงสโรชา ดอกบัวกลาง
๒๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๘๘

เด็กหญิงนันธิดา
ปทุมแก้วกาญจน์ ๒๕/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๘๙

เด็กหญิงสุภารัตน์ หาสุข

๒๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๙๐

เด็กชายภัทรดล ทิมดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๙๑

เด็กหญิงนฤมล ทองชมภู ๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๙๒

เด็กชายอติคุณ สิทธิรักษ์
๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๙๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ สุภาวาส
๒๙/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๙๔

เด็กหญิงมณีมนฑ์ ศิริจิม
๑๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๙๕

เด็กหญิงปาริชาติ สองสาย
๑๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๙๖

เด็กหญิงชุติมา เกตุชาวนา ๖/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๙๗

เด็กหญิงยลดา ทัดวงค์ ๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๙๘

เด็กหญิงสุภัสศร สุขสุด ๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๗๙๙

เด็กชายปรเมศวร์ จรเจริญ ๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๐๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ โภชประดิษฐ

๒๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๐๑

เด็กหญิงลลิตา -
๑๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๐๒

เด็กหญิงวาลินี วุฒิกิจ
๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๐๓

เด็กชายศุภานิช เหมปาละ
๒๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๐๔

เด็กชายนัทฐพี โสมาศรี
๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๐๕

เด็กหญิงรุจาภา จันทราทิพย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๐๖

เด็กชายธนภัทร พรชัยวิรัช

๑๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๐๗

เด็กชายนิสัน จันทวงษ์
๒๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๐๘

เด็กชายชินณวุฒิ ตลอดไธสง
๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๐๙

เด็กหญิงศิริพร เอกมอญ
๑๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๑๐

เด็กชายภูริน สรรศรี
๑๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๑๑

เด็กชายธนพล ศาสตร์แจ้ง ๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๑๒

เด็กชายธนกร มันนิม

่ ่

๑๓/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๑๓

เด็กชายสุวรรณชาติ ขุนนางจ่า ๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๑๔

เด็กชายศุภัช คำผาลา

๒๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๙๕ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๖๘๑๕

เด็กหญิงรัตตมณี อัศวภูษิต
๑๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๑๖

เด็กชายธนิสร อินมี
๒๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๑๗

เด็กชายณเรศ ทองสุก
๑๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๑๘

เด็กชายณัฐพล รักคำ
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๑๙

เด็กหญิงพีรดา เจิมจันทร์
๒๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๒๐

เด็กชายวิทวัตร์ ศรีพรมทอง
๑๙/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๒๑

เด็กชายมนูญ บุญสอน
๑๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๒๒

เด็กหญิงชลนภา โสนนอก
๒๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๒๓

เด็กชายวรนุช ประยูรธรรม
๒๙/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๒๔

เด็กหญิงพิชชเนตร พนมเชือ

้

๒๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๒๕

เด็กชายประพัฒน์ พรมเทศ
๑๘/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๒๖

เด็กชายชลาคม กลินวัน

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๒๗

เด็กหญิงปาริชาติ เนืองศรี

่

๒/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๒๘

เด็กหญิงลักขณา -
๒๓/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๒๙

เด็กชายธนวัฒน์ ช่วยชู ๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๓๐

เด็กหญิงนันท์นภัส ทรัพย์ทิม

๒๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๓๑

เด็กชายปนมนัส เชือแก้ว

้

๑๘/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๓๒

นายกมล ทิพย์สุวรรณ
๒๕/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๓๓

เด็กชายพีรนันท์ ทองประดิษฐ
๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๓๔

เด็กชายธนภัทร วงศ์ภักดี
๒๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๓๕

เด็กหญิงนุศรา น้อยจุ้ย ๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๓๖

เด็กหญิงรุ่งทิวา เครือเนียม
๑๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๓๗

เด็กชายดวงฉัตร บรรพกษาปน์กุล ๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๓๘

เด็กหญิงชญาดา พิมลพันธ์
๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๓๙

เด็กหญิงปนัดดา วงศ์ผา
๑๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๔๐

เด็กหญิงสุจิตรี แสงจักรวาฬ
๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๔๑

เด็กชายเอกราช ร่วมมิตรไมตรี
๒๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๔๒

เด็กหญิงอภิศรา อาติกา
๒๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๔๓

เด็กชายธวัชชัย บุญเกือ

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๔๔

เด็กชายณัฐพล เผือกสีอ่อน
๒๗/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๔๕

เด็กชายประพันธ์ พรมเทศ
๑๘/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๔๖

เด็กชายวิจักษณ์ ชำนาญผา ๕/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๔๗

เด็กหญิงสุกัญญา จบศรี
๑๓/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๔๘

เด็กชายพงษ์เทพ อรุณวิวรรธน์
๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๔๙

เด็กชายพรรณพนัช ศรีทวี ๘/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๙๖ / ๒๓๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๖๘๕๐

เด็กหญิงไอยรา แนวดี ๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๕๑

เด็กชายสุริยา ไปไหน
๑๐/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๕๒

เด็กชายปรัญชัย ประทุมวัง
๓๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๕๓

เด็กหญิงสุนิสา ครุผาด
๑๐/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๕๔

เด็กชายคณิศร ตังพูลทรัพย์

้

๑๔/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๕๕

เด็กชายอัมรินทร์ อินทวัฒ
๑๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๕๖

นายธนพงษ์ สุดใจธรรม
๒๑/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๕๗

เด็กชายเกษมสันต์ ลือศิริ ๔/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๕๘

เด็กชายสุรสีห์ บุญสร้าง
๑๓/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๕๙

นายพิเชษฐ์ แก้วมณี

๑๙/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๖๐

เด็กชายศุภณัฐ ศุภโกศล

๑๔/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๖๑

เด็กหญิงณัฐชนา จุลสุนทร
๑๔/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๖๒

เด็กชายรุ่งโรจน์ วงษ์อุบล ๕/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๖๓

เด็กหญิงพัชราภา มัฏฐารักษ์ ๖/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๖๔

เด็กชายเนย์ หงษ์ทอง
๒๐/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๖๕

เด็กหญิงเบญจทิพย์ ดำสง่า
๑๖/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๖๖

เด็กชายภูตะวัน วงษ์แท้ ๓/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๖๗

เด็กหญิงอัญชลีพร เต่ามณี
๒๑/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๖๘

นายกฤษณะธร สมทรัพย์
๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๖๙

นายอนุชา ดีอินทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๗๐

นายชัยวัฒน์ พิมลพันธ์ ๕/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๗๑

นางสาวรสสุคนธ์ ผาสุก

๒๗/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๗๒

นายจิรพัฒน์ เดชน้อย
๓๑/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๗๓

นางสาวโชติภา ประสงสัน
๒๐/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๗๔

นางสาวสุกัญญา พึงรุ่ง

่

๑๐/๒/๒๕๐๕
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๗๕

นายณัฐภณ พึงฉิมรุจ

่

๗/๓/๒๕๐๑

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๗๖

นางอำไพ แต่สุวรรณ์ ๖/๔/๒๕๐๑

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๗๗

นางสาวกานดา อินสตุล
๗/๑๒/๒๕๐๔

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๗๘

นางขวัญชนก เกตุสุวรรณ
๑๒/๑/๒๕๒๔

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๗๙

นางปราณีต เดชมณีรัตน์
๓๑/๕/๒๕๑๔

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๘๐

นางอุมาพร หังสเนตร

๑๗/๑๒/๒๕๒๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๘๑

นางสาวสุปภาดา แซ่เตียว

๒๗/๑๒/๒๕๑๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๘๒

นางโชติกา เกษรสังข์
๓/๑๑/๒๕๑๕

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๘๓

นายสิทธิชัย นักรู้ ๕/๘/๒๕๒๑

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๘๔

นางสาวนาฏยา ชุ่มเย็น
๒๔/๗/๒๕๒๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๙๗ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๖๘๘๕

นายณัฐธเนศ อ้นจีน
๒๐/๙/๒๕๒๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๘๖

นายธงชัย ภัทราโสนอ่อน
๑๔/๕/๒๕๐๕

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๘๗

นายสุรสิงห์ ผาเจริญ
๑๗/๔/๒๕๑๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๘๘

นางสาวสุกัญญา ชิตเชิด ๘/๘/๒๕๒๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๘๙

นางสาวแนน อ่อนจงไกร
๒๙/๘/๒๕๒๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๙๐

นางวันทนา พูนสวัสดิ

์

๑๖/๘/๒๕๒๒
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๙๑

นางสาววีณา โพธิแจ้ง

์

๒๓/๖/๒๕๑๙
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๙๒

นางสาวเสาวณีย์ อัครวุฒิไกร
๑๕/๖/๒๕๒๒

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๙๓

นางสาวสิริพจน์ น้อยบางใหญ่
๑๓/๗/๒๕๒๔

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๙๔

นางสาวสิริพร เพชรคง
๑๗/๙/๒๕๑๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๙๕

นางสาววันเพ็ญ องอาจ ๗/๗/๒๕๑๔

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๙๖
นางสาวธัญญลักษณ์ ยิมขลิบ

้

๑๕/๑๐/๒๕๓๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๔๕๙/๖๘๙๗

นางสาวอารีย์ พันที
๒๒/๐๘/๒๕๓๒

กศน.อำเภอบางใหญ่

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๘๙๘

นางสาวนภาพร ทองกัลย์
๓๐/๐๔/๒๕๓๔

กศน.อำเภอบางใหญ่

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๘๙๙

นายประกาศิต คอนทอง
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

กศน.อำเภอบางใหญ่

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๐๐
นายธวัชชัย นาแถมพลอย

๒๘/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอบางใหญ่

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๐๑

นางสาวดวงใจ ปานกลำ
๒๘/๐๗/๒๕๒๑

กศน.อำเภอบางใหญ่

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๐๒

นางสาววนิดา ธานี
๑๖/๐๒/๒๕๓๑

กศน.อำเภอบางใหญ่

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๐๓

นางลิตต้า เรืองชัย
๐๗/๑๐/๒๕๒๘

กศน.อำเภอบางใหญ่

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๐๔

นางสาวไพรินทร์ บุญนิม

่

๑๒/๐๗/๒๕๓๓

กศน.อำเภอบางใหญ่

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๐๕

นางสาวคำนวล นามสุข
๑๐/๐๑/๒๕๓๕

กศน.อำเภอบางใหญ่

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๐๖

นายจักรินทร์ จันทร์รุ่ง
๐๕/๐๔/๒๕๔๑

กศน.อำเภอบางใหญ่

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๐๗

นางสาวปริชยา เปนเจนจบ
๓๑/๑๐/๒๕๒๑

กศน.อำเภอบางใหญ่

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๐๘

นางสาวลลิตา เพิมพูน

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๐

กศน.อำเภอบางใหญ่

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๐๙

นายธนชัย ยิชิก
๐๙/๐๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอบางใหญ่

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๑๐

นายวิชัย อุ่นรัก
๐๔/๑๑/๒๕๓๓

กศน.อำเภอบางใหญ่

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๑๑

นางสาวบุญนิสา อาชีพดี
๑๔/๐๕/๒๕๓๘

กศน.อำเภอบางใหญ่

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๑๒

นางสาวกิงกนก

่

เอียมครอง

่

๐๒/๐๙/๒๕๒๔

กศน.อำเภอบางใหญ่

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๑๓

นายสายรุ้ง วงศ์นาค
๒๘/๐๓/๒๕๔๐

กศน.อำเภอบางใหญ่

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๑๔

นายเค็น ศรีเมืองมา
๐๘/๐๗/๒๕๓๙

กศน.อำเภอบางใหญ่

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๑๕

นางสาวจินตนาพร รุ่งสว่าง
๐๓/๐๙/๒๕๑๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๑๖

นางสาวเพชรี ขจรพันธ์
๓๑/๐๕/๒๕๓๑

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๑๗

นางสาวสุภาภรณ์ หอมจิตร์
๑๓/๑๐/๒๕๓๑

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๑๘

เด็กหญิงกัญญา สุทธิธนมงคล
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๑๙

เด็กหญิงกนกวรรณ คล้ายสำเนียง
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๙๘ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๖๙๒๐

เด็กชายเก้า ขอเพ็ชรกลาง
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๒๑

เด็กชายกานต์นนท์ แช่มชูกุล
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๒๒

เด็กหญิงจิตตวดี พรหมโชติ
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๒๓

เด็กหญิงจีรนันท์ ศุภวาที

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๒๔

เด็กหญิงจิรัชยา สัญญจิตต์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๒๕

เด็กชายชานน อิมประเสริฐ

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๒๖

เด็กหญิงญาดา พงษ์เผือก
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๒๗

เด็กชายณพวุฒิ ชุ่มพุดซา
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๒๘

เด็กชายณัฐวุฒิ แสวงวงศ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๒๙

เด็กหญิงณิชาพัชร์ กลินสุคนธ์

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๓๐

เด็กชายทันต์ธนัท สังกลัดทอง
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๓๑

เด็กหญิงทัศนีย์ เชือหงษ์

้

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๓๒

เด็กหญิงธิดา สมบูรณ์กิจ
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๓๓

เด็กชายธนากร เซียงผุง

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๓๔

เด็กชายธนชัย กิจสันติภาพ
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๓๕

เด็กชายธันวา วิบูลศิลป
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๓๖

เด็กชายธนวัฒน์ จันทะวงษ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๓๗

เด็กชายธานินท์ กาฬภักดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๓๘

เด็กชายธีรภัทร เต็มทรัพย์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๓๙

เด็กหญิงนภัสสรณ์ เอียมวงศ์

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๔๐

เด็กชายพงศ์สิน อรุณกิจเจริญ
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๔๑

เด็กชายพีรดนย์ อินทร์พงษ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๔๒

เด็กหญิงพัชรา อ่อนเพชร
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๔๓

เด็กหญิงพรนิภา ชูเกต
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๔๔

เด็กชายภานุพงศ์ ชูกลิน

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๔๕

เด็กหญิงอัจฉรา ทวีกันย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๔๖

เด็กหญิงอรอุมา คะเนนิล
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๔๗

เด็กชายอนุชิต คำเฮือง
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๔๘

เด็กชายเอกรัตน์ พันธืผูก
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๔๙

เด็กชายสิริวัฒน์ ศรีมูล
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๕๐

เด็กชายสิทธิชัย สละกุล
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๕๑

เด็กชายศุภกฤต สุขสำราญ
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๕๒

เด็กหญิงสริญญา เรืองศรี
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๕๓

เด็กหญิงสโรชา ปลืมพวก

้

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๕๔

เด็กหญิงธันยากร กล่อมนัทธี
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๙๙ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๖๙๕๕

