
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนนทบุรี  ภาค ๑

ส่งสอบ ๑๗,๑๐๔ คน ขาดสอบ ๒,๖๐๙ คน คงสอบ ๑๔,๔๙๕ คน สอบได้ ๑๑,๔๖๓ คน สอบตก ๓,๐๓๒ คน (๗๙.๐๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๐๑

นางสาวสุชาวดี รอดพาล ๑/๘/๒๕๓๕
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๐๒

เด็กหญิงพิชญ์นาฎ กันจะนะ ๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๐๓

เด็กชายเสกสรร ลำบริสุทธิ

์

๑๔/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๐๔

เด็กหญิงวราศินี ไชยรัตน์ ๑/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๐๕

เด็กหญิงปวันรัตน์ แก้วกองนอก ๓/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๐๖

เด็กหญิงบุญยธิดา เนระมา
๑๓/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๐๗

เด็กหญิงญาณิศา นาสองศรี
๑๔/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๐๘

เด็กหญิงมลฤดี รังไสว ๒/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๐๙

เด็กหญิงเข็มจิรา อำไพสงฆ์
๒๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๑๐

เด็กหญิงสุมณธา จันทร์กลำ
๒๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๑๑

เด็กหญิงบัญทิตา ชะมด
๑๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๑๒

เด็กหญิงพิชชาภา โชคนัติ ๔/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๑๓

เด็กหญิงนันทิชา คำสุข
๑๑/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๑๔

เด็กหญิงบุณณดา สินไพบูลย์ผล
๒๔/๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๑๕

เด็กชายจิรสิน ทรงวัตร์
๒๙/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๑๖

เด็กหญิงเพ็ญนภา บุญปลูก
๑๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๑๗

เด็กหญิงศิริภัสสร คำเงิน
๒๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๑๘

เด็กชายนพรัตน์ สุขตรี ๗/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๑๙

เด็กชายเอกลักษณ์ อยู่คง
๑๖/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๒๐

เด็กหญิงปาริษา คงวิชา ๓/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๒๑

เด็กหญิงอริสรา ไวยนาค
๒๙/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๒๒

เด็กชายณัฐชนน สิงหานนท์
๒๗/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๒๓

เด็กหญิงชญานี กิงจันมล

่

๖/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๒๔

เด็กหญิงณัฐฌา พลต้น
๑๗/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑ / ๓๒๘

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๒๕

เด็กชายจีรพัฒน์ มีลาภา
๒๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๒๖

เด็กหญิงสุชานาถ วรวัฒน์ ๗/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๒๗

เด็กชายเมธา เฉลยสุข
๒๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๒๘

เด็กชายชยพล ผาสุขธรรม
๑๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๒๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ สงค์จันทร์
๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๓๐

เด็กหญิงพันธิตรา เหล็กเพ็ชร

๒๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๓๑

เด็กหญิงพิณทอง อนยะแก้ว ๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๓๒

เด็กชายวุฒิกร ทาหนองบัว
๑๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๓๓

เด็กชายธนากร แก้วเขียว
๒๖/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๓๔

เด็กหญิงอมริตา หงษ์เงิน ๕/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๓๕

เด็กหญิงภัทรทิพา วงษ์แสงแก้ว ๙/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๓๖

เด็กหญิงชนิศร แก้วเกือกูล

้

๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๓๗

เด็กชายณัฐพร ศรีจรัส
๒๔/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๓๘

เด็กชายกฤตภาส โชคนัติ
๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๓๙

เด็กชายธันวา อุไกรหงษา
๒๐/๑๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๔๐

เด็กหญิงวรินทร์ธร ภวภูตานนท์
๑๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๔๑

เด็กหญิงจิดาภา โท้ใย

๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๔๒

เด็กหญิงรักษ์ชพร เพิมพงษ์สรี

่

๒๐/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๔๓

เด็กหญิงณัฐมน ไชยสาร
๒๗/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๔๔

เด็กหญิงขวัญศิลา ฉายวิชา
๑๔/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๔๕

เด็กหญิงพรพิภัทร วงษ์แสงแก้ว ๙/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๔๖

เด็กชายอธิวัฒน์ คำนุช
๒๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๔๗

เด็กหญิงศรสวรรค์ พึงเขียว

่

๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๔๘

เด็กหญิงจิรญา โห้ใย

๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๔๙

เด็กชายศักดิชัย

์

สาดะระ
๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๕๐

เด็กชายธนวัฒน์ สุขสกุล ๘/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๕๑

เด็กชายเสกสรร ประทุมวัน ๔/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๕๒

เด็กหญิงกชพร ม่วงประเสริฐ
๑๙/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๕๓

เด็กชายกรนาวิน สวัสดิไชย

์

๒๕/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๕๔

เด็กชายวรากร กุลธวัชบริบูรณ์
๑๖/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๕๕

เด็กหญิงปาลิตา พันธุ์เสือ
๑๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๕๖

เด็กหญิงมานิตา ยานะฝน
๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๕๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก อ่อนละมุล

๒๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๕๘

เด็กหญิงภัทรวรรณ อำภาผิว ๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๕๙

เด็กหญิงนาตาชา วัฒนานุกูล
๒๗/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๖๐

เด็กหญิงกิติญาดา บัวจักร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๖๑

เด็กหญิงมานิตา กระใจจิตร์ ๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๖๒

เด็กหญิงชนันธร ใยคง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๖๓

เด็กหญิงกนกวรรณ ขาวสอาด
๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๖๔

เด็กหญิงรวิสรา วรวัฒนนุทัย
๑๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๖๕

เด็กชายพีรวิชญ์ เพิมพูลวิทยา

่

๒๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๖๖

เด็กชายอรรถพร ไชยศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๖๗

เด็กชายธเนศ สงค์กระสิน
๒๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๖๘

เด็กหญิงปริณดา พึงทองดี

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๖๙

เด็กหญิงศรุตา เฉลิมทิพย์ ๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๗๐

เด็กหญิงจิบ

๊

ไชยเกษม
๒๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๗๑

เด็กชายปวริศ ศรีภูวงษ์ ๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๗๒

เด็กชายโชติภัทร วงษ์แสงแก้ว
๑๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๗๓

เด็กชายตุลธร โสภา
๒๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๗๔

เด็กหญิงศุภรดา ผาสุขธรรม
๑๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๗๕

เด็กหญิงถิรดา สกุลมา ๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๗๖

เด็กชายอมรเทพ แซ่ลิม

้

๒๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๗๗

เด็กหญิงสุพัตรา ส้มเกลียง

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๗๘

เด็กหญิงนธวรรณ บุญเรือง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๗๙

เด็กชายกวินภพ คำเฉลิม
๓๐/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๘๐

เด็กหญิงณัฐชา เกิดสมจิตต์
๑๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๘๑

เด็กชายอภิรักษ์ หนูเล็ก
๒๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๘๒

เด็กชายนาวิน จักรธิฤทธิ

์

๒๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๘๓

นางสาวอมลวรรณ โสมแก้ว
๒๙/๙/๒๕๓๔ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๘๔

นางสาวสินีนาฎ แสงแพง ๒/๘/๒๕๓๕
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๘๕

นายสุภเวช ดาวล้อม

๒๘/๑๑/๒๕๓๔

วัดเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๘๖

เด็กหญิงกวินธิดา เลิศอนันต์ ๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโชติการาม โชติการาม  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๘๗

เด็กหญิงสุภัศวรรณ ท้วมมา

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโชติการาม โชติการาม  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๘๘

เด็กหญิงวรัฐยา แก้วใจรักษ์
๑๘/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโชติการาม โชติการาม  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๘๙

เด็กชายจิรวัฒน์ มะคำไก่
๒๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโชติการาม โชติการาม  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๙๐

เด็กชายอิทธิพัตร์ สีหา
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโชติการาม โชติการาม  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๙๑

เด็กหญิงศศิธร วงษ์ธัญญการ
๑๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโชติการาม โชติการาม  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๙๒

เด็กชายอานนท์ สาระปญญา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโชติการาม โชติการาม  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๙๓

เด็กชายอนุวัฒน์ ชูพินิจ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโชติการาม โชติการาม  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๙๔

เด็กชายภูผา ศรีอำไพ
๑๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโชติการาม โชติการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๙๕

เด็กหญิงกานต์สีนี ยังศิริ
๒๓/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโชติการาม โชติการาม  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๙๖

เด็กหญิงชนันธร กำบังภัย ๓๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโชติการาม โชติการาม  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๙๗