เด็กหญิงธนัชชา เอียมสมบัติ

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๕๖

เด็กชายทศพร สุดเทวี
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๕๗

เด็กหญิงกิตติพร พงศ์ธาดาพร
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๕๘

เด็กหญิงชาลิสา บำรุงรส

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๕๙

เด็กหญิงนัฐนันท์ ทองจันทร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๖๐
เด็กหญิงเนตรอัปสร กากแก้ว

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๖๑

เด็กชายพชรพล เกิดมีวงค์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๖๒

เด็กชายพิฑฒิ ปานสอาด

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๖๓

เด็กชายพุฒิเมธ แก้วสุกใส

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๖๔

เด็กหญิงพรจิรา หงวนไธสง
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๖๕

เด็กหญิงพรรริษา บำเพ็ชร
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๖๖

เด็กหญิงวราภรณ์ เกตุวงษ์สา
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๖๗

เด็กชายวุฒิชัย ศรีจันทร์
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๖๘

เด็กชายวรวุฒิ เผือกอำไพ
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๖๙

เด็กหญิงศิริทิพย์ เกตุพิบูลย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๗๐

เด็กหญิงศศิธร พรหมหรรษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๗๑

เด็กหญิงเสภา วรรณพาหุล
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๗๒

เด็กหญิงสุพิชชา สิงหนาท
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๗๓

เด็กชายชัชวาลย์ ปรารภ
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๗๔

เด็กหญิงอมลรดา ทองจันทร์มูล
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๗๕

เด็กหญิงอารีรัตน์ หนูพุก
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๗๖

เด็กหญิงนิศารัตน์ จงปตนา
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๗๗

เด็กชายวายุทธ สุทรงชัย
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๗๘

เด็กหญิงญาณิศา ณรงค์พันธ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๗๙

เด็กชายอนพัทย์ แสงนริน
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๘๐

เด็กชายสรยุทธ สันติวงศ์งาม
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๘๑

เด็กชายสินธนา ตาต้อง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๘๒

เด็กหญิงสุปรียา ปยรักษ์วัฒนชัย
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๘๓

เด็กหญิงมริสา แปลพันธ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๘๔

เด็กชายนรัณย์ฌา พวงมาลัย
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๘๕

เด็กหญิงนำทิพย์ ทะยะราษฎร์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๘๖

เด็กหญิงนาฎนารี สมอหอม
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๘๗

เด็กหญิงนภัสสร เปรมปรุงวิทย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๘๘

เด็กชายธนกร กะฐินใหม่
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๘๙

เด็กหญิงธัญชนก สังข์เงิน
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๐๐ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๖๙๙๐

เด็กชายดุลยวัต สมคำ
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๙๑

เด็กชายณัฐพล วนภูงา
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๙๒

เด็กหญิงณภัทร ทับทิมทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๙๓

เด็กหญิงชิษณากุล อรุณรัตน์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๙๔

เด็กหญิงฉันทพิชญา คงสำราญ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๙๕

เด็กชายเฉลิมชัย บุญมาสอน
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๙๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ บุตรศิริ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๙๗

เด็กชายกรปฐม ช้างเขียว
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๙๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรัทธานนท์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๖๙๙๙

เด็กชายกัมพล กระชันกิจ

้

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๐๐
เด็กชายกมลเมธ ตลับทอง

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๐๑
เด็กหญิงกนกวรรณ จันทมา

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๐๒
เด็กหญิงกัญญาวีร์ พิมพ์แก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๐๓
เด็กหญิงเกวรินทร์ พิลาศรี

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๐๔
เด็กหญิงทัดดาว อธิสุขเมธา

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๐๕
เด็กหญิงณธภัทร จริยาวดี

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๐๖
เด็กหญิงจันทิมา พิศงาม

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๐๗
เด็กหญิงชัชชา ชนะชัย

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๐๘ เด็กหญิงพรรณวรินทร์
อินทร์พงษ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๐๙
เด็กหญิงวรรณวิษา หมวกแรต

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๑๐
เด็กหญิงวัลนภา เกิดวิเชียร

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๑๑

เด็กหญิงศรัญญา ห้อมา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๑๒

เด็กหญิงศิรินยา เสนาสังข์
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๑๓

เด็กชายสรายุทธ สายปุย
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๑๔

เด็กชายสราวุฒิ เรือนอินทร์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๑๕

เด็กชายสรวิชญ์ แซ่ฟู
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๑๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ พานิชย์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๑๗

เด็กหญิงสุกฤตา เรืองปรีชา
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๑๘

เด็กหญิงสุวนันท์ บุญเพ็ง
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๑๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แปนแหลม
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๒๐
เด็กหญิงอินธุอร เกษแก้ว

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๒๑

เด็กชายพีรพัชร คล้ายสำเนียง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๒๒

เด็กหญิงพิม โคตรแก้ว
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๒๓

เด็กหญิงพิชชานันท์ แจ่มใส
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๒๔

เด็กชายกันตชาติ ศานติวิวรรธน์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๐๑ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๗๐๒๕

เด็กหญิงเกวลิน ไม่ยาก
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๒๖

เด็กหญิงณัฏฐา ยิมฉาย

้

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๒๗

เด็กหญิงดาริณี อรินโย

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๒๘

เด็กหญิงดาริกา พันธุมาศ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๒๙

เด็กชายธนภูมิ หน้าผ่อง
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๓๐
เด็กชายนภัสวรรณ เอียมสอาด

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๓๑

เด็กหญิงนันทกา จินดาวัฒนะ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๓๒

เด็กหญิงบุณยนุช นาคบุตรศรี
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๓๓

เด็กหญิงปยะธิดา เจริญเรียน
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๓๔

เด็กชายภูวิศ ศรีโหร

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๓๕

เด็กหญิงยมุนา บุญฤทธิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๓๖

เด็กชายวรชัย วิริยสกุลชัย
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๓๗

เด็กชายวชิรวิชญ์ ธนาพัฒน์สกุล
๑๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๓๘

เด็กชายปุรเชษฐ์ จันทร์ละมุนมา
๒๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๓๙

เด็กชายภัคพงศ์ นิธิพันธ์ไพรัตน์
๑๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๔๐
เด็กชายเอกวินทร์ จันเพ็ชร์

่

๓๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๔๑

เด็กชายณธัช รุ่งฤทธิดี

์

๑๓/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๔๒

เด็กชายธนกร อิทธิบวรเดช
๑๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๔๓

เด็กหญิงยลยุพา แดงจวง
๑๘/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๔๔

เด็กหญิงวนิดา นิธิกุลตานนท์
๑๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๔๕

เด็กหญิงสุขิตา เงินอนันต์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๔๖

เด็กหญิงปาณิกา ทองหยิบ ๘/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๔๗

เด็กหญิงณัฐวรา ขันทอง
๑๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๔๘

เด็กหญิงวรกมล พัดทอง ๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๔๙

เด็กหญิงสาวิกา ช่างนาค ๑๐/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๕๐
เด็กหญิงขวัญชนก สุริยศ

๑๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๕๑

เด็กหญิงทิษยวัลย์ กอเข็ม
๑๖/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๕๒

เด็กหญิงกันตินันท์ เนตรสุวรรณ์
๒๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๕๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ ไกรสมสุข
๑๔/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๕๔

เด็กหญิงชนิกานต์ ทองผิว
๑๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๕๕

เด็กหญิงวรัชยา บุญมาก
๒๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๕๖

เด็กหญิงวรัญญา สอนเผือก
๒๕/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๕๗

เด็กหญิงวาลิษา รักแจ้ง ๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๕๘

เด็กหญิงมิถุนา บุญสำราญ ๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๕๙

เด็กหญิงสุกัญญา อาจกิจ ๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๐๒ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๗๐๖๐
เด็กหญิงนวรัตน์ เอียมสำอางค์

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๖๑

เด็กหญิงวศินี ชมประเสริฐ ๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๖๒

เด็กหญิงจิณห์นิภา พรดอน ๙/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๖๓

เด็กหญิงฐิติกาล ชืนอารมณ์

่

๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๖๔

เด็กหญิงกฤตพร นันทศมีรัตน์
๒๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๖๕

เด็กชายพรชัย เต่าทอง
๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๖๖

เด็กชายสหรัถ สุขศรีแก้ว
๑๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๖๗

เด็กชายปุณญพัฒน์ เปยปนวงศ์
๑๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๖๘

เด็กชายธนากร อ่อนละห้อย
๒๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๖๙

เด็กชายอาทิตย์ ไชยกูล
๒๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๗๐
เด็กชายพันเสน่ห์ ทาประเสริฐ

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๗๑

เด็กชายพุทธา สงวนศักดิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๗๒

เด็กชายนพวิชญ์ ผาสุกิสรา ๒๐/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๗๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สนสิน

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๗๔

เด็กหญิงธัญญรัตน์ อะโน ๓๐/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๗๕

เด็กหญิงศลิษา คึมยะราช
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๗๖

เด็กหญิงชิดชนก เอียมเงิน

่

๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๗๗

เด็กหญิงฐิติกานต์ บุญเอียม

่

๒๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๗๘

เด็กหญิงวิชญาดา ทองหนูนุ้ย ๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๗๙

เด็กหญิงอักษราภัค เจตนเสน
๑๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๘๐
เด็กชายนราธิป ณิวัชราภรณ์ ๓๐/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๘๑

เด็กหญิงกุลภัสสรณ์ แซ่ลิม

้

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๘๒

เด็กหญิงนภสร พิชัยพรหม
๑๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๘๓

เด็กหญิงสาริศา บุตรดี
๒๖/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๘๔

เด็กหญิงมัชฌิมา วสันติวงศ์
๒๓/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๘๕

เด็กชายศิวัฒน์ พิมพ์จันทร์ ๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๘๖

เด็กชายสหรัฐ ลีโอ ณ ลำพูน
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๘๗

เด็กหญิงณัฏฐพร ทำงาม
๑๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๘๘

เด็กหญิงบุญญาดา สอนจ้อย
๒๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๘๙

เด็กชายเสมอเทพ ปญโญ
๓๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๙๐
เด็กหญิงภัสสร วรวาท

๑๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๙๑

เด็กหญิงลลิตา ทรัพย์ชาวนา
๒๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๙๒

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ดวงกิจ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๙๓

เด็กหญิงกันต์วรา กันต์โฉม ๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๙๔
เด็กหญิงธารีญารัตน์ ศรีคำขลิบ

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๐๓ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๗๐๙๕

เด็กหญิงจิดาภา นำฝน
๑๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๙๖

เด็กหญิงนันธิดา ดีสวัสดิ

์

๑๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๙๗

เด็กหญิงอนงนาฎ สุดสงวน

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๙๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ กิตติเรืองวิทยา
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๐๙๙

เด็กหญิงปวรวรรณ ภูวงศ์ ๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๐๐
เด็กหญิงสิริวิมล พีรเศรษฐโสภณ ๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๐๑

เด็กชายอัคริน แสงให้สุข
๑๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๐๒

เด็กหญิงจุฑามาศ อินสว่าง
๒๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๐๓

เด็กหญิงสุขใจ สมสมาร ๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๐๔

เด็กหญิงจุฑามาศ แหยมรักชาติ ๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๐๕

เด็กหญิงณัฐติยา นพนิยม
๒๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๐๖

เด็กหญิงพชรกมล พุ่มสุข
๒๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๐๗

เด็กหญิงพิริยาภรณ์ จันทร์ดาสุธรรม
๒๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๐๘

เด็กหญิงอุไรรัตน์
ประสิทธิผลเจริญ ๑๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๐๙

เด็กหญิงทิพานัน ชิณะรักษ์
๒๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๑๐

เด็กหญิงธนพร จันทร์ดวง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๑๑
เด็กหญิงภัญญาภัทร รอดสุวรรณ

๒๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๑๒

เด็กหญิงสุชาดา ก้อนใส
๒๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๑๓

เด็กหญิงพิยดา ดอกพุด
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๑๔

เด็กหญิงนริศรา เกตุแก้ว
๒๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๑๕

เด็กหญิงแก้วตา สืบสำราญ ๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๑๖

เด็กหญิงปยะพร พันธ์พรหม

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๑๗

เด็กหญิงปรินดา ดวงบุญ ๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๑๘

เด็กหญิงภราดา เคารพ
๑๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๑๙

เด็กหญิงนัญกันยกร มามีสุข ๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๒๐

เด็กหญิงกรวินท์ พูลเขตต์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๒๑

เด็กหญิงวิรศรา ถาวรสุทธิวงศ์ ๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๒๒

เด็กชายยุทธพร แปลงวงศ์ ๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๒๓

เด็กหญิงธมนวรรณ ชูทวีป
๒๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๒๔

เด็กหญิงอริสา กลันกลิน

่ ่

๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๒๕

เด็กหญิงธัญยธรณ์ ศิริเมตตานนท์
๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๒๖

เด็กชายธนวัฒน์ ไชยศร ๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๒๗

เด็กชายอภิวัตร บัวลอย
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๒๘

เด็กชายพศวัต จันทร์ละมุนมา
๒๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๒๙

เด็กหญิงชนัญชิดา นิลทัศ
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๐๔ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๗๑๓๐

เด็กหญิงบัณฑิตา ศรีสัตรา ๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๓๑

เด็กหญิงบุณยวีร์
บุญญะเลิศลักษณ์ ๑๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๓๒

เด็กชายอมรเทพ ตุใยรัมย์
๒๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๓๓

เด็กชายธนวิศิษ ทองนอก

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๓๔

เด็กชายปรัตถกร พันธ์โสตถี
๒๒/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๓๕

เด็กชายมงคล คล่องณรงค์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๓๖

เด็กชายกิตติ
ไพศาลยุทธนากุล ๑๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๓๗

เด็กชายรณกร โพธิสุวรรณ

์

๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๓๘

เด็กชายกนกพิชญ์ นิธิศิริศักดิ

์

๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๓๙

เด็กหญิงจิรัชญา ขัดเขียว
๓๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๔๐
เด็กหญิงลักษณ์นารา สีตลาศัย

๒๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๔๑

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา เธียรธีรา ๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๔๒

เด็กหญิงรภัสศา บุตรดี
๒๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๔๓

เด็กชายจิรวัฒน์ ศรีภา
๑๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๔๔

เด็กชายจิรวัฒน์ ดีปราสัย
๑๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๔๕