เด็กหญิงเรณุกา ปุญชรัสมี
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตึก ตึก  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๙๘

เด็กหญิงเขมจิรา ดังก้อง
๑๘/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตึก ตึก  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๐๙๙

เด็กหญิงสายรุ้ง พวงเพ็ชร
๒๖/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตึก ตึก  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๐๐

เด็กหญิงกชกร บุรพจิต
๒๒/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตึก ตึก  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๐๑

เด็กหญิงพรวสา มีศิริ ๙/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดตึก ตึก  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๐๒

เด็กชายอิทธิพร รุกขพันธุ์
๑๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตึก ตึก  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๐๓

เด็กชาย,มงคล วิลาวงษ์
๑๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตึก ตึก  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๐๔

นางรุ่งทิพย์ จันทนราช
๒๑/๘/๒๕๑๐

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๐๕

นางสาวสายทิพย์ สุขโข
๑๙/๙/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๐๖

นางสาวพัชรี สุนทรพะลิน
๒๔/๒/๒๕๑๕

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๐๗

เด็กชายสหรัฐ นัดสด
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๐๘

เด็กชายบัณฑิต มากนัก
๒๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๐๙

เด็กชายปณภัทร บุญแก้ว
๓๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๑๐

เด็กชายพีรวิชญ์ จันทวงศ์
๒๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๑๑

เด็กชายภากรณ์ มหานิยม
๒๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๑๒

เด็กชายสมรภูมิ เกตุภรณ์ ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๑๓

เด็กหญิงเกตสรา เล็กเผือก

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๑๔

เด็กหญิงศศิภา พิมูลมี
๑๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๑๕

เด็กหญิงอรปรียา นิลพันธ์ ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๑๖

เด็กหญิงสุนิตา ศรีบัวงาม
๒๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๑๗

เด็กหญิงปญฑิตา เบืองบน

้

๑๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

พุฒิปรางค์ปราโมทย์
 

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๑๘

เด็กหญิงกนกนภา ดวงจันทร์โชติ
๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๑๙

เด็กหญิงกนกพร เอียมบุญ

่

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๒๐

เด็กหญิงวัลภา ตาสว่าง
๑๒/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๒๑

เด็กหญิงหิรัญมิการ์ โกศิยพงศกร
๑๖/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๒๒

เด็กหญิงศศิพิมพ์ รอดช้างเผือน

่

๑๖/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

พุฒิปรางค์ปราโมทย์
 

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๒๓

เด็กหญิงเพ็ญนภา ลาทวี
๑๙/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๒๔

เด็กหญิงนิชา ผ่องบุรุษ
๑๕/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๒๕

เด็กหญิงจารุวรรณ ทางโทน ๓๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๒๖

เด็กหญิงสุจิณณา ศรีมาลัย
๒๗/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๒๗

เด็กชายมงคลชัย สุขรัตน์
๓๑/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๒๘

เด็กชายคฑาวุธ ขุนทอง
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๒๙

เด็กชายกฤษดา ปล้องคำ
๑๖/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๔ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๓๐

เด็กชายปุณญาวีร์ ระดาศรี
๒๕/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๓๑

เด็กชายธีร์กวิน หมีสมุทร
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๓๒

เด็กหญิงโศภิณ หลิมจ่าง

่

๑๑/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

พุฒิปรางค์ปราโมทย์
 

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๓๓

เด็กชายเขมรัฐ คำสด ๗/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๓๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ นาคสีม่วง
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๓๕

เด็กชายชวภณ วณิชชาภรกุล ๖/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๓๖

เด็กหญิงภัทราทิพย์ ถึงปดชา ๒/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๓๗

เด็กหญิงจริยา นิยมพันธ์
๒๒/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๓๘

เด็กชายบวรลักษณ์ เอียมสอาด

่

๕/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๓๙

เด็กหญิงโศภิต หลิมจ่าง

่

๑๑/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

พุฒิปรางค์ปราโมทย์
 

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๔๐

เด็กหญิงสุวนันท์ โพธิทอง

์

๑/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๔๑

เด็กชายณัฐพงษ์ อินทรเดช ๙/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๔๒

เด็กชายธนวัฒน์ นาคสุข
๒๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๔๓

เด็กชายภัทรพล อินทรเดช ๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๔๔

เด็กชายธวัชชัย ทองดี
๑๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๔๕

เด็กหญิงณัฐวดี สุวรรณจันทร์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๔๖

เด็กชายณัฐภูมิ ภูมิชัย
๒๐/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๔๗

เด็กหญิงทัยยพร ว่องวิการ
๑๓/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๔๘

เด็กชายเนติธร ค้อนทีงาม
๑๐/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๔๙

เด็กชายณัฐนนท์ ฝอยทอง
๒๖/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๕๐

เด็กหญิงนิชชา ผ่องราษี ๑๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๕๑

เด็กชายอชิตะ เดชแพ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๕๒

เด็กหญิงสุดาพร พรมวัง
๑๖/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๕๓

เด็กชายวินัย เสือแพร ๔/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๕๔

เด็กชายพีรพงษ์ แซ่อุย
๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๕๕

เด็กหญิงกชกร เศทิม

๑๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
ท้ายเมือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๕๖

เด็กชายพงศ์ภรณ์ เตียเปล ๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง

ท้ายเมือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๕๗

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ อินตา
๓๐/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง

ท้ายเมือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๕๘

เด็กหญิงปานรัชนี มาลัยแก้ว
๒๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง

ท้ายเมือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๕๙

เด็กหญิงณฐพร รอดเผือก
๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง

ท้ายเมือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๖๐

เด็กชายวรยุทธ เกษกรณ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
ท้ายเมือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๖๑

เด็กหญิงพรทิพย์ ใจกล้า
๒๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง

ท้ายเมือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๖๒

เด็กหญิงโสพิตา จุติตรี
๒๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง

ท้ายเมือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๖๓

เด็กชายบพิธ ล้อสกุล ๒/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง

ท้ายเมือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๖๔

เด็กชายบัญชารักษ์ เหล่าพรม ๕/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง

ท้ายเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๕ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๖๕

เด็กหญิงแพรวา พรมมี
๒๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง

ท้ายเมือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๖๖

เด็กหญิงอันญาดา สนธิเณร
๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง

ท้ายเมือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๖๗

เด็กหญิงวิภาพร ว่องไว
๑๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง

ท้ายเมือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๖๘

เด็กชายทักษ์ดนัย หมวกน้อย ๔/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง

ท้ายเมือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๖๙

เด็กชายยศพัทธ์ เปยมศิริ
๑๘/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง

ท้ายเมือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๗๐

เด็กชายบูรพา เกคุสละ
๒๙/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง

ท้ายเมือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๗๑

เด็กหญิงใบบุญ ศรีธรรมมา
๑๙/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา น้อยนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๗๒

เด็กชายศิราวัฒน์ พันธุเมฆ
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา น้อยนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๗๓

เด็กหญิงขนิษฐา เตียมเจริญ
๒๖/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา น้อยนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๗๔

เด็กหญิงสฐิตา ประโจทานัง
๒๘/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา น้อยนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๗๕

เด็กชายปรัตถกร จันภู่

่

๑๙/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนธัมมสิริศึกษา น้อยนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๗๖

เด็กชายณัฐนันท์ ปยวัฒโนทัย
๒๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา น้อยนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๗๗

เด็กชายพัชรพล มาลัยแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา น้อยนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๗๘

เด็กหญิงภัทรวดี ชืนชูจิตร

่

๒/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา น้อยนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๗๙

เด็กหญิงอักษรศิริ บิณฑะประทีป
๓๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา น้อยนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๘๐

เด็กหญิงเยาวราช เผือกเทียน

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา น้อยนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๘๑

นางสาวจุฬาลักษณ์ ยอดมณี
๑๖/๗/๒๕๒๘

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกใต้  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๘๒

เด็กชายชาติชาย ไม้เรียว

๒๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกใต้  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๘๓

เด็กชายสุรวุฒิ ศุภกรแพ
๒๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกใต้  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๘๔

เด็กหญิงสันห์ฤทัย น้อยพันธุ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกใต้  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๘๕

เด็กชายกิตติพัฒน์ กุดเกียรติเกียร

๒๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกใต้  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๘๖

เด็กชายรพีภัทร บัลลังสผล

๒๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกใต้  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๘๗