เด็กชายธราเทพ ณิวัชราภรณ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๔๖

เด็กชายพัชระ เข็มพุดซา
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๔๗

เด็กชายวัชรกร อินทะโคตร ๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๔๘

เด็กชายวัชรพงศ์ พรสุขจันทรา
๑๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๔๙

เด็กชายยศวัฒร์ ฝอยทอง ๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๕๐

เด็กชายพฤษ จันทร์ลอย
๑๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๕๑

เด็กชายศิริชัย เต่าทอง
๒๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๕๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ กอแก้วปฐมกุล
๒๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๕๓

เด็กชายวรุณ ศักดิประภัสสร

์

๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๕๔

เด็กหญิงวิภาวี มณีกุล ๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๕๕

เด็กหญิงปรญา บุญสวัสดิ

์

๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๕๖

เด็กหญิงสุชัญญา กำจร
๑๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๕๗ เด็กหญิงธัญลักษณ์ษมล
นาคเมือง

๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๕๘

เด็กชายณัฐวุฒ ฤทธิสุข

์

๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๕๙

เด็กชายเดชาวัต ระวีธรรม
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๖๐

เด็กชายศุภณัฐ กำเนิดศรี ๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๖๑

เด็กชายณัฐพล กงทอง
๑๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๖๒

เด็กชายธนวุฒิ อ่อนกุล
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๖๓

เด็กชายพุฒินาท สันธานเดชา
๑๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๖๔

เด็กชายวีรวิชญ์ มิลินทประสิทธิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๐๕ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๗๑๖๕

เด็กชายกฤติพงศ์ วันดี
๑๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๖๖

เด็กชายพีรพัฒน์ ดีรอด
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๖๗

เด็กหญิงธัญลักษณ์ มีผล
๒๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๖๘

เด็กหญิงพรพิมล รอดโรคะ
๒๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๖๙

เด็กหญิงปุษยา มูลสวัสดิ

์

๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๗๐ เด็กหญิงพงษ์พัชรินทร์
อินพุก

๑๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๗๑

เด็กหญิงมธุรดา ประสานวงศ์
๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๗๒

เด็กหญิงภาวินี วงศ์พิน
๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๗๓

เด็กหญิงปยฉัตร วิสมล ๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๕๙/๗๑๗๔

นางสาวมลธิรา อุ่นใจ
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๑๗๕

นางสาวปริฉัตร วงษ์สำเภา
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๑๗๖

นางสาววัชราภรณ์ ม่วงสุราช
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๑๗๗

นางสาวอารยา สิงหรา
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๑๗๘

นางสาวสหภาพ อำพันทอง
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๑๗๙

เด็กหญิงนัฐวรรณ ชีแจง

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๑๘๐

เด็กหญิงอุ้มศิริ รุ่งเพชร์
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๑๘๑

เด็กหญิงณิชากร เสมขำ
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๑๘๒

เด็กหญิงศิริพร โพธิเตีย

์ ้

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๑๘๓

เด็กหญิงพัณณิตา นามพิชัย
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๑๘๔

เด็กหญิงชมพูนุช เฉลิมพล
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๑๘๕

เด็กหญิงธมนวรร เพ็ชรวิสัย
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๑๘๖

เด็กหญิงอังศุวีร์ ขุนแก้ว
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๑๘๗

เด็กหญิงศุภาวรรณ ชาวเรือหัก
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๑๘๘

เด็กหญิงกานติมา สัญญพร
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๑๘๙

เด็กหญิงเสาวนีย์ จีนสุข

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๑๙๐

เด็กหญิงพรชิตา ตาลพรศรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๑๙๑

เด็กชายปยนุช แหยมประเสริฐ
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๑๙๒

เด็กหญิงวนี สุดใจ
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๑๙๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ สมพงษ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๑๙๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ยอดทา
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๑๙๕

เด็กหญิงเกวลิน อุรีรักษ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๑๙๖

เด็กหญิงชนภรณ์ พันธ์ดนตรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๑๙๗

เด็กหญิงอรษา อุรีรักษ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๑๙๘

เด็กหญิงจีรนันท์ หนูพันธ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๑๙๙

เด็กหญิงสุภาวดี คำแหงพล
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๐๖ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๗๒๐๐
เด็กหญิงอาทิตติยา พลเยียม

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๐๑

เด็กหญิงอ้อย อ้ายปน
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๐๒

เด็กหญิงศศิกานต์ เถือนสุวรรณ

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๐๓

เด็กหญิงศิริพร เรืองฤทธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๐๔

เด็กหญิงปลิตา ร่านแผ้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๐๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ จูมพันธ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๐๖

เด็กหญิงชลธิชา แสงชัน

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๐๗

เด็กหญิงวนิดา คงเรือง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๐๘

เด็กหญิงภัณฑิรา ศรีพลกรัง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๐๙

เด็กหญิงจินดามณี อำเจริญ
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๑๐

เด็กหญิงพัชราภา แตงหอม
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๑๑

เด็กชายณัฐพงษ์ นุชนางศรี
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๑๒

เด็กหญิงปทมา ทุมชะ
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๑๓

เด็กหญิงเกตนริน สุวรรณ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๑๔

เด็กชายจรณินทร์ เรืองศรี
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๑๕

เด็กหญิงนันทกานต์ ตุ้มหอม
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๑๖

เด็กหญิงภาคย์เพชร์ สายสิงห์
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๑๗

เด็กหญิงณัฏฐศศิ ลาภา
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๑๘

เด็กหญิงปยะดา เปรมโยธิน
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๑๙

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สิริมไหสวรรค์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๒๐

เด็กหญิงสุภาพร สายสินธุ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๒๑

เด็กหญิงปริยฉัตร โชติวงษ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๒๒

เด็กหญิงปทิตตา โชติวงษ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๒๓

เด็กหญิงสร้อยฟา แดงแก้ว
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๒๔

เด็กหญิงกรรณิตา กรานโต
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๒๕

เด็กหญิงณัฐนิชา ดอกสวย
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๒๖

เด็กชายกิตติพนธ์ ปานนก
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๒๗

เด็กหญิงปรายฟา ทรงมะลิลา
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๒๘

เด็กหญิงสุนิสา พุฒซ้อน
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๒๙

เด็กหญิงณัชชา นุชศรี
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๓๐

เด็กชายสุรเดช สอนสงวน
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๓๑

เด็กหญิงบุณยานุช ยังกิจจา
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๓๒

เด็กหญิงอโนชา พยุหเกียรติศักดิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๓๓

เด็กหญิงชลลดา ศรีคร้าม

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๓๔

เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ อำพันทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๐๗ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๗๒๓๕

เด็กชายนพรัตน์ ภูมิน้อย

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๓๖

เด็กหญิงกนกพร สมุทรเพรียว

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๓๗

เด็กหญิงบงกช บุตรเสือ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๓๘

เด็กชายทศ แก้วสีขาว
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๓๙

เด็กหญิงสโรชา งามมุข
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๔๐

เด็กหญิงปพัชญา ทิพย์มา
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๔๑

เด็กหญิงชลธิชา อุดชาชน
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๔๒

เด็กหญิงทิพย์วรรณ เกตุศรี
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๔๓

เด็กชายวิชชากร ครองกิจการ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๔๔

เด็กหญิงสุภาดา พางา
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๔๕

เด็กหญิงพรพิมล มีพร้อม
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๔๖

เด็กหญิงพรธิตา วุฒิศักดิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๔๗

เด็กหญิงณัฐชา สืบสาย
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๔๘

เด็กหญิงสุภาวรรณ อำยิม

้

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๔๙

เด็กหญิงกัลยรัตน์ แก้วนก
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๕๐

เด็กหญิงรัตติกาล เนืองบุญมา

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๕๑

เด็กหญิงปรียาภัทร กัณฑ์เทียน
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๕๒

เด็กหญิงใบหม่อน กันหมู่ร้าย
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี วัดคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๕๓

เด็กหญิงเงิน ตาล้อง
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี วัดคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๕๔

เด็กชายขนุน ตาสร้อย
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี วัดคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๕๕

เด็กหญิงรสธร อ่อนมา
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี วัดคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๕๖

เด็กชายเมธาสินธิ

์

มันยานนท์
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี วัดคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๕๗

เด็กหญิงธิติมา แสนจำ
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี วัดคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๕๘

เด็กชายปรวรรษ อัยยรุจิวงษ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี วัดคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๕๙

เด็กชายธีระชัย มันหาญ

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี วัดคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๖๐

เด็กชายยี

่

ตาเปา
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี วัดคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๖๑

เด็กหญิงจิรดา ศรีสุขสันต์คีรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี วัดคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๖๒

เด็กหญิงสุดธิดา นาอ้น
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี วัดคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๖๓

เด็กหญิงวิภาภรณ์ แก้วประดิษฐ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี วัดคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๖๔

เด็กหญิงชนิดา กลำน้อย
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี วัดคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๖๕

เด็กชายพัด ตาหว่าง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี วัดคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๖๖

เด็กชายพิพัฒน์ จำเนียร
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี วัดคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๖๗

เด็กหญิงสมฤทัย ถวิลวงค์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี วัดคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๖๘

เด็กหญิงณัฐิดา สุขใจ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี วัดคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๖๙

เด็กชายเทิดทูน ภูมิศาสตร์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี วัดคลองขุนศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๐๘ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๗๒๗๐

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

แตกเงิน
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี วัดคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๗๑

เด็กหญิงวาสนา แสงรุ่ง
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี วัดคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๗๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ไข่สุก
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี วัดคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๗๓

เด็กหญิงอ้อย ตาแสง
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี วัดคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๗๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ มุกดา
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี วัดคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๗๕

เด็กหญิงพรศิริ ทางโทน
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี วัดคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๗๖

เด็กหญิงปยพร กงชัยภูมิ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี วัดคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๗๗

เด็กหญิงสมใจ ตาวง
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี วัดคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๗๘

เด็กชายพงศพัศ สุนทะโล
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี วัดคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๗๙

นางสาวฤดี เทียงภักดิ

่ ์

๑๘/๐๒/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดคลองเจ้า วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๘๐

นางสาวรจนา อยากไปไกล
๑๙/๐๒/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดคลองเจ้า วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๘๑

นางสาวจิณห์นิภา พลบูรณ์
๐๖/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดคลองเจ้า วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๘๒

เด็กหญิงจุฑามาศ ยะหัตตะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเจ้า วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๘๓

เด็กชายจีรพนธ์ ธาษเจริญทรัพย์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเจ้า วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๘๔

เด็กหญิงปทมา ทองโต
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเจ้า วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๘๕

เด็กหญิงภาวินี บ้านพวน
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเจ้า วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๘๖

เด็กชายอภินันท์ หรนพ
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองเจ้า วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๘๗

เด็กหญิงชนิตา เทือกชัยภูมิ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเจ้า วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๘๘

เด็กหญิงณัชชา ราชสีห์
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเจ้า วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๘๙

เด็กชายสหัสชัย หาดแมน
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเจ้า วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๙๐

เด็กหญิงกฤติมา ปดชา
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเจ้า วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๙๑

เด็กหญิงณัฐพร
ธาษาเจริญทรัพย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเจ้า วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๙๒

เด็กชายธาวิน ลานทอง
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองเจ้า วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๙๓

เด็กชายอัคนี แสงเผือก
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองเจ้า วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๙๔

เด็กหญิงกัญนิกา สีสติ
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองเจ้า วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๙๕

เด็กหญิงอริสรา นาคแกมทอง
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองเจ้า วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๙๖

เด็กหญิงวรรฤดี อดใจ
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองเจ้า วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๙๗

เด็กชายปอก อินแสง
๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองเจ้า วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๙๘

นางสาวบังอร ศรีเปรมปรี
๐๑/๑๒/๒๕๑๑

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๒๙๙

นางสาวมยุรา งามดี
๐๔/๐๒/๒๕๑๓

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๐๐ นางสาวณัชคณิศรัชญาน์

คงอักษร
๐๑/๐๓/๒๕๑๖

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๐๑

นางสาวนภศูล กล้าตลุมบอน
๒๐/๐๘/๒๕๑๖

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๐๒

นางสาวภรพรรณ มาลัย
๑๖/๐๕/๒๕๒๐

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๐๓

นายรัชพงษ์ ศิริมาลาตัง
๐๓/๐๑/๒๕๒๔

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๐๔

นางสาวจุฑาทิพย์
ธนาอภิสิทธิโสภณ

์

๐๗/๑๒/๒๕๒๕

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๐๙ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๗๓๐๕

นางสาวสุภาภรณ์ อุตตโรพร
๐๓/๑๑/๒๕๒๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๐๖

นางสาวศิริวิมล นามศรี
๐๑/๐๑/๒๕๒๙

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๐๗

นางสาวรัชฎาภรณ์ ถินจันท

่

๒๗/๐๗/๒๕๒๙

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๐๘

นางสาวรันยา คงอนันต์ทรัพย์

๒๙/๑๒/๒๕๓๑

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๐๙

นางสาวญาณินี เอกแก้ว
๐๘/๐๖/๒๕๓๓

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๑๐

นางสาววิไลนุช สุขสินธุ์
๐๙/๑๒/๒๕๓๓

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๑๑

นางสาวจิรัชญา พึงเกิด

่

๓๐/๐๖/๒๕๓๔

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๑๒

นางสาววลัยพร
ประกาแก่นทราย

๑๘/๐๒/๒๕๓๕

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๑๓

นายจิตกร โยทาวัน
๒๘/๐๔/๒๕๓๕

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๑๔

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

นราจุน
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๑๕

เด็กหญิงณัฐธิดา เกิดนาค
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๑๖

เด็กชายเจตพินิฐ เกิดนาค

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๑๗

เด็กหญิงอาทิตยา บุญณะ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๑๘

เด็กหญิงปณิตา พลอยโต
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๑๙

เด็กหญิงวราพร อินกล่อม
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๒๐

เด็กชายกันดิศ เกตุแก้ว
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๒๑

เด็กชายคมปกรณ์ ตระการจันทร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๒๒

เด็กชายสุภชัย เศษถา
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๒๓
เด็กหญิงอาทิตย์ตญา ปานอำ

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๒๔

เด็กชายนรชัย คำดี
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๒๕

เด็กชายดวงชัย โคตะพงษ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๒๖

เด็กชายวัชรากร ปอมคำ
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๒๗

เด็กหญิงไพรินทร์ แสงเผือก
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๒๘

เด็กชายอานนท์ เอียมแสง

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๒๙

เด็กชายองอาจ ฉะอุ่มรัมย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๓๐
เด็กหญิงอัจฉรานันท์ แววนิล

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๓๑

เด็กชายโสภน เชียงนิยม
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๓๒

เด็กหญิงชลธิชา แก้ววงษา
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๓๓

เด็กหญิงอารีญา เปลืองผล

้

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๓๔

เด็กชายวิทวัส สันทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๓๕

เด็กชายภานุพงศ์ บุญไชย
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๓๖

เด็กชายอรรถพงษ์ ภิรมย์พร้อม
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๓๗

เด็กหญิงภัทราวดี ปยะมณีธนา
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๓๘

เด็กชายปยพัทธ์ พุกรอด
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๓๙

เด็กชายณัฐนันทร์ เอียมปราณีต

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๑๐ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๗๓๔๐

เด็กชายเอกพล อรุณรับ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๔๑

เด็กหญิงชมพิชาน์ ภูธร
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๔๒

เด็กหญิงเขมิกา แก้วเทพ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๔๓

เด็กชายพงศธร จุรัตน์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๔๔

เด็กหญิงญานิศสา เทศทับ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๔๕

เด็กหญิงสุประวิณ์ ชาวดง
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๔๖

เด็กชายรวี วงค์วิศาล
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๔๗

เด็กชายอานนท์ ไทยงามศิลป
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๔๘

เด็กชายคุณานนท์ โพธิขำ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๔๙

เด็กหญิงนภัสนันท์ ชุมชะ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๕๐

เด็กชายชยานนท์ ทองปราสาท
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๕๑

เด็กหญิงวรวรรณ นวลนุ่น
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๕๒

เด็กหญิงปาริฉัตร์ นรเหรียญ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๕๓

เด็กหญิงปาริฉัตร รอดสวัสดิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๕๔

เด็กชายกิตติภพ ศรียายอ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๕๕

เด็กชายศักดิพันธ์ เกนสาคู
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๕๖

เด็กหญิงธนาภา คำปตะ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๕๗

เด็กชายเจษฎา เกิดขมิน

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๕๘

เด็กชายพิพัฒน์ รัตนวิชายาเลิศ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๕๙

เด็กหญิงสุชารัตน์ อยู่ยังชังมะ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๖๐

เด็กหญิงศศิชา วงษ์ศิริ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๖๑

เด็กหญิงภัสรา โอสถานนท์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๖๒

เด็กหญิงศิวิมล แสนคง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๖๓

เด็กหญิงธัญวรรณ อารมย์ดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๖๔

เด็กหญิงบุปผา อุ่นใจ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๖๕

เด็กชายวัชรพล คำประมูล

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๖๖

เด็กหญิงปาณิสรา บุญบรรจง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๖๗

เด็กหญิงอนัชชา หล้าลำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๖๘

เด็กชายธนากร ภานุวัฒน์วนิชย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๖๙

เด็กชายเดชาพล หลิน
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๗๐

เด็กชายเวสารัฐ เขียวอ่อน

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๗๑

เด็กหญิงจีรนันท์ ช่องวารินทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๗๒

เด็กหญิงธัญญารัตน์ บุรานนท์
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๗๓

เด็กหญิงสุพะวัน วิสุทธิเสน
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๗๔

เด็กชายชัยยศ สังกาลี
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๑๑ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๗๓๗๕

เด็กหญิงศศิธร ชาตรีนันท์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๗๖

เด็กชายภูมินทร์ สมัญญา
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๗๗

เด็กหญิงนิรุชา โพธิอยู่

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๗๘

เด็กชายภัทรพล แสงสุ่ม
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๗๙

เด็กหญิงสุพรรณิกา ศิริเวช
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๘๐

เด็กหญิงอนัดดา อ้นสอาด
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๘๑

เด็กหญิงณัฐณิชา บุญชู
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๘๒

เด็กหญิงนวรัตน์ นึกอนันต์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๘๓

เด็กชายกนก เพ็งพูลเดช
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๘๔

เด็กหญิงมาริษา หนักแน่น
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๘๕

เด็กชายธีรพงศ์ วิจารณบุตร
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๘๖

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

บาดใบหนู
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๘๗

เด็กหญิงคิฎฎี เฉลียวชาติ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๘๘

เด็กหญิงญานิศา นุชประเสริฐ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๘๙

เด็กชายจักรินทร์ ศรีปรีเปรม
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๙๐

เด็กชายก้องภพ นิโรจอาจ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๙๑

เด็กหญิงชลธิชา สุรินทร์คำ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๙๒

เด็กชายวรานนท์ เพชรนิล
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๙๓

เด็กหญิงอริสรา เจริญ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๙๔

เด็กชายพิชญะ มีสุข
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๙๕

เด็กชายภาณุวัฒ ศรีดาวเดือน
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๙๖

เด็กหญิงจินต์จุฑา ไตรศัพท์
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๙๗

เด็กชายศุภากร สอนผัด
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๙๘

เด็กชายพีรวัช ธรรมนูญกิจ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๓๙๙

เด็กชายจิรายุ จานนาเพียง
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๐๐
เด็กชายณัฐวุฒิ เชิดโคกศรี

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๐๑

เด็กชายณัฐกรณ์ ศรีแสงทรัพย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๐๒

เด็กชายเมธัส แสงเทียน
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๐๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

จิตเย็น
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๐๔

เด็กหญิงนุชนารถ เลียมอยู่

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๐๕

เด็กหญิงวัสนันท์ รมย์มาลี
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๐๖

เด็กหญิงขนิษฐา ตรงกลาง
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๐๗

เด็กชายอัครวิชญ์ สิงสาวแห
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๐๘

เด็กหญิงทิฆัมพร ศรีโนย
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๐๙

เด็กหญิงจิราพร นิลเพชร
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๑๒ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๗๔๑๐

เด็กชายพิชเยศ บุญมี
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๑๑

เด็กชายวรัญญา กลินแก้ว

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๑๒

เด็กชายชาคริต กำลังไว
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๑๓

เด็กชายชัยชนะ ดำโรม
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๑๔

เด็กชายพงศภัค ผงกุลา
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๑๕

เด็กหญิงกานต์ธิดา สุทโธ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๑๖

เด็กชายณรงค์เดช มินทยักษ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๑๗

เด็กชายนนท์ปกรณ์ อารีเอือ

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๑๘

เด็กหญิงเบญจรัตน์ พัดกา
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๑๙

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีพงษ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๒๐

เด็กชายทศพล คงเรือง
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๒๑

เด็กหญิงสุนีรัตน์ อดใจ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๒๒

เด็กหญิงนันท์ณภัส บุญศรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๒๓

เด็กชายณัฐพล เถือนเล็ก

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๒๔

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วมาก
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๒๕

เด็กหญิงจาฏุพัจน์ วันเลียง

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๒๖

เด็กหญิงนุ๊ก ศรีสมบัติ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๒๗

เด็กชายชนินทร์ เมืองทีรัก

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๒๘

เด็กหญิงแพรทิพย์ โพธิรอด

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๒๙

เด็กชายจิรพล มากพริม

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๓๐

เด็กชายฐิติโชติ สมอบ้าน
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๓๑

เด็กชายศุภฤกษ์ จิตรชาตรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๓๒

เด็กชายวรวิทย์ คำติก
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๓๓

เด็กหญิงณิชาภัทร เพ็ชรหลำ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๓๔

เด็กชายภาณุวิชญ์ ศักดิแสงวิรัต

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๓๕

เด็กชายรัฐภูมิ จันเพชร

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๓๖

เด็กหญิงณัฐพร ศรศรี
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๓๗

เด็กหญิงดิษยา ดิษฐทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๓๘

เด็กชายรักษพงศ์ คงสอน
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๓๙

เด็กหญิงปาริชาติ ศรแปน
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๔๐

เด็กชายธนธรณ์ นพสันติ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๔๑

เด็กชายศักดินรินทร์

์

นราฤทธิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๔๒
เด็กหญิงพรพรรณษา จันเล็ก

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๔๓

เด็กหญิงรัฐภรณ์ รัตนรักษ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๔๔

เด็กหญิงประภัสสร ปทมะสนธิ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๑๓ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๗๔๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ภิรมย์ผลัด
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๔๖

เด็กหญิงมาณีษา รุ่งรังษี
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๔๗

เด็กชายปติพร ศรีอมรรัตนกุล
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๔๘

เด็กหญิงมณฑกานต์ ทิพย์ทวีสุข
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๔๙

เด็กหญิงพรรณพษา นนทรา
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๕๐

เด็กชายนทีธร ศิริมาลา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๕๑

เด็กหญิงสุกัญญา กระขาว

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๕๒

เด็กหญิงมณีพรรณ สังข์ทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๕๓

เด็กหญิงสุทัตตา นรจ้อย

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๕๔

เด็กชายณัชพล อัครปรีชารัฐ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๕๕

เด็กชายนพกร วิเศษธาร
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๕๖

เด็กหญิงญาณิศา กุมภาสุข
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ลับแล

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๕๘

เด็กชายณัฐวุฒิ วัฒนพันธ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๕๙

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ยุบลเลิศ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๖๐

เด็กหญิงณัฐพร สมเขาใหญ่
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๖๑

เด็กชายกิตตินันท์ โกสากุล

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๖๒

เด็กหญิงสุภัทรา สมเนตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๖๓

เด็กชายนพรัตน์ พลอยเปล่ง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๖๔

เด็กหญิงชนิกานต์ จินาห้อง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๖๕

เด็กชายภาคภูมิ ภิรมย์สุข

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๖๖

เด็กชายธีรวัฒน์ ฝายสีเพชร
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๖๗

เด็กหญิงพิณรภัทร ภิรมย์สุข
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๖๘

เด็กหญิงพิณรภา ภิรมย์สุข
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๖๙

เด็กหญิงสุนิตา กุลนาค
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๗๐

เด็กชายคชนันท์ หวายเค
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๗๑

เด็กหญิงวรดา หงษ์ภู
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๗๒

เด็กหญิงณัชพิมพ์ ขุนเหมือนโสภณ
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๗๓

เด็กชายจิรวัฒน์ ศรีปญญากร
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๗๔

เด็กชายพิพัฒพงศ์ ชมเชย
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๗๕

เด็กหญิงวาสนา วันดี
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๗๖

เด็กชายพุฒิพงศ์ ศิริพงษ์เวคิน
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๗๗

เด็กหญิงกุลนัดดา นวลพิจิตร
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๗๘

เด็กหญิงสุธาวี สีหาทัน
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๗๙

เด็กชายพงศ์ศิริ เอมะรัตน์
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๑๔ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๗๔๘๐

เด็กชายสาธิต ไชยประเสริฐ
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๘๑

เด็กหญิงอรชพร กรองทอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๘๒

เด็กหญิงคนึงนุช พันทอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๘๓

เด็กหญิงภัทริดา เพลียช่อ
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๘๔

เด็กหญิงสุรีรัตน์ พลาหาญ
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๘๕

เด็กหญิงนฏกร ทองผาย
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๘๖

เด็กชายพีรพัฒน์ นามแก้ว
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๘๗

เด็กชายวชิราวุธ ทองแดง
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๘๘

เด็กชายประพัทธุ์ ดิษทอง
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๘๙

เด็กหญิงกิตินันท์ ศรีชัยนาท
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๙๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ สดทิม
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๙๑

เด็กชายธนากร กาศเจริญ
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๙๒

เด็กหญิงสิริมาศ คงเมือง
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๙๓

เด็กหญิงปริยฉัตร กัณฑ์ศรี
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๙๔

เด็กหญิงศิริภัทรา ยิงกำแหง

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๙๕

เด็กชายวิชยุตม์ พึงเกิด

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๙๖

เด็กหญิงณธัญญา ตาละลักษณ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๙๗

เด็กชายฉัตราธนัชญ์ คงเมืองมณี
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๙๘

เด็กหญิงพนิตานันท์ ภิรมย์โต
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๔๕๙/๗๔๙๙

นางสาวศิริลักษณ์ วาปกะ
๑๙/๐๕/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๐๐
เด็กหญิงพรรณชนก ภิรมย์แทน

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๐๑

เด็กหญิงวิภาวี ไทยใหม่
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๐๒

เด็กหญิงอนุศรา บุญมี

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๐๓

เด็กหญิงกุลณัฐ อ้นสอาด
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๐๔

เด็กชายวีรภัทร กำลังวัย
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๐๕

เด็กหญิงดวงพร บุญเปยก
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๐๖

เด็กชายนันทวัฒ ภิรมย์แทน
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๐๗

เด็กหญิงชมพูนิกข์ พายัพ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๐๘

เด็กหญิงอิสราภรณ์ พึงทองคำ

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๐๙

เด็กชายนิพัฒน์ สดเสมอ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๑๐

เด็กชายวิษณุ ทองแสง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๑๑

เด็กหญิงเบญจศิริ เกียรติบัญชาชัย
๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๑๒

เด็กชายทศพล มัณยานนท์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๑๓

เด็กหญิงอาทิตยา สายทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๑๔

เด็กหญิงชุตินันท์ กลัดแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๑๕ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๗๕๑๕

เด็กชายธนภัทร พรมเกตุจันทร์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๑๖

เด็กชายอนุรัตน์ อักษรศรี
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๑๗

เด็กหญิงอารีรัตน์ บุญนิม

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๑๘

เด็กชายณัฐภูมิ ลพประเสริฐ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๑๙

เด็กหญิงทักพร บุญมี

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๒๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีอินทร์สุทธิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๒๑
เด็กชายธนาสิทธิศักดิ

์

แก้วมล
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๒๒

เด็กชายอนันชัย แซ่ตัง

้

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๒๓

เด็กชายปฐมเดช พาพิมาย
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๒๔

เด็กชายวุฒิชัย ศรีจันทร์โฉม
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๒๕

เด็กหญิงศรัณยา ฮวดศรี
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๒๖

เด็กหญิงพิชญ์สินี นุ่มอนงค์
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๒๗

เด็กชายสราวุธ หอมพญา
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๒๘

เด็กหญิงจุฑามาศ บรมสถิตย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๒๙

เด็กชายเตชินท์ ผึงคุ้ม

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๓๐

เด็กชายธนรัตณ์ บุญนิม

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๓๑

เด็กชายเอกรินทร์ หัวใจเพชร
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๓๒

เด็กชายธนาพัฒน์ ผลสะอาด
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๓๓

เด็กชายพีระ โพธิชู

์

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๓๔

เด็กหญิงณัฐริกา สุดอุรา
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๓๕

เด็กหญิงวรรณพิมล คงคาหลวง
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๓๖