เด็กชายปรมินทร์ อยู่สินธ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๘๘

เด็กชายตะวัน คุ้มจันอัด
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๘๙

เด็กชายณัฐวุฒิ จันสำอางค์

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๙๐

เด็กชายศิวกร วงษ์ศิริกุลดำรง
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๙๑

เด็กหญิงจรรยา ม่วงอ่อน
๒๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๙๒

เด็กชายธีระวัฒน์ หวังห่วงกลาง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๙๓

เด็กชายนนทพัทธ์ ศรีเลิศ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๙๔

เด็กชายธีรวัตร ปอมเนียม
๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๙๕

เด็กชายณัฐพล คีรีคำรณ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๙๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญวาสนา
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๙๗

เด็กชายวีรภาพ นาคมณี
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๙๘

เด็กชายศรายุธ บัวพุฒ
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๑๙๙

เด็กชายวชิระ ไชยสุมัง
๒๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๖ / ๓๒๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๐๐

เด็กหญิงวรากร สุพรรณ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๐๑

เด็กหญิงมุฑิตา แซ่เถา
๑๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๐๒

เด็กชายเจริญชัย พรานปา
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๐๓

เด็กหญิงกัญญาภัค เดชเสถียร
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๐๔

เด็กหญิงแพรวา ทับเสน
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๐๕

เด็กชายนวมินทร์ คำบุญเรือง
๑๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๐๖

เด็กชายธนาธรธ์ ยิงยง

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๐๗

เด็กหญิงปยะธิดา ฟกเขียว

๑๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๐๘

เด็กหญิงภูรินี นาเสถียร

๒๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๐๙

เด็กหญิงจิราภา ณ  นคร

๒๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๑๐

เด็กหญิงทิติภา เพชรอินทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๑๑

เด็กหญิงภัทรนันท์ พันธ์ไม้
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๑๒

เด็กชายกิตติชัย จ้อยเล็ก
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๑๓

เด็กหญิงอรณิชา ชมหอม
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๑๔

เด็กหญิงอินทิรา ภู่ถินเถือน

่ ่

๒๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๑๕

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

จีระบุตร
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๑๖

เด็กหญิงผกามาศ อาจคงหาญ
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๑๗

เด็กชายเตชิด ทองนุ่ม
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๑๘

เด็กหญิงแพรวา พิทักษ์คุ้ม
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๑๙

เด็กชายอนุชา บัวสาย
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๒๐

เด็กหญิงพรนัทท์ชา พิสุทธิทรัพย์

์

๒๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๒๑

เด็กหญิงปญจวรรณ พรมสุข
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๒๒

เด็กหญิงเปมิกา คำชู
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๒๓

เด็กหญิงภคพร จักรคำ
๒๙/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

สมรโกฏิ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๒๔

เด็กชายยิง

่

กุมพัฒน์
๒๗/๙/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

สมรโกฏิ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๒๕

เด็กชายภูริ ภูมิลักษณ์
๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

สมรโกฏิ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๒๖

เด็กชายธนพล ยิมละมัย

้

๑๘/๙/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

สมรโกฏิ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๒๗

เด็กหญิงณัชชา คำโสภา
๑๘/๙/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

สมรโกฏิ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๒๘

เด็กหญิงสุวนันท์ คำโสภา

๒๒/๑๒/๒๕๕๒
โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

สมรโกฏิ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๒๙

เด็กหญิงปาวิตา คำโสภา
๘/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

สมรโกฏิ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๓๐

เด็กหญิงวะริตา คำโสภา ๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

สมรโกฏิ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๓๑

เด็กหญิงณัชชา โตศรีสิลป
๒๐/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

สมรโกฏิ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๓๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

สังข์ประเสริฐ
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

สมรโกฏิ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๓๓

เด็กชายธันวา เพ็ชยาวา
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

สมรโกฏิ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๓๔

เด็กชายเกษมศักดิ

์

หาลาภ
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

สมรโกฏิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๗ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๓๕

เด็กชายกฤษณพล ชุมเพ็ชร
๒๓/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

สมรโกฏิ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๓๖

เด็กชายจิตรลดา ชำนาญโพธิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

สมรโกฏิ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๓๗

เด็กชายพงศกร จันทา
๑๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

สมรโกฏิ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๓๘

เด็กหญิงพัชรพร ท่าอิฐ
๑๓/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

สมรโกฏิ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๓๙

เด็กชายปณต พันธ์ทอง
๒๓/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

สมรโกฏิ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๔๐

เด็กชายธนพงศ์ เกสร
๑๒/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

สมรโกฏิ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๔๑

เด็กชายสิรภัทร นครภัณฑ์
๑๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

สมรโกฏิ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๔๒

นายจวน มะเดือ

่

๑๕/๘/๒๕๑๔
โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

สมรโกฏิ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๔๓

นายเฉลิมพงศ์ นัยยะพัด

๒๒/๑๑/๒๕๒๗
โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

สมรโกฏิ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๔๔

นายปรีดา จิตรแสวง
๒๙/๔/๒๕๒๖

โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

สมรโกฏิ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๔๕

นายชาติชาย ฤทธิชัย
๑๔/๙/๒๕๓๒

โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

สมรโกฏิ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๔๖

นางสาวสุจิตรา อาศน์วิเชียร ๑/๓/๒๕๒๓

โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

สมรโกฏิ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๔๗

นางสาวสมฤทัย แสงสุริยา ๖/๑๐/๒๕๓๐

โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

สมรโกฏิ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๔๘

นางสาวนริสรา หร่ายพิมาย
๑๘/๕/๒๕๓๓

โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

สมรโกฏิ  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๔๙

นางสาวณัฏชา ไทยวิชัย
๖/๑๒/๒๕๓๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๕๐

เด็กหญิงกชกร มาพุฒ
๓๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๕๑

เด็กชายกฤษณะพงษ์ วงษาไทย
๑๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๕๒

เด็กชายก้องเกียรติ รังษิโย ๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๕๓

เด็กชายกิตติพงษ์ วัฒนะพรม ๕/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๕๔

เด็กชายกุญชร จรรยาวงศ์
๒๓/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๕๕

เด็กหญิงเกวรินทร์ พินพังงา
๑๔/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๕๖ เด็กชายคอนเนอร์ ธีรพงษ์

โอไรล์ลี

่

๑/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๕๗

เด็กชายจรูญเกียรติ นองประโคน
๑๖/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๕๘

เด็กชายจักรพงษ์ สิมพล ๙/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๕๙

เด็กหญิงจิณัฐตา ไม้สัก
๑๙/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๖๐

เด็กชายจิรประวัติ ทัพสวัสดิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๖๑

เด็กชายจีระศักดิ

์

ยินดีรัมย์
๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๖๒

เด็กหญิงจุฬารัตน์ เหลาทอง
๒๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๖๓

เด็กหญิงเจนิสตา โอบินาโบ
๒๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๖๔

เด็กชายชนะภัย วุฒิพรหม
๑๘/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๖๕

เด็กชายชนัญชิต พัดประดิษฐ์ ๕/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๖๖

เด็กชายชนาทิศ ไม้สัก ๔/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๖๗

เด็กหญิงชลลดา ต้นดอกไม้ ๗/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๖๘

เด็กชายชาญชนะ เจริญยิง

่

๓/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๖๙

เด็กชายฐิติพัฒน์ วรมหัทธนกุล
๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๘ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๗๐

เด็กหญิงฐิติมา ชาญประโคน
๒๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๗๑

เด็กชายณัฐพงศ์ พุ่มขจร
๑๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๗๒

เด็กชายณัฐพล คู่ปรึกษา
๒๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๗๓

เด็กชายตุลาธร แซ่ตัน

่

๑๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๗๔

เด็กชายธนกร ระเริง
๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๗๕

เด็กชายธนกิตติ หอมยิง

่

๑๓/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๗๖

เด็กชายธนพล ลิอ่อนรัมย์
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๗๗

เด็กชายธนภน เอียมชัย

่

๑๑/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๗๘

เด็กหญิงธัญญรัตน์ โคตรสงคราม
๑๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๗๙

เด็กชายนที ไทรนนทรีย์
๑๖/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๘๐

เด็กชายนรินธร คดดี
๒๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๘๑

เด็กหญิงนันทรัตน์ บุทเวช ๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๘๒

เด็กหญิงนันท์หทัย ธัญธนาพงศ์
๑๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๘๓

เด็กหญิงนิดหน่อย ร่องจิต
๑๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๘๔