เด็กชายอภินันท์ ฤทธิธงชัยเลิศ

์

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๓๗

เด็กหญิงณิชา นาคหรัง

่

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๓๘

เด็กชายเสกสิทธิ

์

การภักดี
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๓๙

เด็กชายจรัญญา ดวงราษี
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๔๐

เด็กชายชุติมันต์ บรมทองชุ่ม
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๔๑

เด็กหญิงชลธิชา ทองเงิน
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๔๒

เด็กหญิงอรอุมา ชืนศรี

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๔๓

เด็กหญิงพรทิพย์ พงส์นาง
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๔๔

เด็กหญิงณัฐญาดา ลำภู
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๔๕

เด็กชายชัยวัฒน์ แก้วประเสริฐ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๔๖

เด็กชายแทนคุณ ปะระทัง
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๔๗

เด็กชายจิรายุต นามวงศ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๔๘

เด็กชายอธิป สวัสดิรักษ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๔๙

เด็กหญิงนุสรา ต่ายใหญ่เทียง

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

วัดสโมสร วัดสโมสร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๑๖ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๗๕๕๐

เด็กชายกรวิทย์ ม่วงรี
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๕๑

เด็กหญิงกัญญาพัชร เสียวสุข
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๕๒

เด็กหญิงศศิกานต์ แตกเงิน
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๕๓

เด็กหญิงกนกนารถ พรหมมา
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๕๔

เด็กหญิงวิมลรัตน์ ดีเขือนเพชร

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๕๕

เด็กชายสิทธิโชค พลอยเพ็ชร์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๕๖

เด็กหญิงทิพสุคนธ์ อร่ามศรี
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีปานเงิน
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๕๘

เด็กชายอดิเทพ เขียวยวง
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๕๙

เด็กหญิงภาสินี ศรีแสวง
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๖๐

เด็กชายอัศวิน ปานเจริญ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๖๑

เด็กหญิงศุภาวดี ปนแก้ว
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๖๒

เด็กหญิงปยฉัตร ออระอ่อน
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๖๓

เด็กชายมงคลชัย แม้นคำ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๖๔

เด็กชายศรพัฒน์ ศรศรี
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๖๕

เด็กหญิงเกวลิน มันเสดาะ

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๖๖

เด็กชายรัฐภูมิ ไชยพร
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๖๗

เด็กชายณัฐพงษ์ เชียงเพียร
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๖๘

เด็กหญิงนภัสวรรณ มันเสดาะ

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๖๙

เด็กชายภูมิพัฒน์ เข็มแก้ว
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๗๐

เด็กชายธนกฤต ทองพยงค์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๗๑

เด็กชายพีรภัทร ลาภชัย
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๗๒

เด็กหญิงพิมพิกา ทาวงษา
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๗๓

เด็กชายอานนท์ ปานเจริญ
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๗๔
เด็กหญิงมนัสศิกานต์ แทนสูงเนิน

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๗๕

เด็กหญิงประสิตา นามวงศ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๗๖ เด็กหญิงลักษณ์ประไพ
จงจิตรชอบ

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๗๗

เด็กหญิงสุคนธาธร ปนกลัด
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๗๘

เด็กหญิงปรารถนา กุลบุตร
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๗๙

เด็กชายฐิติมา บุ่งง้าว
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๘๐

เด็กหญิงฐิติพร หวังผล
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๘๑

เด็กหญิงอนัญญา สุขจันทร์
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๘๒

เด็กชายรพีรภัทร เพิมพูน

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๔๕๙/๗๕๘๓

เด็กชายทศพล ผิวผ่อง
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย

วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๕๙/๗๕๘๔

เด็กหญิงสุนิสา กุนอก
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย

วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๑๗ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๗๕๘๕

เด็กหญิงวิชุดา คุ้มแว่น
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย

วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๕๙/๗๕๘๖

เด็กหญิงสุรีรัตน์ แววดี
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย

วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๕๙/๗๕๘๗

เด็กหญิงหทยา แววดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย

วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๕๙/๗๕๘๘

เด็กหญิงเหมือนฝน แก้วนก
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย

วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๕๙/๗๕๘๙

เด็กหญิงเปรม ตาปน
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย

วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๕๙/๗๕๙๐

เด็กหญิงกิตติมา แก้วล้วน
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย

วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๕๙/๗๕๙๑

เด็กหญิงจันจิรา นุชฉิม

้

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย

วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๕๙/๗๕๙๒

เด็กหญิงแหม่ม ตาจุก
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย

วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๕๙/๗๕๙๓

เด็กหญิงนิรชา ปนรืน

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย

วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๕๙/๗๕๙๔

เด็กหญิงนภาดา ดุลยนัย
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย

วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๕๙/๗๕๙๕

เด็กหญิงประภาพร ม่วงเงิน
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย

วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๕๙/๗๕๙๖

เด็กหญิงโสภิตา แสงศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย

วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๕๙/๗๕๙๗

เด็กหญิงวรัญญา นามคำ
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย

วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๕๙/๗๕๙๘

เด็กหญิงวิภาวรรณ คุ้มแว่น
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย

วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๕๙/๗๕๙๙

เด็กชายสรวิชญ์ เทศทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย

วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๕๙/๗๖๐๐
เด็กหญิงปนัดดา สินแก้วภู

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย

วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๕๙/๗๖๐๑

เด็กหญิงพัชรี บัวสุวรรณ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย

วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๕๙/๗๖๐๒

เด็กหญิงวรพา คุ้มแว่น
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย

วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๕๙/๗๖๐๓

เด็กชายอภิโชติ พ่วงจีน

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย

วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๕๙/๗๖๐๔

เด็กหญิงดวงฤทัย ชูวิชัย
๑๗/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๕๙/๗๖๐๕

เด็กชายทวีพงษ์ คงยิงหาร

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๕๙/๗๖๐๖

เด็กชายสุวิทย์ ผึงผาย

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๕๙/๗๖๐๗

เด็กชายพงศ์พสิน ธนสุขเสถียร
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๕๙/๗๖๐๘

เด็กชายสรายุธ แซ่ลี

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๕๙/๗๖๐๙

เด็กชายอนุภาพ ทองผิว
๑๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๕๙/๗๖๑๐

เด็กชายธณพล อ้นรุ่ง
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๕๙/๗๖๑๑

เด็กหญิงชุติมา ม่วงศรี
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๕๙/๗๖๑๒

เด็กชายจารุกิตต์ ปาลชีพ
๒๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๕๙/๗๖๑๓

เด็กชายพัสวุฒิ โพธิเขียว
๒๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๕๙/๗๖๑๔

เด็กชายจิรกิตติ

์

กลินหอม

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๕๙/๗๖๑๕

เด็กชายเอกดนัย เสามัน

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๕๙/๗๖๑๖

เด็กหญิงวรัญญา แดงพยุง

๒๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๕๙/๗๖๑๗

เด็กชายณัฐพล ศรีครานุรักษณ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๕๙/๗๖๑๘

เด็กชายกฤษฎา ฉำตุ่น
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๕๙/๗๖๑๙

เด็กชายปณณวัฒน์ พัด
๑๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๑๘ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๗๖๒๐

เด็กชายนัทพล คงทน
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๕๙/๗๖๒๑

เด็กหญิงวิรงรอง มังคัง

่ ่

๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๕๙/๗๖๒๒

เด็กหญิงปลา ปานอิน
๑๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๕๙/๗๖๒๓
เด็กหญิงฟาประทาน วงค์คำ

๒๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๕๙/๗๖๒๔

เด็กหญิงเพียงดาว อุ่นทิม
๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๕๙/๗๖๒๕

เด็กหญิงสุกัญญา คงทน
๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๕๙/๗๖๒๖

เด็กชายณัฏฐ์ ขันทีท้าว
๑๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๕๙/๗๖๒๗

เด็กชายธีรไนย หมืนนะ

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๕๙/๗๖๒๘

เด็กชายธนภัทร คงเหล็ก
๑๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๕๙/๗๖๒๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ห้อมา

๑๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๕๙/๗๖๓๐

เด็กชายพิษณุ เมืองฉำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๕๙/๗๖๓๑

เด็กชายรัฐณพงศ์ เทศแก้ว
๑๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๕๙/๗๖๓๒

เด็กหญิงอัญริสา อาจหยุด
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๕๙/๗๖๓๓

เด็กหญิงนารีรัตน์ เพิมศิริบุตร

่

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๕๙/๗๖๓๔

นางสาวอรวัล ศิริโยธา
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๓๕

เด็กชายเมธา โพธิงาม

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๓๖

นายวิศรุต พิมโส
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๓๗

นางสาวปราณี แสงเทียน
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๓๘

เด็กหญิงเมธาพร สีเนือน
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๓๙

นางสาวชัฎชฎา รัตนรักษ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๔๐

นายสิทธิกร เนรจุฬานนท์
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๔๑

เด็กหญิงอริศรา สติภา
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๔๒

เด็กชายศุกันต์ ศรีงาม
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๔๓

เด็กชายบุญยรักษ์ ผลบุญ
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๔๔

เด็กชายอาทิตย์ ศรีชมชืน

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๔๕

เด็กหญิงรัตนกร แจ้งดี
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๔๖

เด็กหญิงจริยาพร จันทร์หอม
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๔๗

เด็กชายธรรมโชติ แสงรุ่ง
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๔๘

เด็กชายศราวุฒิ พึงไชย

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๔๙

เด็กหญิงวริศรา หรังทอง

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๕๐

เด็กชายเพชรตะวัน เพช็รเขียว
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๕๑

เด็กหญิงธวัลรัตน์ เกียรติวิชัยงาม
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๕๒

เด็กชายสมรัก พูลสวัสดิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๕๓

เด็กหญิงสุพาทิพย์ เทพสืบ
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๕๔

เด็กหญิงศิริญญา กมลวิบูลย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๑๙ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๗๖๕๕

เด็กหญิงอาทิตญา บุญประดับ
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๕๖

เด็กชายธนพัฒน์ แสงจันทร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๕๗

เด็กชายกรรชัย แสงแปน
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๕๘

เด็กหญิงปภัสสรณ์ แก้วจินดา
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๕๙

เด็กหญิงวรารัตน์ พึงยัง

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๖๐

เด็กชายพีรภัทร พลอยกมล
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๖๑

เด็กชายสราวุฒิ งามฉลาด
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๖๒

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ทองปรางค์
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๖๓

เด็กหญิงรัตติยาพร คำแก้ว
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๖๔

เด็กหญิงอารีรัตน์ บุญรอด
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๖๕

เด็กหญิงบุญยนุช ฮวดศรี
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๖๖

เด็กหญิงอรุโณทัย ไชยถา
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๖๗

เด็กชายอนุชา ยมรัตน์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๖๘

เด็กหญิงธนาวดี หรุ่มรอด
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๖๙

เด็กหญิงรัศมี เฉือยสูงเนิน

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๗๐

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พลไกร
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๗๑

เด็กหญิงอรณี อุดมวงษ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๗๒

เด็กหญิงสุชาดา แช่มช้อย
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๗๓

เด็กชายธนวัฒน์ จาดบรรเทิง
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๗๔

เด็กชายพีรณัฐ เพชรศิริ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๗๕

เด็กชายภานุพงษ์ ทองหล่อ
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๗๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

ศรีจำปา
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๗๗

เด็กชายสุพจน์ หนุนธรณี
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๗๘

เด็กชายเมฆินทร์ วังสิงห์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๗๙

เด็กชายเชิดศักดิ

์

วงศ์กะโซ่
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๘๐

เด็กชายคิมหันต์ ราศี
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๘๑

เด็กชายศุภชัย แสงซา
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๘๒

เด็กชายธนากรณ์ เพช็รเขียว
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๘๓

เด็กหญิงณัฐวดี ฉิมอิม

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๘๔

เด็กหญิงณิชากร สดภิบาล
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๘๕

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ใจดี
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๘๖

เด็กชายธนวัฒน์ คงยืน
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๘๗

เด็กชายทักษ์ สีดาน้อย
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๘๘

เด็กหญิงวิไลวรรณ กันทะเกตุ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๘๙

เด็กหญิงกนกวรรณ พรมสายบัว
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๒๐ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๗๖๙๐

เด็กชายทศพร บรรทัดทอง
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๙๑

เด็กหญิงณัฐกานต์ แก้วมูล
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๙๒

เด็กชายวีรวัฒน์ ไกรศรี
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๙๓

เด็กหญิงรัชนีวรรณ จิตต์ภิรมย์
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๙๔

เด็กหญิงณัฐพร เงาะงาม
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๙๕

เด็กชายรัชพล เชียงใหม่
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๙๖

เด็กหญิงวรรณพร ขาวละเอียด
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๙๗

เด็กหญิงอริสรา หงษ์แก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๙๘

เด็กหญิงสินีนาฎ เปาเงิน
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๖๙๙

เด็กชายพรรณชนะ อุดมวงษ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๐๐
เด็กชายเอกวัฒน์ เอียมสุรัชต์

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๐๑

เด็กหญิงสุนันทา เฉือยสูงเนิน

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๐๒

เด็กชายธนพล ปรีเปรม
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๐๓

เด็กชายสรวิศ ช้างเนียม
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๐๔
เด็กหญิงพรรณพัตษา ศิลาลักษณ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๐๕

เด็กหญิงธิภัสชา ยางยุทธ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๐๖

เด็กชายพิทญาธรณ์ กุลธนากรวงษ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๐๗

เด็กหญิงกนกณัฐ คำอาจ
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๐๘

เด็กหญิงอโณทัย ศรีนวลจันทร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๐๙

นายภัทรดนัย อาประหุน
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๑๐
เด็กหญิงสุมณฑรัตน์ รอดถนอม

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๑๑

เด็กหญิงอาภาภร เงินเล็ก
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๑๒

เด็กหญิงสุนิตรา แพร่หลาย
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๑๓

เด็กชายภูมิภวรรณ ถำเหม
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๑๔

เด็กหญิงเมธาวี ดีใจ
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๑๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ใหม่แก้ว
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๑๖

เด็กชายเฉลิมชัย ทองสุข
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๑๗

เด็กชายวรากร จันทร์วิเชียร
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๑๘

เด็กหญิงสุพรรณี รุ่งเรือง
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๑๙
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ พันธุ์สว่าง