เด็กหญิงปกัลญา ขำดี
๒๒/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๘๕

เด็กหญิงปลายฝน ธรรมศิริ ๓/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๘๖

เด็กหญิงปณฑารีย์ คุณชยางกูร
๑๔/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๘๗

เด็กชายพงศธร อิศรางกูร
๑๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๘๘

เด็กหญิงพรพิรุณ ธีรนิตยภาพ
๑๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๘๙

เด็กหญิงพัชราพา พรหมดี ๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๙๐

เด็กหญิงพิมพ์วดี เล้าพานิชวัฒนา ๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๙๑

เด็กหญิงพิมพ์สิริ เหล่าบุตรสา
๑๘/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๙๒

เด็กหญิงพิมรดา ฆ้องอินตะ
๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๙๓

เด็กชายพีรพัฒน์ เรืองนัยสุข
๒๕/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๙๔

เด็กหญิงพีรยา เพ็ชรเรือง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๙๕

เด็กหญิงเฟองฟา ผานิช
๒๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๙๖

เด็กหญิงภัคจิรา ผูกทรัพย์
๒๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๙๗

เด็กหญิงมะเมียะ

๊

-
๑๑/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๙๘

เด็กหญิงเมธินี อยู่สำราญ
๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๒๙๙

เด็กชายยุทธนา บุญลอย
๒๖/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๐๐

เด็กหญิงวนัชวรรณ บุญอำนวย
๑๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๐๑

เด็กหญิงวารินทร์ ออกผล
๑๗/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๐๒

เด็กชายศราวรณ์ ใจชำนิ
๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๐๓

เด็กชายศักย์ศรณ์ ชัยชาญ ๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๐๔

เด็กหญิงศิรินภา เสือแก้ว ๒/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๙ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๐๕

เด็กหญิงศิริรักษ์ ศิริวัฒนรักษ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๐๖

เด็กชายศิวกร บัวลอย ๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๐๗

เด็กชายศุภชัย ชูกลิน

่

๑๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๐๘

เด็กหญิงศุภรัตน์ พนม
๑๕/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๐๙

เด็กหญิงสโรชา เด่นไชย ๕/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๑๐

เด็กหญิงสิวพร จิตรพร
๑๖/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๑๑

เด็กชายสิษธินันท์ ทองม่วง
๑๔/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๑๒

เด็กหญิงสุกัญญา ศิริเมือง
๒๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๑๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ นาคสนธิ

์

๒๒/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๑๔

เด็กหญิงสุพัฒจณี อู่ใหม่
๑๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๑๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

โพธิสาขา

์

๒๔/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๑๖

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

โชติช่วง
๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๑๗

เด็กชายอนุรัฐ แก้วบ้านดอน
๒๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๑๘

เด็กชายอภิญโญ ธงศรี
๑๗/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๑๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ พรมพิลา ๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๒๐

เด็กหญิงอรทัย บุ่งอุทุม ๕/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๒๑

เด็กหญิงอริสา เครือลัดดา
๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๒๒

เด็กหญิงอริสา โสลา
๒๘/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๒๓

เด็กชายอัครพนธ์ ผลเจริญ ๑๐/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๒๔

เด็กหญิงอัญชรี ทองพูน ๑๐/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๒๕

เด็กชายอัษฎาวัฒิท์ ทรงประดับ ๓๐/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๒๖

เด็กหญิงอุไรพร เอียมกลำใหญ่

่

๘/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๒๗

เด็กชายเอกราช คำแดง
๑๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๒๘

นายกนกพล เรืองรุ่ง
๑๑/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๒๙

นายกรณ์ เยียมสวัสดิ

่ ์

๑๒/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๓๐

นายกฤษดา นรพัลลภ

๒๔/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๓๑

นายกลวัชร สุขรักษา
๐๕/๑๐/๒๕๑๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๓๒

นายกันหา สอดตา
๐๗/๐๑/๒๕๐๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๓๓

นายกาวี สมิง
๑๐/๐๔/๒๕๑๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๓๔
นายเกวิน ฌอง โดนาท์

-
๑๘/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๓๕

นายเกียรติเลิศ คุ้มจันอัด

๑๒/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๓๖

นายไกรศร สินรัตน์
๒๕/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๓๗

นายคณพศ แสนใจยา
๐๓/๑๒/๒๕๑๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๓๘

นายคมสัน ทองแผ่น
๐๘/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๓๙

นายจตุพัชร์ บุญมี
๐๗/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๐ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๔๐

นายจักรกฤษณ์ บุญวงศ์
๐๕/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๔๑

นายจักรพันธ์ กัญจน์ดารา
๓๐/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๔๒

นายจักรพันธุ์ กิมใช้
๐๒/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๔๓

นายจักรวาล เดชคำ
๐๔/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๔๔

นายฉ้วน หนวดมี
๑๘/๐๘/๒๕๐๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๔๕

นายฉัตรชัย สวัสดี
๐๕/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๔๖

นายเฉลิมศักดิ

์

พูลทวี
๑๐/๐๓/๒๕๔๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๔๗

นายชวลิต ใจดี
๐๖/๑๒/๒๕๑๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๔๘

นายช้างแพน -

๒๔/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๔๙

นายชาญชัย ราชสุข
๐๕/๐๗/๒๕๐๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๕๐

นายเชียวชาญ

่

ประเสริฐสิน
๑๘/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๕๑

นายณชพัฒน์ สิทธิบุญ
๑๖/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๕๒

นายณัฐภูมิ ฟกยอดทอง
๐๑/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๕๓

นายทวี นิตย์ปราณ

๒๑/๑๒/๒๕๑๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๕๔

นายทศพร
พิทักษ์วัฒนานนท์ ๐๘/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๕๕

นายทศพล นวนิตย์วรานนท์
๒๖/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๕๖

นายทัด -
๑๖/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๕๗

นายทิวานนท์ บุญเรือง
๒๐/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๕๘

นายเทพรัตน แดงจร
๑๔/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๕๙

นายธงชัย ทองพูล
๒๓/๐๒/๒๕๓๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๖๐

นายธนพัต สายพงษ์
๓๐/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๖๑

นายธนวรรธน์ คำดี
๐๘/๐๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๖๒

นายธวัตรชัย มานะ
๑๕/๑๒/๒๕๐๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๖๓

นายธีระนัย ฤกษ์รูจี
๒๒/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๖๔

นายธีระศักดิ

์

สุดสงวน
๒๕/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๖๕

นายนเรศ นพรัตน์
๐๔/๐๑/๒๕๑๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๖๖

นายนิตย์ แก้วละเอียด
๐๘/๐๔/๒๕๑๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๖๗

นายนิพล มีเกาะ
๐๘/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๖๘

นายนิยม เดชแดง
๒๐/๑๐/๒๕๐๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๖๙

นายนุชา ทับทิมพวง
๐๑/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๗๐

นายปฏิพัทธ์ คำภู่
๒๐/๑๐/๒๔๙๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๗๑

นายประทีป ทนุบำรุง
๑๗/๐๓/๒๕๐๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๗๒

นายประวิทย์ ฤทธิทรง

์

๐๑/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๗๓

นายประเสริฐ วราคำ
๒๓/๑๐/๒๕๐๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๗๔

นายประเสริฐ ปญสุวรรณ

๑๒/๑๒/๒๔๘๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๑ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๗๕

นายปรัชญาพล ฉัตรทอง

๓๑/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๗๖

นายปรีชา พัฒแดง
๑๓/๐๘/๒๕๑๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๗๗

นายปยพงษ์ พูลผล
๑๘/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๗๘

นายปยกรณ์ ธงธนพุ่มจันทร์
๐๔/๑๐/๒๕๐๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๗๙

นายปูไข่ -
๑๒/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๘๐

นายพงศ์พัฒน์ โกละกะ
๒๐/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๘๑

นายพูลพงษ์ ไขขุนทด
๐๔/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๘๒

นายไพศาล หนูพันธ์
๐๓/๑๐/๒๕๐๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๘๓

นายภรา ชูศรี
๐๖/๑๒/๒๕๐๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๘๔

นายภานุพงษ์ รัสนา
๒๒/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๘๕

นายภิญโญ มันเมือง

่

๐๘/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๘๖

นายมงคล แจ้งข่าว
๐๑/๐๖/๒๕๐๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๘๗