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๒๐

เด็กชายนันทวัฒน์ ถาวร
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๒๑

เด็กหญิงอาริษา ทิพย์สุข
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๒๒

เด็กหญิงสายรุ้ง ดำคล้าย
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๒๓

เด็กหญิงชนากานต์ รุ่งรามา
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๒๔

เด็กชายสันต์ชัย นาสมตรอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๒๑ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๗๗๒๕

เด็กหญิงญาดา หงษ์เจริญสมบัติ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๒๖

เด็กชายวันเฉลิม จันเดช
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๒๗

เด็กชายธนสินธุ์ สกุลทอง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๒๘

เด็กชายธนภัทร ชูช่วย
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๒๙

เด็กหญิงบัณฑิตา จันทร์หอม
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๓๐

เด็กหญิงศศิธร ศรีดอกบัว
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๓๑

เด็กหญิงอรัญญา สวนมีสาร
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๓๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ กมลเชือ

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๓๓

เด็กชายนันทวัฒน์ กุลกิจ
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๓๔

เด็กหญิงรุ่งทิวา โสขุมา
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๓๕

เด็กหญิงพิชชาพร กรอบทอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๓๖

เด็กหญิงปทมพร สุภะโกศล
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๓๗

เด็กหญิงบุษฎี อินทร์น้อย
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๓๘

เด็กชายปยะพัฒน์ แก้วมาลา
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๓๙

นายมนตรี เย็นเจริญ
๓๐/๐๕/๒๕๐๐

โรงเรียนวัดลากค้อน ลากค้อน  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๔๐

นางสาวธีมาพร พรมราช
๐๕/๑๑/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดลากค้อน ลากค้อน  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๔๑

นางสาวจรรยพร อ่อนแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดลากค้อน ลากค้อน  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๔๒

นางสาวเรวดี คำต๊ะ
๑๒/๐๒/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดลากค้อน ลากค้อน  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีคร้าม
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลากค้อน ลากค้อน  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๔๔

เด็กหญิงอดิศา โตเอียม

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลากค้อน ลากค้อน  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๔๕

เด็กหญิงอ่อนละมุน กลมแปน
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลากค้อน ลากค้อน  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๔๖

เด็กหญิงพัชราภา ปนแก้ว
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุง ลากค้อน  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๔๗

เด็กหญิงปยะนุช เกาะพลับ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุง ลากค้อน  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๔๘

เด็กชายธณกร ศรีธณากุล
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุง ลากค้อน  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๔๙

เด็กหญิงปลาย นิลชลา
๒๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง (บัวเอียมพิทยากร)

่ ่

วัดคลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๕๐

เด็กหญิงพรรณทิวา คงเกิด
๒๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง (บัวเอียมพิทยากร)

่ ่

วัดคลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๕๑

เด็กหญิงมะลิตา ภูผาลา
๐๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง (บัวเอียมพิทยากร)

่ ่

วัดคลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๕๒

เด็กหญิงภัทรนันท์ สุขเกษม
๒๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง (บัวเอียมพิทยากร)

่ ่

วัดคลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๕๓

เด็กหญิงจตุรพร บุญโสม
๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง (บัวเอียมพิทยากร)

่ ่

วัดคลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๕๔

เด็กชายกัมพล ทองใหม่
๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง (บัวเอียมพิทยากร)

่ ่

วัดคลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๕๕

เด็กชายศุภากฤต คงเรือง
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย วัดคลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๕๖

เด็กหญิงกัลยา ทองดี
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย วัดคลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๕๗

เด็กหญิงรัศมา ทองนิล
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย วัดคลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๕๘

เด็กหญิงเขมณพัตฒ์ พันอ่อน
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย วัดคลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๕๙

เด็กหญิงนัฐพร สงวนสัตย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย วัดคลองตาคล้าย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๒๒ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๗๗๖๐

เด็กหญิงอภิชญา ยางเครือ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย วัดคลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๖๑

เด็กหญิงณัฐพร วงษา
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย วัดคลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๖๒

เด็กหญิงเฟองฟา -
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย วัดคลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๖๓

เด็กหญิงณัฐสุนีย์ ศรจินดา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย วัดคลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๖๔

เด็กหญิงสุรัสวดี เดชทะศร
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย วัดคลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๖๕

เด็กหญิงสุธิตา กือสูงเนิน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย วัดคลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๖๖

เด็กหญิงโมนา -
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย วัดคลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๖๗

เด็กหญิงตวงพร สุขสมกิจ
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย วัดคลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๖๘

เด็กหญิงสาริษา ตามน
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย วัดคลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๖๙

เด็กหญิงจิรฐา ลานทอง
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย วัดคลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๗๐

เด็กหญิงนิศสรัตน์ นามสง่า
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย วัดคลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๗๑

เด็กหญิงบัณฑิตา ด้วงต่าย
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย วัดคลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๗๒

เด็กหญิงมูลทรัพย์ หน้าไทยเจริญ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย วัดคลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๗๓

เด็กชายพิทักษ์
เจริญวัฒนะภานิช ๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย วัดคลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๗๔

เด็กหญิงพนิดา วรแสน
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย วัดคลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๗๕

เด็กชายวสัณต์ แสนสวาท
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย วัดคลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๗๖

เด็กหญิงสุวนันท์ ทองประเสริฐ
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย วัดคลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๗๗

เด็กหญิงสิริรัตน์ สังข์อุไร
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย วัดคลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๗๘

เด็กชายบุญส่ง ภูมะลี
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย วัดคลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๗๙

เด็กหญิงวัลค์วดี เสนาภักดิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย วัดคลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๘๐

เด็กชายทินกร ช่างคำ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย วัดคลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๘๑

เด็กหญิงขนิษฐา ด้วงต่าย
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย วัดคลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๘๒

เด็กหญิงวิมลมณี ด้วงต่าย
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย วัดคลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๘๓

เด็กชายณัฐพงศ์ ธรรมพร

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย วัดคลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๘๔

เด็กหญิงดวงกมล พันธ์ทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย วัดคลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๘๕

เด็กหญิงคณิศร คล้ายจีน
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย วัดคลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๘๖

เด็กชายธนากร ทองเกิด
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๘๗

เด็กหญิงวนิดา พลหาญ
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๘๘

เด็กชายธันยบูรณ์ จันทร์ด่อน
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๘๙

เด็กหญิงทรายแก้ว มากสวัสดิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๙๐

เด็กชายจิรวัฒน์ รัตไกรนนท์
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๙๑

เด็กชายเมธา เสนาช่วย
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๙๒

เด็กชายพชรพล เตียอนุกูล

๋

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๙๓

เด็กชายพชร ภัทรจินดาสกุล
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๙๔

เด็กหญิงสายฝน กระจก
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๒๓ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๗๗๙๕

เด็กชายศุทธิวัฒน์ เอียมสำอางค์

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๙๖

เด็กหญิงเพ็ญธิดา ชาวเรือหัก
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๙๗
เด็กหญิงพลอยไพลิน กลินขำ

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๙๘

เด็กชายชนะชัย ชุมภู
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๗๙๙

เด็กชายภูวดล

เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๐๐
เด็กหญิงวาสนา รัตนสุต

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๐๑

เด็กหญิงนิชากรณ์ ศรีระวรรณ์
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๐๒

นางลออง ฤกษ์วิษณุรัตน์
๐๓/๐๘/๒๕๐๕

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๐๓

นางสาวบุบผา จันทนนท์

๒๕/๑๒/๒๕๑๘

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๐๔

นายพนมพร พีระพิทยมงคล
๑๑/๐๔/๒๕๒๑

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๐๕

นางสาวปยฉัตร เวียงสงค์
๒๒/๐๖/๒๕๒๑

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๐๖

นางนราวดี โพธิสุข

์

๒๗/๐๙/๒๕๒๔

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๐๗

นางสาวมนณกร ประชุมรัตน์
๒๖/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๐๘

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ศรีวัฒนตระกูล
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประถมพฤกษา มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๐๙

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ศรีวัฒนตระกูล
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประถมพฤกษา มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๑๐

เด็กหญิงปลายฟา อินทนา
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนประถมพฤกษา มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๑๑

เด็กชายภาณุวิทย์ มนปราณีต
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนประถมพฤกษา มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๑๒

เด็กชายรามิล ดำมณี
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนประถมพฤกษา มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๑๓

เด็กหญิงพรลภัส เทียบฤทธิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนประถมพฤกษา มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๑๔

เด็กหญิงณัชชา จันทวสุ
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประถมพฤกษา มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๑๕

เด็กชายอาชานนท์ ขวัญแก้ว
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๑๖

เด็กชายเนมินธร อ่อนศิลา
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๑๗

เด็กชายวัสสานะ บุญเกิด
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๑๘

เด็กชายภัทรพล ปานสุข
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๑๙

เด็กชายอัฟกัน ใจกว้าง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๒๐

เด็กหญิงชลาสิทธิ

์

อุ่นจิต
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๒๑

เด็กหญิงวรดา วระดี
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๒๒

เด็กชายนิธิโชติ แช่มช้อย
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๒๓

เด็กหญิงณิชารีย์ ชุมสุข
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๒๔

เด็กหญิงธัญญ์นรี เกษทวีวงศ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๒๕

เด็กหญิงนิรดา พงษ์ขจรธน
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๒๖

เด็กหญิงณัชชา พลอยสุก
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๒๗

เด็กหญิงอรปรียา ยิมละมัย

้

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๒๘

เด็กชายภูษิต โลหะจันที
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๒๙

เด็กหญิงชญานิน บางยีขัน

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๒๔ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๗๘๓๐

เด็กหญิงอรวรรยา บุญทัน
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๓๑

เด็กหญิงภัทรธิดา อินทรสวาท
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๓๒

เด็กหญิงกุลธิดา อรรถวรกิจ
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๓๓
เด็กหญิงธณรรษชพร บุญมาลีตระกูล

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๓๔

เด็กหญิงณัฏฐ์ธนัน
แก้วใจสืบตระกูล

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๓๕

เด็กหญิงนิริษา ขันเพ็ชร
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๓๖

เด็กหญิงวรรณวิษา พ่วงคง
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๓๗

เด็กหญิงกฤตติกา ไทรจำปา
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๓๘

เด็กหญิงอริสา นุ่มนวลศรี
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๓๙

เด็กหญิงรุ้งตะวัน สมศรี
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๔๐

เด็กหญิงกัณฑ์ตา เกิดพร้อม
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๔๑

เด็กหญิงนันท์นิชา พลวี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๔๒

เด็กหญิงจินตปรียา คุ้ยเอียม

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๔๓

เด็กหญิงจุฑามณี เกษร

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๔๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ อนุวุฒินาวิน
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๔๕

เด็กชายชัยพิทักษ์ พงษ์สุวรรณ
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๔๖

เด็กหญิงอิสรีย์ ไทยกล้า
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๔๗

เด็กชายเวทิต เกิดมงคล
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๔๘

เด็กหญิงพิชญาภา น้อยสัมฤทธิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๔๙

เด็กหญิงพิมพิกา สุขรัตน์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๕๐

เด็กชายก้องภพ เลิศนันทนายศ
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๕๑

เด็กหญิงฐานภา ธรรมธาดา
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๕๒

เด็กชายพัสกร วัฒนะบุปผา
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๕๓

เด็กหญิงชนิดา เรืองงาม

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๕๔

เด็กชายภาณุวิชญ์ นุชเนตรเกศทอง
๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๕๕

เด็กหญิงกัลยา อุณหกานต์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๕๖

เด็กหญิงนงนภัส เกิดก่อวงศ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๕๗

เด็กหญิงกมลชนก ลิขิตพงศ์วุฒิ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๕๘

เด็กชายพิรวุฒิ สุริยวงศ์
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๕๙

เด็กหญิงจุฬารัตน์ มีดี
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๖๐

เด็กหญิงอติกานต์ ศรีธนธรรม
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๖๑

เด็กหญิงบันฑิตา ทินวงค์
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๖๒

เด็กชายธนกฤต สอนเนียม
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๖๓

เด็กหญิงปญญสิริย์ สิรภัทรวีรกุล
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๖๔

เด็กหญิงศุภิสรา ชุมทอง
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๒๕ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๗๘๖๕

เด็กหญิงนำฟา พุ่มแจ้
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๖๖

เด็กหญิงญาณิศา น้อยนวล
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๖๗

เด็กชายกิตตินันท์ สินธุสอาด
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๖๘

เด็กหญิงยาษิตา นามศิริพงศ์พันธุ์
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๖๙

เด็กหญิงนภัทร อุ่นยวง
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๗๐

เด็กหญิงวราภรณ์ ทองพระจันทร์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนระดิงหินประชาสรรค์

่

มะสง  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๗๑

เด็กชายอนุชา จัดระเบียบ
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ เสนีวงศ์  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๗๒

เด็กชายสิรารมย์ ฮวดจึง
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ เสนีวงศ์  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๗๓

เด็กชายทัศน์ชัย บัญชรบวรชัย
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ เสนีวงศ์  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๗๔

เด็กหญิงวราลี ฮวดจึง
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ เสนีวงศ์  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๗๕

เด็กหญิงปภาดา สอนกลิน

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ เสนีวงศ์  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๗๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ บุญดี
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ เสนีวงศ์  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๗๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ชุมพรสระน้อย
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ เสนีวงศ์  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๗๘

เด็กหญิงแพรไพลิน พึงทองดี

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ เสนีวงศ์  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๗๙

เด็กชายธันยา ทับเอียม
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ เสนีวงศ์  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๘๐

เด็กหญิงศิริประภา นามวงษ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ เสนีวงศ์  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๘๑

เด็กชายนรงค์ฤทธิ

์

อิมบ่อย

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ เสนีวงศ์  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๘๒

เด็กหญิงสิริวิมล เหลาแพง
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ เสนีวงศ์  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๘๓

เด็กหญิงมณฑิตา อังคะเวช
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ เสนีวงศ์  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๘๔

เด็กหญิงรุ่งนภา รัตทิพย์
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ เสนีวงศ์  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๘๕

นายกรกช ยงปดชา
๑๒/๐๒/๒๕๓๙

กศน.อำเภอบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๘๖

นางสาวจิราพร เวินขุนทด
๐๖/๐๗/๒๕๓๓

กศน.อำเภอบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๘๗

นายบุญชอบ ปกประโคน
๓๐/๑๑/๒๕๑๙

กศน.อำเภอบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๘๘

นายศิวกร จรเปลียว

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๑

กศน.อำเภอบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๘๙

นายสันติ ฟกฟูมทน
๐๒/๐๔/๒๕๒๕

กศน.อำเภอบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๙๐

นายณัฐวัฒน์ ใจปนธิ
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

กศน.อำเภอบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๙๑

นายธนกร วอนสมจิตต์
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

กศน.อำเภอบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๙๒

นายธนวัฒน์ รอดรังนก
๒๒/๐๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๙๓

เด็กหญิงนลพรรณ โพธิงาม

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

กศน.อำเภอบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๙๔

นางสาวพรทิพย์ วงศ์มันกิจการ

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๙๕

นายพุฒิพงศ์ วอนสมจิตต์
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๙๖

นางสาววิภาดา ยิมถิน

้

๒๘/๐๔/๒๕๔๒

กศน.อำเภอบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๙๗

นางสาวอริสรา บุญกอง
๐๒/๐๗/๒๕๔๒

กศน.อำเภอบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๙๘

นางสาวอุ่นเรือน คล้ายสอน
๒๑/๐๓/๒๕๐๗

กศน.อำเภอบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๗๘๙๙

นางสาวจันทิมา มอญแช่มช้อย
๐๗/๑๐/๒๕๔๐

กศน.อำเภอบางบัวทอง วัดละหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๒๖ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๗๙๐๐
นายชัยกรณ์ รัดคุ่ย

๐๕/๐๕/๒๕๑๑

กศน.อำเภอบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๐๑

นายณรงค์ สุขสกุล
๐๗/๐๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๐๒

นางสาวณิชนันท์ ปรึกษาตน
๐๗/๐๓/๒๕๔๐

กศน.อำเภอบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๐๓

นางสาวธัญพร ช่วยพงค์ธนินทร
๒๓/๐๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๐๔

นางนงย์คาน กันทะเพชร
๑๘/๐๖/๒๕๑๗

กศน.อำเภอบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๐๕

นางสาวบุษกร ขุรีเทาว์
๒๑/๐๕/๒๕๓๙

กศน.อำเภอบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๐๖

นางสาวพรธิชาน์ สุขสมัย
๑๑/๑๐/๒๕๓๗

กศน.อำเภอบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๐๗

นายพีรพงศ์ ภาคเจริญ
๑๐/๐๔/๒๕๓๙

กศน.อำเภอบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๐๘

นางสาวลลิตา สี

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๐๙

นางละมัย สุดเพียร
๐๓/๐๑/๒๕๐๐

กศน.อำเภอบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๑๐

นางสาววาสนา แก้วเขียว
๒๑/๐๔/๒๕๒๓

กศน.อำเภอบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๑๑

นางสาววีรดา น้อยพินิจ
๐๖/๐๗/๒๕๒๒

กศน.อำเภอบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๑๒

นายศศินะ ทองอ่อน
๑๖/๐๓/๒๕๓๐

กศน.อำเภอบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๑๓

นายศักดิสิทธิ

์ ์

พิจารณ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๒

กศน.อำเภอบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๑๔

นางสาวสุพรรณี ขวาซุย
๐๙/๐๗/๒๕๓๖

กศน.อำเภอบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๑๕

นางสาวอาทิตยา อินทรพงศ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๓

กศน.อำเภอบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๑๖

นายธนโชติ อินทร์แก้ว
๐๔/๐๖/๒๕๑๔

กศน.อำเภอบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๑๗

นายพิศวัสน์ นนทสิทธิชัย
๒๕/๑๐/๒๕๐๖

กศน.อำเภอบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๑๘

เด็กชายศุภณัฐ นวลปลอด
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๑๙

เด็กชายพระนาย จิตร์อำไพ
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๒๐

เด็กชายวรรณลภย์ รัตนจันทร์
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๒๑
เด็กชายเพราพงศ์พันธุ์ อนันต์เกียรติกุล

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๒๒

เด็กชายปรมัตถ์ แจ่มโสภณ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๒๓

เด็กหญิงชามาภัทร บุณยะสมภพ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๒๔

เด็กหญิงสิรามล สายธนู
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๒๕

เด็กหญิงธันย์ชนก บุญยิม

้

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๒๖

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา แดนชำนาญกุล
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๒๗

เด็กหญิงมนัญญา บุญนาค
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๒๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เสวิกุล
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๒๙

เด็กหญิงศุภากร จันทร์กระจ่าง
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๓๐

เด็กชายธนิยะ ชินากร
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๓๑

เด็กหญิงสิวลี ยุทธนาภินันท์
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๓๒

เด็กหญิงศศินิภา จันทร์พวง
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๓๓

เด็กหญิงพิชามญชุ์ จีนแจ้ง
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๓๔

เด็กหญิงชลิตา ฟุงฟู
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๒๗ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๗๙๓๕

เด็กชายณัฐภูมิ มัณยานนท์
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๓๖

เด็กชายอาชวิต จินตะโพธิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๓๗

เด็กชายพัฒน์ ทองนาค
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๓๘

เด็กชายคนินท์ นิมจันทร์

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๓๙

เด็กชายอธิปไตย ขนอม
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๔๐

เด็กชายพลธนเดช มาปา
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๔๑

เด็กชายเตชิษฐ์ เมฆขยาย
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๔๒

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

วังสาลุน
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๔๓

เด็กชายอะธิชา รสหวัน

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๔๔

เด็กชายรชต พลับน้อย

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๔๕

เด็กชายณัฐฐกฤติ

์

ตังจิตติปณิธิ

้

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๔๖

เด็กชายนับทอง บางกรวย
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๔๗

เด็กชายพีระพงษ์ วรรณฤกษ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๔๘

เด็กหญิงกนกกร ทองทวี
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๔๙

เด็กหญิงดี พูลทรัพย์
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๕๐

เด็กหญิงปุณยาพร วาสประเสริฐสุข
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๕๑

เด็กหญิงวิชาดา พังประไพ
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๕๒

เด็กหญิงสิริกานต์ พรหมศร

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๕๓

เด็กหญิงธนตวรรณ วรรณวิศาล

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๕๔

เด็กหญิงวราภรณ์ คุ้มจิตร์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๕๕

เด็กหญิงศิริกานต์ หรุ่นมาบแค
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๕๖

เด็กหญิงศศิมณี คุ้มแถว
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๕๗

เด็กชายธนโชติ ภูสีเงิน
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๕๘

เด็กชายภูริ จารเขียน
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๕๙

เด็กชายศุภกร อินนัดดา
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๖๐

เด็กชายคุณภัทร สุริยจันทร์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๖๑

เด็กชายภูมิภัทร อิมน้อย

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๖๒

เด็กชายศุภณัฐ นมัสไธสง
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๖๓

เด็กหญิงวรินทร สุดปาน
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๖๔

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ศรีนาค
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๖๕

เด็กหญิงภณิดา อู่ใหม่
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๖๖

เด็กหญิงฌานิศา ศรีนิลพันธุ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๖๗

เด็กหญิงศุภสุตา จารุพรรณ
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๖๘

เด็กหญิงอารีนันท์ ไพฑูรย์เลิศ
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๖๙

เด็กหญิงฉัตราภรณ์ ชืนแช่ม

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๒๘ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๗๙๗๐

เด็กหญิงปริยากร กสิบุตร
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๗๑

เด็กหญิงชุติมนต์ รัมมะปราชญ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๗๒

เด็กหญิงฐิติวรดา ถิรปภาพันธ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๗๓

เด็กหญิงธีรนาฏ ยีโถ

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๗๔

เด็กหญิงกรรวี จันทน์สุคนธ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๗๕

เด็กหญิง วดี ช. บุญพันธ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๗๖

เด็กชายธนภัทร บุญใบ
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๗๗

เด็กชายปญญากร เติมกสิพาณิชย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๗๘

เด็กชายกิตติธัช บูรณเรืองศักดิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๗๙

เด็กชายคณาธิป อยู่สบาย

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๘๐

เด็กชายภมรรัตน์ พึงสงวน

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๘๑

เด็กชายนันทภพ มากคำ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๘๒

เด็กชายฐิติพัทธ์ ศิริสุรักษ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๘๓

เด็กชายเมธัส จรเทพ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๘๔

เด็กชายวีรภัทร ชุมยอด
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๘๕

เด็กหญิงอชิรญา ทองชมภู
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๘๖

เด็กหญิงณัฐณิชา บุญช่วย
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๘๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ขำเลิศ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๘๘

เด็กหญิงชนิตว์นันท์ สิริพิพัฒน์กุล

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๘๙

เด็กหญิงพิมพ์ธิดา พิมพ์ศรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๙๐

เด็กหญิงณิชาภัทร รักตประจิต
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๙๑

เด็กหญิงภัทรภร ช่อสัมฤทธิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๙๒

เด็กหญิงภัคจิรา นิมละม้าย

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๙๓

เด็กชายพลพงศ์ ดิเรกฤทธิสุนทร

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๙๔

เด็กชายอัษฎาวุฒ วรวาทิน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๙๕

เด็กชายกิตติพัฒน์ คลังสิน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๙๖

เด็กชายเดชาธร ส่งศักดิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๙๗

เด็กชายโยธาชัย คลำจีน
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๙๘

เด็กชายพสิษฐ์ ดิษพงษา
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๗๙๙๙

เด็กชายพีรพัฒน์ หนูน้อย
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๐๐
เด็กชายธีรโชติ พุทธาผาย

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๐๑
เด็กชายพงศ์ภรณ์ อำโพธิศรี

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๐๒
เด็กหญิงสุวนันท์ เฉยกลิน

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๐๓
เด็กหญิงปรายฝน ผาสุขกิจ

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๐๔
เด็กหญิงณิชกานต์ ชมเส็ง

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๒๙ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๘๐๐๕
เด็กหญิงณิศรา คำพิลัง

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๐๖
เด็กหญิงศศิธา วรรณประเสริฐ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๐๗
เด็กหญิงวิชญาพร พรหมศร

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๐๘
เด็กหญิงสุชญา กระจ่าง

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๐๙
เด็กหญิงกันตพิชญ์ ส้มน่วม

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๑๐
เด็กหญิงนิธินันท์ แสนสุข

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๑๑

เด็กหญิงศศิกานต์ คุ้มแถว
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๑๒

เด็กหญิงจันทร์เจ้า กัลยาดี
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๑๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ จุ้ยเส่ย
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๑๔

เด็กชายกณวรรธ สุดปาน
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๑๕

เด็กหญิงลิลิตลีลา วีระวุฒิเดช
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๑๖

เด็กหญิงปริยากร กิตินันทวัฒน์
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๑๗

เด็กชายพิทยุตม์ ชูเลิศ
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๑๘

เด็กชายพงศกร รวีปริยะ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๑๙

เด็กหญิงวีรดา หอมพูล
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๒๐
เด็กชายธีรวัจณ์ อุปการะ

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๒๑

เด็กชายกฤษฏิ

์

เสนาผดุง
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๒๒

เด็กชายวิชญ์ภาส ภู่ดำรงพันธ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๒๓

เด็กชายจีรศักดิ

์

แจ้งจร
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๒๔

เด็กชายปภังกร รุ่งภัทรธนากุล
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๒๕

เด็กชายอภิชชา ช้างน้อย
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๒๖

เด็กชายธีรภัทร รักเสือเดช
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๒๗

เด็กชายพลบดี เพชรคล้าย
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๒๘

เด็กหญิงศุภการย์ อินทรศร
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๒๙

เด็กชายปวเรศ คงมี
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๓๐
เด็กชายศศิวัชร ปยมงคลกิจ

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๓๑

เด็กชายปฐมฤกษ์ ม่วงเงิน
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๓๒

เด็กหญิงฐิตารีย์ วัชรเสถียร
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๓๓

เด็กหญิงปาณิสรา แสงสง่า
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๓๔

เด็กหญิงภูษิตา อธิคมานนท์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๓๕

เด็กหญิงภัทราภา แก้วประพาฬ
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๓๖

เด็กหญิงปุณยภรณ์ ทองเทศ
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๓๗

เด็กหญิงปุณยาพร ปรัชญานนท์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๓๘

เด็กหญิงหัชชพร แก้วกระจ่าง
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๓๙

เด็กหญิงสุชานันท์ โสลันดา
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๓๐ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๘๐๔๐
เด็กหญิงปนนรา อังกุระ

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๔๑

เด็กหญิงเมธาวี วงษ์พราหมณ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๔๒

เด็กหญิงจิรารัตน์ วัฒนเกษมธรรม
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๔๓

เด็กชายกฤตเมธ ประเสริฐศิลป
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๔๔

เด็กชายกฤตภาส คล้ายอุบล
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๔๕

เด็กชายชัยวัฒน์ เกิดเดช

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๔๖

เด็กชายณัฏฐพล ปาปะเถ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๔๗

เด็กชายเทพทัต สวนสุจริต
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๔๘

เด็กชายธนาคาร นราฤทธิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๔๙

เด็กชายนพรัตน์ นาคค่อนอก
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๕๐
เด็กชายนวิน รัตนเศวตศักดิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๕๑

เด็กชายนัทธวัฒน์ จีนคง
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๕๒

เด็กชายพงศภัค ทองดี
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๕๓

เด็กชายภคณัช รัตนพล
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๕๔

เด็กชายภูมิบดี ศรีบุญเรือง
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๕๕

เด็กชายภูริช สานฟอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๕๖

เด็กชายรัฐชาติ หมูนวล
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๕๗

เด็กชายสัภยา อ่อนเกตุ
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๕๘

เด็กหญิงกนกนิภา พูสี
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๕๙

เด็กหญิงกรนันท์ สีเรืองพันธ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๖๐
เด็กหญิงจริศา ธนลาภสถาพร

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๖๑

เด็กหญิงชาลิสา ไชยสุทธินันท์
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๖๒

เด็กหญิงชาริสา บุญตาม
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๖๓

เด็กหญิงฐิดา จักรกฤษ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๖๔

เด็กหญิงณัทนน โฆสิโต
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๖๕

เด็กหญิงนภสร รอดแฟง
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๖๖

เด็กหญิงนภัสสร ดีพูล
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๖๗

เด็กหญิงนรินทร์พร ภักดี
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๖๘

เด็กหญิงปุณยวีร์ เล่งน้อย
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๖๙

เด็กหญิงภรภาดา ตามชัย
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๗๐
เด็กหญิงสุกฤตา สาธุภาค