นายมนตรี สีกล่อม
๐๘/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๘๘

นายมานพ ไตรบุญ
๒๕/๐๓/๒๕๑๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๘๙

นายยุรนันท์ คำพาพานป

๑๑/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๙๐

นายรัดตรี พันแพง
๐๒/๐๑/๒๕๑๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๙๑

นายราวี เดชแดง
๒๖/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๙๒

นายรุ่งดี ภักดีชน
๒๕/๐๕/๒๕๑๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๙๓

นายรุ่งโรจ สังข์ขำ
๐๓/๑๑/๒๔๙๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๙๔

นายวรพงษ์ กองวัฒนะ
๒๓/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๙๕

นายวรพจน์ แสนหลวง
๒๓/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๙๖

นายวัชรพล แสนอุบล
๐๔/๑๒/๒๕๓๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๙๗

นายวัชรพล พรหมหิตาทร
๐๑/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๙๘

นายวัฒนพงษ์ พันธ์งาม
๐๒/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๓๙๙

นายวันนา -
๐๖/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๐๐

นายวิทวัส บุญเอก
๒๓/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๐๑

นายวิโรจน์ สุวรรณี
๐๒/๐๘/๒๕๑๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๐๒

นายวิวัฒน์ อยู่เกิด
๐๓/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๐๓

นายวีรพงษ์ ตาหนู
๑๘/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๐๔

นายวุฒิชัย กิจสอาด
๒๗/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๐๕

นายวุฒิพงศ์ จุลศักดิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๐๖

นายศตวรรษ เพ็งโสดา

๑๗/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๐๗

นายศุภกร พูลสุข
๒๖/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๐๘

นายสกนธ์ เสมคำ
๐๖/๐๓/๒๕๒๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๐๙

นายสถาพร ดวงแก้ว
๐๗/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๒ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๑๐

นายสถาพร รีเลียง
๑๒/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๑๑

นายสมคิด ช้อยวิเชียร
๐๑/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๑๒

นายสมชาย แสงจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๑๓

นายสมบุญ หะริตา
๒๓/๐๗/๒๕๑๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๑๔

นายสมปอง แก้วกันหา
๒๓/๐๒/๒๕๐๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๑๕

นายสมพร ศรีมังมาตร์
๒๘/๐๘/๒๕๑๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๑๖

นายสมโภชน์ ชุมพล
๒๑/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๑๗

นายสมศักดิ

์

ชำนาญ
๒๘/๑๐/๒๕๑๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๑๘

นายสันต์ วิเชียรสรรค์
๑๐/๐๑/๒๕๑๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๑๙

นายสายัณห์ ดวงแก้ว
๒๐/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๒๐

นายสุทธิจักร แสงประเสริฐ
๑๐/๐๘/๒๕๐๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๒๑

นายสุพรรณ์ ปทมสุรัตน์
๒๙/๐๔/๒๕๐๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๒๒

นายสุเมธ กาวีอ้าย

๑๖/๑๑/๒๕๑๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๒๓

นายเสกสรรค์ จุไรทอง
๐๖/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๒๔

นายเสรี เหรา
๐๓/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๒๕

นายแสบ ชูแก้ว
๒๘/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๒๖

นายอดินันท์ เรืองปาน
๐๘/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๒๗

นายอดิศักดิ

์

หงษ์ฟอน
๐๕/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๒๘

นายอนุศักดิ

์

น้อยทิพย์
๒๒/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๒๙

นายอลงกรณ์ ฝอยทอง
๐๙/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๓๐

นายอาทร ธรรมสุทธิ
๓๐/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๓๑

นายอาทิตย์ ฉิมคล้าย
๐๑/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๓๒

นายอำนาจ ชืนวจีธรรม

่

๐๓/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๓๓

นายอำไพ สาพา
๑๓/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๓๔

นายอุกกฤษณ์ คงดี
๒๒/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๓๕

นายอุทัย ประจวบสุข
๒๕/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๓๖

นายอุทิศ ชูช่วย
๑๕/๑๑/๒๕๐๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๓๗

นายอุเทน รืนเริง

่

๐๔/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๓๘

นายเอกชัย สังฆรัสมี

๒๙/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๓๙

นายกฤษฎา เนือนิม

้ ่

๑๗/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๔๐

นายกลยุทธ สารีคำ

๒๕/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๔๑

นายกิตติพงศ์ นาสมใจ
๒๑/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๔๒

นายเกรียงไกร อุทัยแสน
๐๓/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๔๓

นายจะเพลอะ สาแงะ
๐๔/๐๖/๒๕๔๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๔๔

นายจายซายโซ -
๑๖/๐๑/๒๕๔๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๓ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๔๕

นายจิรายุส สุวรรณ์
๑๘/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๔๖

นายฉลวย นุชน้อง

๑๗/๑๒/๒๔๙๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๔๗

นายฉัตรชัย ถีระแก้ว
๐๖/๐๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๔๘

นายชรัมภ์ ศรีประเสริฐ
๐๗/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๔๙

นายชานุวัฒน์ บุญเกิด

๒๓/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๕๐

นายณัฏฐ์ ธนาเสฏฐพงศ์

๑๒/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๕๑

นายต้น แซ่ลี
๑๔/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๕๒

นายเตซินท์ ใจซือ

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๕๓

นายทศพร ลับกิม

่

๒๑/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๕๔

นายธนพล นันหทัย
๑๙/๑๐/๒๕๓๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๕๕

นายธรรมนูญ จำรูญ
๑๐/๑๒/๒๕๑๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๕๖

นายธวัชชัย กระจ่างฤกษ์
๒๕/๐๙/๒๕๑๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๕๗

นายน้อย แซ่หลง
๒๐/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๕๘

นายนิสิต บุญสว่าง
๐๙/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๕๙

นายบุญเจริญ เล็กพังเทียม
๒๙/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๖๐

นายบุญยง แซ่เฮ่อ
๐๔/๐๗/๒๕๑๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๖๑

นายประพจน์ วรวุธ
๒๗/๐๑/๒๕๑๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๖๒

นายประภากร กลินสกุล

่

๑๗/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๖๓

นายประเสริฐ เภรีวงษ์
๑๓/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๖๔

นายประเสริฐ ทรัพย์พานิช
๒๖/๐๓/๒๕๐๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๖๕

นายปยะพงษ์ พุทธแล้ม

๒๖/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๖๖

นายพินิจ แปลกพรมราช
๑๕/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๖๗

นายมงคลชัย รัตนอนัญชัย
๒๙/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๖๘

นายมนัสรินทร์ อัศวศักดิโยธิน

์

๒๐/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๖๙

นายเมชฌ สุทธิศร
๑๙/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๗๐

นายไม้ -
๑๗/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๗๑

นายยุทธนา พูลสวัสดิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๗๒

นายรชานนท์ เบ๊ะกี
๒๗/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๗๓

นายระพีพัฒน์ พันธุ์ศรี
๒๓/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๗๔

นายรังสรรค์ พรเจริญ
๐๕/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๗๕

นายวังไทร ราษีทรัพย์
๒๑/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๗๖

นายวันนัด ตังบารมีธรรม

้

๒๑/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๗๗

นายวิทยา โสภา
๒๗/๑๐/๒๕๑๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๗๘

นายวิษณุ บรรทจิตร

๒๙/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๗๙

นายไวยันเท -
๑๔/๐๓/๒๕๒๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๔ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๘๐

นายศักดิชัย

์

จะคา

๑๓/๑๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๘๑

นายศักดิชาย

์

วรรณพฤกษ์
๐๘/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๘๒

นายศิลปชัย ไกรอาบ
๑๗/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๘๓

นายศุภชัย เบญจาธิกุล

๒๙/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๘๔

นายสถาพร ชัยประสิทธิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๘๕

นายสมชาย
ชาญชัยพิทักษ์สิน

๑๓/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๘๖

นายสมศักดิ

์

ทัพน้อย
๒๐/๐๗/๒๕๑๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๘๗

นายสมหมาย สุภาพ
๒๕/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๘๘

นายสุชาติ สว่างสุข
๐๖/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๘๙

นายอิทธิพล คล้ายแจ้ง
๐๒/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๙๐

นายอุกฤษฎ์ เรืองสุวรรณ

๑๖/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๙๑

นายอุทิศ สุตะไล

๑๒/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๙๒

นายกฤษดา สามลา
๑๐/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๙๓

นายกล้า มีสัตย์
๑๕/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๙๔

นายก่อเกียรติ อินผลเล็ก

๒๕/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๙๕

นายเกียรติศักดิ

์

ไลเกตุ
๒๖/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๙๖

นายจักรกฤษณ์ องค์สอาด
๓๐/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๙๗

นายจักรพล งามลาภ
๐๕/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๙๘

นายจารุวัตร
เหลืองอมรไพศาล ๐๒/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๔๙๙