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๗๑

เด็กหญิงสุชานรี ศรีประเสริฐ
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๗๒

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ยิมละม้าย

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๗๓

เด็กหญิงสุภิญญา พิมสอน

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๗๔

เด็กชายภคิน แสงทองสุข
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๓๑ / ๒๓๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๘๐๗๕

เด็กชายวิชญะ อยู่เย็น
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๗๖

เด็กหญิงกนกพรรณ คล้ายดารา
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๗๗

เด็กหญิงชืนกมล

่

อวนอ่อน
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๗๘

เด็กหญิงธนัญชนก เรือนโรจน์
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๗๙

เด็กหญิงพีรดา มันคง

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๘๐
เด็กหญิงวิรดา อรุณรุ่ง

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๘๑

เด็กหญิงสิขรินทร์ แย้มสำราญ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๘๒

เด็กชายสิรภพ แก่นจันทร์ดา
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๘๓

เด็กชายกรันย์ สมธิทิม
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๘๔

เด็กหญิงสาริศา ปทมะทิน
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๘๕

เด็กหญิงนันท์นภัส ลำธารทอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๘๖

เด็กชายปณณธร พงษ์ศักดิ

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๘๗

เด็กหญิงโสรวรรณ ศรสวาท
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๘๘

เด็กหญิงบัณฑิตา สุยังกุล
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๘๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันทรัตน์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๙๐
เด็กหญิงปาลินรดา แก้วนิล

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๙๑

เด็กชายศุภกฤต ทองประเสริฐ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๙๒

เด็กชายจิตริน จิตรแสวงทรัพย์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๙๓

เด็กหญิงเนตรนภิส สุรยศ
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๙๔

เด็กชายธนกฤต ทองสุพรรณ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๙๕

เด็กหญิงนันท์นภัส ลือพงศ์ไพจิตร
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๙๖

เด็กหญิงพิชญธิดา ขุนเศรษฐี
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๙๗

เด็กหญิงพิมมาดา สุขสำราญ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๙๘

เด็กหญิงชนกณภา เปยมอัฑฒ์โชติ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๐๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญเสริม
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๐๐
เด็กหญิงสุภัสสร ผดุงศักดิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๐๑

เด็กหญิงอรญา วราศรัย
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๐๒

เด็กชายอลงกรณ์ พิภพ
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๐๓

เด็กชายชยุตม์ สุภาพ
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๐๔

เด็กชายธนกร ระงับภัย
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๐๕

เด็กชายพัชรพล ทองพันธุ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๐๖

เด็กชายวีรวัฒน์ ชาวดง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๐๗

เด็กชายธนิศร เหมือนท่าไม้
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๐๘
เด็กชายพงศ์สุรินทร์ ศรีแตงทอง

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๐๙

เด็กชายธนบดี มีสมสิบ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๓๒ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๘๑๑๐

เด็กชายชนะชล สีดา
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๑๑

เด็กชายวิภู จารเขียน
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๑๒

เด็กหญิงพรทิพย์ ช้างเผือก
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๑๓

เด็กหญิงนิจจ์ศรี ฝาไธสง
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๑๔

เด็กหญิงอุทัยวรรณ ไชโย
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๑๕

เด็กหญิงอนรรฆวี ยุ่นเพียร
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๑๖

เด็กหญิงเพชรรัตน์ ขำเลิศ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๑๗

เด็กหญิงนริศรา สุขราช

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๑๘

เด็กหญิงญาณิศา ด้วงเหม

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๑๙

เด็กหญิงมนัสวี นพรัตน์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๒๐

เด็กหญิงเมศิณี จันทิม
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๒๑
เด็กหญิงแพรวพรรณ หลักดี

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๒๒

เด็กหญิงณัฎฐณิชา เอียมอ้อย

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๒๓

เด็กหญิงนภสร รอดพันธุ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๒๔

เด็กหญิงพิชชาอร ดวงจันทร์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๒๕

เด็กหญิงไอศิยา อติญาณ์พิพัฒน์
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๒๖

เด็กชายพงศกร ชูกลิน

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๒๗
เด็กชายนนทกาญจน์ บุญยฤทธิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๒๘

เด็กชายภวภัค กิตติเจริญพร
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๒๙

เด็กชายปฐวี ธนาบูรณ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๓๐

เด็กชายนิธิศ เถรี
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๓๑

เด็กชายชาคริต สุขมุข
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๓๒

เด็กชายพีรภัทร ตระกูลมัยผล
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๓๓

เด็กชายพลณุสิทธิ

์

ท่าทราย
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๓๔

เด็กชายชินดนัย ว่องไว
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๓๕

เด็กชายพิทวัส กรอบทอง
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๓๖

เด็กชายวงศ์วริศ อุ่นอก

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๓๗

เด็กชายภูมิระพี บุญใบ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๓๘

เด็กชายพุฒิเมธ มานะลี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๓๙

เด็กชายณัฐเชษฐ สมสุขทวีกูล
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๔๐

เด็กชายศุภโชค อ่องศรี
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๔๑

เด็กชายโสตถิศักดิ

์

ถนอมไชย
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๔๒

เด็กหญิงศิริขวัญ หงษ์ศิริ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๔๓

เด็กหญิงกชกร สุวรรณโครธ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๔๔

เด็กหญิงนภาพร สมศรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๓๓ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๘๑๔๕

เด็กหญิงวรวลัญช์ นาคขาว
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๔๖

เด็กหญิงจุฑามาศ อยู่แก้ว
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๔๗

เด็กหญิงชญาดา ทองศรี
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๔๘
เด็กหญิงปภาวรินทร์ อติชาตสินธพ

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๔๙

เด็กหญิงสุดา ศรีนวล

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๕๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เอียมคงสี

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๕๑

เด็กหญิงวิลาสินี ชังตูม
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๕๒

เด็กหญิงณญาดา ปยมาภรณ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๕๓

เด็กหญิงชนิดาภา ดาวไธสง
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๕๔

เด็กชายรัฐภูมิ บุญมาเลิศ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๕๕

เด็กชายจิรภัทร์ คงพัชรศักดิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๕๖

เด็กชายศุภโชค จันทร์รุ่ง
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๕๗

เด็กชายสรวิศ พัชรจรัส
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๕๘

เด็กชายกฤษณะ แก้วสุวรรณ
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๕๙

เด็กชายคธาวุธ ต่อเนือง

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๖๐

เด็กชายสรวิศ ทองเนตร
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๖๑

เด็กชายสิรภัทร ผลละมุด

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๖๒

เด็กชายศานติก์ แอลเฟรด

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๖๓

เด็กชายธีรเดช วัฒนกูล
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๖๔

เด็กชายพงศรุต ศรีนรคุตร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๖๕

เด็กชายกิตติพัฒน์ สุวรรณหงษ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๖๖

เด็กชายพลวิชญ์ สุวรรณ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๖๗

เด็กชายพงศธร เรืองโชติ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๖๘

เด็กหญิงพฤกษา วงศ์วาทิน
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๖๙

เด็กหญิงปณิดา มิงเมือง

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๗๐

เด็กหญิงชญานุตม์ ทองศรี
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๗๑

เด็กหญิงภัทรภร ศรีสมพันธุ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๗๒

เด็กหญิงโชติกามาศ ศิริบูรณ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๗๓

เด็กหญิงขวัญจิรา เพราะแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๗๔

เด็กหญิงสุทธิดา บุญรอด
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๗๕

เด็กหญิงณิชาภัทร ประกอบสุข
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๗๖

เด็กชายกฤษณะ จันทร์หอม
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๗๗

เด็กชายจิรเมธ คงพัชรศักดิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๗๘

เด็กชายอโณทัย ศิริบูรณ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๗๙

เด็กชายปฏิภาณ ระหา
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๓๔ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๘๑๘๐

เด็กชายธีรยุทธ เทียนทอง
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๘๑

เด็กชายภวินท์ เปลียนชืน

่ ่

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๘๒

เด็กชายวีรเทพ ทรัพย์ระเบียบ
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๘๓

เด็กชายนพวัตร กลันธูป

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๘๔

เด็กชายธีรพัฒน์ เรืองยุบล
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๘๕

เด็กชายภูตะวัน เฟองสกุล
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๘๖

เด็กหญิงธนิสรา ชูลาภโชคทวี
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๘๗

เด็กหญิงสริดา จุลนันท์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๘๘

เด็กหญิงกมลชนก นระเอียม

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๘๙

เด็กหญิงธีนิดา เขนยนุช
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๙๐

เด็กหญิงปราณิสา อนุสนธิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๙๑

เด็กหญิงภาสินี หอมเดช
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๙๒

เด็กหญิงชนานันท์ กลันสุคนธ์

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๙๓

เด็กหญิงปาริตา วงศ์แพทย์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๙๔

เด็กหญิงสิดาพร ระหา
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๙๕

เด็กหญิงวิศัลย์ศยา งามน้อย
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๙๖

เด็กหญิงสโรชา ยุทธวรวิทย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๙๗

เด็กชายปยวัฒน์ ง้วนจินดา
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๙๘

เด็กชายณัฐกิด ประภากาศ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๑๙๙

เด็กชายณัฐวรรธน์ เพ็งพันธ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๐๐
เด็กชายดลฤทธิ

์

นพรัตน์เจริญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๐๑

เด็กชายกันตินันท์ จันทร์กระจ่าง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๐๒

เด็กชายโสภณวิชญ์ บุญเรือง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๐๓

เด็กชายกนต์วีร์ อ่อนพูล
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๐๔

เด็กหญิงลักษิกา ร้อยบาง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๐๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ มณฑาพันธุ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๐๖

เด็กหญิงณัฐวรรณธ์ พิมพ์แสง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๐๗

เด็กหญิงชนม์นิภา เผ่าพยัคฆ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๐๘

เด็กชายภควัฒน์ โพธิศรี

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๐๙

เด็กชายกันต์ มาลานิยม
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๑๐

เด็กหญิงออมอำไพ เกียรติบัณฑิตกุล
๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๑๑
เด็กหญิงพิมพ์คุณัชญ์ ลัทธิธรรม

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๑๒

เด็กหญิงสุพิชฌาญ์ เมธาทัศน์ชวลิต
๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๑๓

เด็กชายกรินทร์ นามสิมมา
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๑๔

เด็กชายธีรภัทร จันทรเสนา
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๓๕ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๘๒๑๕

เด็กชายปรเมธ หมืนหาญ

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๑๖

เด็กชายศุภวิชญ์ สุวรรณนิกวณิช
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๑๗

เด็กหญิงสุรีย์นันทน์ มูลบัณฑิต
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๑๘

เด็กชายกิตติธัช ชูวงศ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๑๙

เด็กหญิงนคภัทร์ รัตน์นุ่มน้อย
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๒๐

เด็กหญิงมนัสวีย์ จันทร์กระจ่าง
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๒๑

เด็กชายปณณทัต ธารนพ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๒๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ แจ่มศรีแก้ว
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๒๓

เด็กชายชญานิน ศรีทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๒๔

เด็กหญิงฐิติรัตน์ จันทร์ฟก
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๒๕

เด็กหญิงปวริศา สังข์ทอง
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๒๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญสุทธิ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๒๗

เด็กหญิงสุภาวีร์ มีสมคิด
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๒๘

เด็กหญิงธิชานันท์ สุชิลา
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๒๙

เด็กชายวัชราสน์ ทรัพย์อยู่เย็น
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๓๐

เด็กหญิงณัฐชา กมลจรัส
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๓๑

เด็กหญิงเขมิกา นุ่มพงษ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๓๒

เด็กหญิงพิชชานันท์ รัตนกรวิทย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๓๓

เด็กหญิงรสิตา พลับนิล
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๓๔

เด็กหญิงสิปาง อินทขันตี
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๓๕

เด็กหญิงกัญจรัตน์ อัมพวานนท์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๓๖

เด็กหญิงพิชญ์สินี วิไลรัตน์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๓๗

เด็กหญิงญาดา แสงโพธิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๓๘

เด็กชายธนธัช แสงแก้ว
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๓๙

เด็กหญิงธัญธิตา ปญญารัตน์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๔๐

เด็กชายสิปปกร กาลอินทร์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๔๑

เด็กชายปติภัทร อยู่สิน
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๔๒

เด็กหญิงธรรณพร ศิริธนะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๔๓

เด็กหญิงปวริศา นาคะไพบูลย์
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๔๔

เด็กชายธนพงศ์ ปทมาคม
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๔๕
เด็กหญิงชนิญกาญจน์

สุขมาก

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๔๖

เด็กชายณัฐภัทร พรหมอินทร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๔๗

เด็กชายภคภพ ราภิรมย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๔๘

เด็กชายกษิดิเดช

์

กาจกำแหง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๔๙

เด็กชายปกรณ์ แก้วจันทร์เหนือ
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๕๙/๘๒๕๐
เด็กหญิงชาล์ลีช เมย์ คอร์เดโร

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๕๑

เด็กหญิงภรณ์พิชชา ตู้มณี
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๕๒

เด็กหญิงนนทกช โมระกรานต์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๕๓

เด็กชายจิรพัฒน์ หวังวัฒนากูล
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๕๔

เด็กหญิงภิเษกศิริ เกษศรีสังข์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๕๕

เด็กหญิงเกวลี หอเนตรวิจิตร
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๕๖

เด็กหญิงนิชานันท์ พึงธรรม

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๕๗

เด็กหญิงกรกมล พุฒพิสุทธิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๕๘

เด็กชายภวดล
รัตนภัณฑ์พาณิชย์ ๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๕๙

เด็กชายณภัทร กำจัดภัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๖๐

เด็กหญิงณัชชา รวมวงศ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๖๑

เด็กหญิงโชติรส นะคะรัมย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๖๒

เด็กหญิงศิริประภา ธิติธรรมพฤกษ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๖๓

เด็กหญิงพรชนิตว์ กุลธรลมัย
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๖๔

เด็กหญิงเกตน์สิรี มีนาค
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๖๕

เด็กชายภูเบศวร์ วงศาโรจน์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๖๖

เด็กชายชัยมงคล สุขสุนทร
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๖๗
เด็กชายบุญญานุพงศ์ อรรถาเวช

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๖๘

เด็กหญิงจิรชยา นารัตน์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๔๕๙/๘๒๖๙

เด็กชายอนันต์สิทธิ กันพา
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

รับรองตามนี

้

(พระเทพปริยัติมุนี)

รองเจ้าคณะภาค ๑

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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