นายจีระวัฒน์ สิงโสดา
๑๓/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๐๐

นายชนะภัย แสงสวัสดิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๐๑

นายชนินทร์ อังสุมาลี
๒๒/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๐๒

นายชัยธวัช เพชรมูล
๓๑/๐๘/๒๕๔๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๐๓

นายชาติชาย พูลผล
๑๙/๐๗/๒๕๓๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๐๔

นายชาย เขนสันเทียะ

๊

๑๐/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๐๕

นายเชิดชิต บุญทวี
๑๕/๐๕/๒๕๑๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๐๖

นายไชยพัฒน์ คำสด
๑๖/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๐๗

นายดรณ์ นันทรัตน์
๒๑/๐๕/๒๕๓๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๐๘

นายเติมพร รุ่งธนไพศาล
๑๕/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๐๙

นายไตรภพ จันโท
๒๙/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๑๐

นายทรงศิลป ปญญาดี

๒๖/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๑๑

นายทศพร เวชโพธิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๑๒

นายธนพล มีนไชยอนันต์
๐๙/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๑๓

นายธนอนันต์ พันธุรักษ์
๐๒/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๑๔

นายธนัฐพงศ์ กุลรักษา
๒๓/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๕ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๑๕

นายธวัช เทพอุด
๐๗/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๑๖

นายธิติสรณ์
ภาณุวงษ์เจริญสุข ๑๖/๐๙/๒๕๔๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๑๗

นายธีรยุทธ อุ่นจิตร

๒๖/๑๒/๒๕๑๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๑๘

นายธีระ เดชเลย์
๒๕/๐๔/๒๕๐๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๑๙

นายนิกร คำภีระ
๐๘/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๒๐

นายนิติธรรม นิรภัย
๑๑/๐๓/๒๕๐๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๒๑

นายบรรเจิด รอดโต
๒๒/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๒๒

นายประทีป นันโต
๒๕/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๒๓

นายประวิทย์ ถ่ายเนียม
๐๒/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๒๔

นายประเสริฐ ปทุมสูติ
๒๗/๐๗/๒๕๐๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๒๕

นายประเสริฐ โพธิกุลชนันท์
๐๓/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๒๖

นายปรีชา สร้อยสด
๒๗/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๒๗

นายพัชรพงษ์ แสงเดือน
๐๖/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๒๘

นายพิชิต ฤกษ์เย็น
๐๔/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๒๙

นายพิเชษฐ์ คำดี
๑๕/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๓๐

นายรัฐพงษ์ คงแสงศรี
๐๔/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๓๑

นายวรพจน์ ขวัญสง
๑๔/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๓๒

นายวราวุธ สดใสปนเพ็ชร์

๑๘/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๓๓

นายวสันต์ มูอำหมัดซาและ
๓๐/๐๗/๒๕๔๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๓๔

นายวัชรินทร์ พรหมวี
๑๐/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๓๕

นายวิศนุ ภิรมย์
๑๙/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๓๖

นายวุฒิพงษ์ เทพารักษ์
๐๓/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๓๗

นายสกนธ์ กล่อมปญญา
๒๓/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๓๘

นายสงวน สมวาจา
๐๑/๑๒/๒๕๐๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๓๙

นายสมควร ภู่ด้วง

๑๔/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๔๐

นายสมเจฑธ์

อิศรางกูร ณ อยุธยา ๐๒/๐๑/๒๕๐๕
เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๔๑

นายสมชาย แจ่มจันทร์
๐๔/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๔๒

นายสมนึก โกเสยะโยธิน
๒๕/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๔๓

นายสมประสงค์ สุวรรณรัตน์
๑๖/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๔๔

นายสมพงษ์ สุนทรวิภาต
๒๓/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๔๕

นายสาธิต มุ่ยแฟง
๐๑/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๔๖

นายสมมารถ ทองนวล
๑๕/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๔๗

นายสุบัน สีหัน
๒๓/๐๕/๒๕๓๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๔๘

นายใหญ่ ทองปาน
๐๑/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๔๙

นายอติวัตร ปาแดง
๐๔/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๖ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๕๐

นายอนันต์ มะปูเลาะห์
๒๘/๐๗/๒๕๑๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๕๑

นายอนุกูล ตามไว
๑๘/๐๒/๒๕๓๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๕๒

นายอภิรัติ ขาวทอง
๒๖/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๕๓

นายอภิวัฒน์ อุดมแก้ว
๑๔/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๕๔

นายอภิศักดิ

์

รักชาติ
๒๙/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๕๕

นายอัมพร กาบสร้อย
๑๙/๐๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๕๖

นายกฤษณะ มีนันท์
๑๔/๐๒/๒๕๑๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๕๗

นายเกรียงศักดิ

์

พรมมาลี
๑๗/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๕๘

นายไกรสร แก่นจันทร์
๓๐/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๕๙

นายคงศักดิ

์

ตระกูลนินาท
๐๑/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๖๐

นายคำพันธ์ บุญปก

๑๕/๑๒/๒๕๑๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๖๑

นายคือ -
๑๑/๐๖/๒๕๑๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๖๒

นายจักรกฤษ สะอาดเนตร
๑๓/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๖๓

นายจำรัส ชุมนุม
๒๓/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๖๔

นายชัชวาล มันพุก
๐๑/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๖๕

นายชัยชนะ ดีงาม
๐๔/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๖๖

นายชุมพล ด้วงประดิษฐ์
๑๙/๑๐/๒๕๐๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๖๗

นายณัฐพงศ์ ชลินธุ
๒๒/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๖๘

นายทศพล คนซือ

่

๑๘/๐๑/๒๕๑๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๖๙

นายเทวัญ เจริญพิทักษ์กุล
๐๑/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๗๐

นายธนบดี แซ่จิว
๐๓/๐๕/๒๕๒๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๗๑

นายธนากร เพ็ชรนิน
๐๓/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๗๒

นายนพดล พรายศรี
๑๕/๐๔/๒๕๑๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๗๓

นายนัฐวุฒิ ทองนุกุล
๐๒/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๗๔

นายนันทสิทธิ

์

พุทธาธรรม
๒๐/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๗๕

นายนิพล ภักดี
๒๕/๐๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๗๖

นายบัณฑิตย์ ชัยสิงห์
๒๒/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๗๗

นายบุญ ใจแก้ว
๒๙/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๗๘

นายบุญศรี อุดทังไข
๐๕/๐๓/๒๔๙๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๗๙

นายประสิทธิ

์

พูนดำ
๑๓/๐๑/๒๕๑๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๘๐

นายประสิทธิ

์

รัตนพันธ์
๐๕/๐๔/๒๔๙๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๘๑

นายประสิทธิชัย นุชแดง
๐๑/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๘๒

นายประเสริฐ สงช่วย

๒๘/๑๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๘๓

นายปริทรรศ นุ่มน้อย
๑๙/๐๗/๒๕๐๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๘๔

นายปาน กองม่วง
๒๓/๑๑/๒๕๑๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๗ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๘๕

นายปยะพงษ์ ฟูแก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๘๖

นายพงศธร พันจันแม้น
๐๕/๐๗/๒๕๔๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๘๗

นายพรชัย นิยมทอง
๐๔/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๘๘

นายพรเทพ ปลืมตา

้

๐๔/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๘๙

นายพรเทพ ดียิง

่

๒๕/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๙๐

นายพลวรรธน์ พันธ์โชติรส
๖/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๙๑

นายพิศาล ใจเทียง

่

๑๓/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๙๒

นายไพรัช อารีย์
๒๔/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๙๓

นายรัตนพล ผาทอง

๑๓/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๙๔

นายเล  วัน  ดาย -
๒๔/๑๐/๒๕๔๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๙๕

นายวันชัย ร่วมพันธ์
๒๙/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๙๖

นายวิชาญ สุขพรม
๑๘/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๙๗

นายวิชิต บุญหล้า
๒๐/๐๔/๒๕๑๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๙๘

นายวิทยา รามศิริ
๒๙/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๕๙๙

นายวีรยุทธ แซ่เฮ้ง
๐๔/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๐๐

นายวุฒิชัย เจริญท้าว
๑๔/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๐๑

นายสมเจตน์ ละอองแก้ว
๓๐/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๐๒

นายสมศรี มาฤทธิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๑๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๐๓

นายสหฤกษ์ วิรสรรค์
๐๑/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๐๔

นายสัมพันธ์ แจ่มแจ้ง

๑๕/๑๒/๒๕๑๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๐๕

นายสำราญ ยาจิตร
๒๔/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๐๖

นายสุทธิพร โมราศิลป
๐๗/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๐๗

นายสุพัฒน์ ตาเพชร
๒๒/๐๔/๒๕๑๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๐๘

นายสุรินทร์ เพชรทอง
๐๓/๑๒/๒๕๐๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๐๙

นายเหงียน  ก๊ก  ดึก

๊

-
๒๗/๐๗/๒๕๔๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๑๐

นายอนุรักษ์ เลาฉ่อน
๒๔/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๑๑

นายอ้อนจันทร์ ใจพุก
๐๑/๐๓/๒๕๒๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๑๒

นายอัศษะนัย ยงยิง

่

๑๒/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๑๓

นายอาหลุ่ม ดารา
๐๑/๐๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๑๔

นายอิด ผาสุก
๑๖/๑๐/๒๕๑๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๑๕

นายเอกสิทธิ

์

ศรีหาญ
๐๓/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๑๖

นายกฤตภาส แก่นเพ็ชร
๐๔/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๑๗

นายกิตติพงษ์ พรมวงศ์
๐๕/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๑๘

นายกิตติพจน์ อ่อนทอง
๒๐/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๑๙

นายขวัญชัย ขันติศิลาชัย
๐๙/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๘ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๒๐

นายคำยี

่

ตาบาน
๐๑/๐๑/๒๕๑๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๒๑

นายจรงค์กรณ์ เกิดภิญโญ
๒๗/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๒๒

นายจีระศักดิ

์

ศรีอักษร
๐๙/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๒๓

นายชัยยันต์ พันเส็ง
๐๓/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๒๔

นายซาเฮะ ยูโซะ
๐๑/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๒๕

นายฐิติวัฒน์ หนูสา
๐๖/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๒๖

นายณพอนนต์ พิพัชร์สกุลเดช
๑๓/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๒๗

นายดิษพันธ์ เจียมจิตร
๒๘/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๒๘

นายทวีป บัวสะเกตุ
๓๑/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๒๙

นายทองพูล อินธิราช
๑๙/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๓๐

นายธนกฤติ สู่สุข

๑๕/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๓๑

นายธัณปกร รัตนะ
๐๑/๐๑/๒๕๑๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๓๒

นายธีรวัฒน์ สุขสวัสดิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๓๓

นายนที จันทรัคคะ
๐๙/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๓๔

นายนฤพร สือมงคลสันต์

่

๒๒/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๓๕

นายนัฐพงษ์ รักษ์ประสงค์
๑๓/๐๗/๒๕๓๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๓๖

นายนัฐพล กิติศรีวรพันธุ์

๒๓/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๓๗

นายนัฐวัฒน์ แพนดอน
๐๓/๐๖/๒๕๓๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๓๘

นายนิรุต จุลกิจ
๐๕/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๓๙

นายบอลด์ ชาวหวายสอ
๐๖/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๔๐

นายบัณฑิต อัศวเดชฤทธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๑๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๔๑

นายปรีชา ศรีปน
๐๖/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๔๒

นายพล คีรีรุจีรกลุ
๐๑/๐๑/๒๕๑๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๔๓

นายพสุพงศ์ วุฒิวัฒน์ธนะเอก
๐๖/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๔๔

นายพัดดี รีอินทร์
๓๐/๐๖/๒๕๐๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๔๕

นายพิเชษฐ สังข์บัวแก้ว
๐๔/๐๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๔๖

นายภูวงศ์ คำมุงคุณ
๐๗/๐๑/๒๕๐๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๔๗

นายมงคล จะแล
๐๑/๐๑/๒๕๑๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๔๘

นายมูฮำมัดซะอีรี ตาเละ
๐๑/๐๑/๒๔๙๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๔๙

นายยงยุทธ ปุกคา
๒๐/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๕๐

นายยอดชาย รูปยะเวช
๒๓/๐๖/๒๕๑๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๕๑

นายลือชา จีระบรรพต
๐๖/๐๑/๒๔๙๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๕๒

นายวิชาญ ฟกเขียว
๒๕/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๕๓

นายวิทิต เติมบุญ
๒๘/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๕๔

นายวิรัช บุญรอด
๒๓/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๙ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๕๕

นายวิรัตน์ จูเปาะ
๐๑/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๕๖

นายวีรยุทธ ศรีภัทรานุสรณ์
๑๒/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๕๗

นายสมจิต แก้วพรม
๓๑/๐๗/๒๕๑๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๕๘

นายสมเดช รักษาวงษ์
๐๒/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๕๙

นายสมนึก ชาวเรือ
๐๔/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๖๐

นายสะกะรี มามะนอ
๐๑/๑๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๖๑

นายสัจจพงษ์ พลพิชัย
๐๘/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๖๒

นายสุทัศน์ กฤษกรี
๑๒/๐๖/๒๕๑๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๖๓

นายสุพัฒน์ เลาหะวัฒนะ
๒๗/๐๙/๒๔๙๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๖๔

นายสุรพล เชือเมืองพาน

้

๓๐/๐๙/๒๔๙๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๖๕

นายเสียวเซียง

่ ้

แซ่โจว
๑๘/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๖๖

นายอดิเรก นิลอ่อน
๐๓/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๖๗

นายอนันตการต์ กัลยานีย์
๒๐/๐๒/๒๕๓๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๖๘

นายอนุกรณ์ บุญเทพ
๐๘/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๖๙

นายอัครเดช ช่างจาย
๒๓/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๗๐

นายอับดุลบาซิ บูละ
๒๗/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๗๑

นายอานนท์ โพธิงาม

์

๐๗/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๗๒

นายอาโย เชอกอง
๐๑/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๗๓

นายเอกชัย เพ็ชรดวง
๑๗/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๗๔

นายกนก เมฆสุวรรณ
๓๐/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๗๕

นายกบินทร์ จิโรจน์มนตรี
๓๐/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๗๖

นายก้าน บุญเรือน
๑๙/๐๕/๒๕๐๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๗๗

นายเกรียงศักดิ

์

เทศนาบูรณ์
๒๑/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๗๘

นายคมสันต์ สวิงรัมย์

๑๕/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๗๙

นายจตุพล มณีวงษ์
๑๐/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๘๐

นายจิรพันธ์ หนูเทียน
๑๐/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๘๑

นายจิรวัฒน์ ตังปรัชญานุรักษ์

้

๒๑/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๘๒

นายจิรายุทธ สุวรรณโชติ
๒๑/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๘๓

นายเฉลิม เม็ดโท
๐๕/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๘๔

นายเฉลิมยศ เพชรสังวาล
๐๕/๑๒/๒๕๓๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๘๕

นายเฉลิมวุฒิ แสงทรัพย์
๐๗/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๘๖

นายชวน โสธรรม
๑๗/๑๐/๒๔๙๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๘๗

นายชัยณรงค์ วงศ์บุตรโคตร
๑๔/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๘๘

นายชาตรี จันทร์เกตุ
๒๗/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๘๙

นายเชษฐ์พล จงจิตต์
๐๗/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๐ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๙๐

นายไชยภัทร ศรีสวัสดิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๙๑

นายณฐกฤต ทับทิมดี
๑๘/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๙๒

นายณัฏฐ์รัญชน์ แซ่ลี

้

๑๕/๐๗/๒๕๑๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๙๓

นายณัฐ์ชนนท์ พิจารณ์
๑๘/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๙๔

นายณัฐวุฒิ กระแสกุล
๒๔/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๙๕

นายถวิล รอดจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๙๖

นายทัตธน เต่งทอง
๐๖/๐๑/๒๕๐๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๙๗

นายทัศนัย เกิดสงฆ์
๒๙/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๙๘

นายธนบดี ปวนใจ
๓๐/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๖๙๙

นายธนพจน์ อินลอย
๐๓/๐๕/๒๕๐๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๐๐

นายธนพล อำภา
๒๓/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๐๑

นายธนากรณ์ บุญปณิทาน
๐๓/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๐๒

นายธวัชชัย สอนจันทร์
๑๕/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๐๓

นายธีรพันธ์ ขำกลาง
๒๑/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๐๔

นายธีระศักดิ

์

สมนิล
๒๑/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๐๕

นายนราช หนูเงิน
๑๐/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๐๖

นายนฤเบศร์ ร้อยแก้ว
๓๑/๐๓/๒๕๔๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๐๗

นายบัณฑิต มีแสง
๓๐/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๐๘

นายปฐวี อุ่นธรรม
๑๔/๐๙/๒๕๓๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๐๙

นายประชา นกสกุล
๑๗/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๑๐

นายประพันธ์ บู่ทอง
๑๒/๐๙/๒๕๐๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๑๑

นายปยะ สุขแย้ม
๑๕/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๑๒

นายปยะบดินทร์ พรจะโปะ
๐๙/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๑๓

นายพนัส อร่ามเรือง

๑๔/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๑๔

นายพรชัย บุญธรรม
๑๙/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๑๕

นายพรชัย พึงจะแย้ม

่

๑๖/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๑๖

นายพอเจตต์ พรฤจันทร์
๐๓/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๑๗

นายพิณโยธิ

์

วงษ์สิงห์

๑๓/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๑๘

นายพิมล ซ่อนกลิน

่

๒๓/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๑๙

นายไพโรจน์ กิตติโรจนเสถียร
๑๗/๐๙/๒๕๑๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๒๐

นายภาณุพงศ์ สุรพิพิธ
๒๘/๐๔/๒๕๒๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๒๑

นายมนัสพงศ์ แพ่งสองคอน
๓๐/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๒๒

นายรัตนโชติ ประเสริฐผล
๐๘/๐๒/๒๕๔๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๒๓

นายรุ่งเกียรติ บัวสาย
๒๗/๐๗/๒๕๓๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๒๔

นายฤทธิเทพ เอมเอียม

่

๐๗/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๑ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๒๕

นายวรพรต บุญลำ
๐๔/๐๙/๒๕๓๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๒๖

นายวริทธ์ ส่งเสริมกิจเจริญ
๑๕/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๒๗

นายวัชรชัย ประมงค์
๑๑/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๒๘

นายวิเชียร เหล็งรักษา
๑๙/๐๕/๒๕๑๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๒๙

นายวินัย แช่มชืน

่

๐๑/๐๘/๒๕๐๗
เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๓๐

นายวิศิษฎ์ สกุลมา
๒๐/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๓๑

นายศตวรรษ ฤทธิกระโทก
๒๓/๐๓/๒๕๓๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๓๒

นายศักต์ สิริยาคม
๐๗/๑๒/๒๕๐๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๓๓

นายศิรพล อุชี
๐๕/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๓๔

นายศิวัช ทรัพย์อัมพร
๒๘/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๓๕

นายเศกสรร สุดพังยาง

๒๓/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๓๖

นายสมควร ขำเขียว
๓๑/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๓๗

นายสมคิด บัวแก้ว
๒๖/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๓๘

นายสมชาย วิเศษโวหาร
๒๑/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๓๙

นายสมพร ณ เอ้งย่อง
๐๑/๐๕/๒๔๙๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๔๐

นายสหรัฐ แสงเงิน
๐๘/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๔๑

นายสันติ นิติสารัตน์
๐๘/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๔๒

นายสิทธิชัย

์

เพชรชนะ
๐๓/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๔๓

นายสุขสิริ อยู่ชา
๐๗/๑๐/๒๔๘๘

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๔๔

นายสุพศิน ตุนังกุล
๐๕/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๔๕

นายสุพาส ลีพล
๒๐/๐๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๔๖

นายสุริยนต์ วังอินทร์
๐๖/๐๑/๒๕๔๐

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๔๗

นายอนันต์ โตมากสิงห์
๑๕/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๔๘

นายอนุพงษ์ เพิมเจริญนุกูล

่

๒๓/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๔๙

นายอนุพล ลิมนราภิรมย์

้

๐๖/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๕๐

นายอนุกรณ์ เต็มเปยม
๐๓/๐๙/๒๕๓๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๕๑

นายอภิชาติ ลิมศรีเพชร
๐๔/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๕๒

นายอรรถพล ยีแม่นยิง

่

๒๖/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๕๓

นายอาทิตย์ เจสระ
๐๔/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๕๔

นายอานนท์ พิมพ์หนู
๐๙/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๕๕

นายอุดม ชิดเชือวงศ์

้

๐๗/๐๘/๒๕๐๘
เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๕๖

นายพรเทพ วิโรจน์
๐๕/๐๘/๒๕๑๔

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๕๗

นายภัคคพงค์ ดินม่วง
๑๙/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลางบางขวาง ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๕๘

นายกรภัทร์ สายสุจริต
๑๙/๓/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๕๙

นายกฤษ สิงหะคเชนทร์
๒๕/๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๒ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๖๐

นายกฤษฎา อัครจามร
๒๒/๔/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๖๑

นายกฤษเพชร สุขก้อน

๑๔/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๖๒

นายกษิดิศ พรายมณี
๒๕/๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๖๓

นายกัญชิต ชูสังข์ ๒๐/๒/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๖๔

นายกานต์ ปริสุทธิกุล ๖/๖/๒๕๔๑ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๖๕

นายกำปุน เจือจาน
๓๐/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๖๖

นายกิจษณะ แก้วมณี
๒๔/๗/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๖๗

นายกิตติ จิตรเจริญ
๑๑/๔/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๖๘

นายกิตตินันท์ อบเชย
๑๗/๖/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๖๙

นายกิตติพงศ์ แจ้งกระจ่าง
๒๕/๓/๒๔๙๓

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๗๐

นายกิตษฎา ศรีธนะรัตน์
๑๓/๓/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๗๑

นายเกรียงไกร ไกรสกุล
๒๓/๔/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๗๒

นายเกรียงศักดิ

์

ขุ่ยจิม

้

๑๗/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๗๓

นายเกรียงศักดิ

์

ยังศิริ

๑๘/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๗๔

นายเกียรติศักดิ

์

หินอ่อน
๑/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๗๕

นายขจรศักดิ

์

พรสมุทรไชย
๑๒/๓/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๗๖

นายคฑาพล แก้วชูมา
๓/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๗๗

นายคมศร นามโคตร
๒๗/๓/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๗๘

นายคมสัน อบเชย
๒/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๗๙

นายจอม ควรเจริญ ๑/๑/๒๕๓๙ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๘๐

นายจักรกฤษณ์ มณีรัตนโชค
๒๒/๗/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๘๑

นายจักรินทร์ หนูหรุ่น ๙/๘/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๘๒

นายจำรัส รัดทำ
๑๕/๕/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๘๓

นายจิรกิตติ

์

เอียมเขียว

่

๓/๔/๒๕๓๗ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๘๔

นายจิรพันธุ์ อนันตศิริ ๑/๗/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๘๕

นายเจริญศักดิ

์

แสงศรี
๒๐/๓/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๘๖

นายเจษฎา ราชแสง
๑๖/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๘๗

นายฉัตรเฉลิม เกมายุง ๕/๕/๒๕๓๒ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๘๘

นายชนวีร์ ธนศรีพนิชชัย
๑๐/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๘๙

นายชนะ นิมนวลดี

่

๕/๓/๒๕๑๑ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๙๐

นายชนุดม ให้เสงียม

่

๒๗/๕/๒๕๒๗
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๙๑

นายชัชชล สุวรรณศรี

๒๕/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๙๒

นายชัชวัลย์ อุตมะ

๒๕/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๙๓

นายชัยยศ คงเจริญ ๓/๙/๒๕๔๐ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๙๔

นายชาคร บุญเชิญ ๓/๒/๒๕๒๒ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๓ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๙๕

นายชินน์ศิตต์ ชิดชม
๒๙/๘/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๙๖

นายชูเกียรติ เชือเทศ

้

๑๔/๙/๒๕๐๑
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๙๗

นายชูชีพ บุตรรักษ์
๑๗/๙/๒๕๐๔

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๙๘

นายเชาวลิต ชัยชนะมงคล

๑๘/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๗๙๙

นายเชิดศักดิ

์

คงศรี ๔/๑๐/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๐๐

นายโชคดี พรหมทอง
๗/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๐๑

นายไชยวัฒน์ แก้วนาเคียน ๑๐/๙/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๐๒

นายไชวรุตติ

์

สวัสดี ๑/๑/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๐๓

นายฌานวิชชุ์ เอียดทองใส ๔/๙/๒๕๒๒ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๐๔

นายณพเมธ คล้ายบุญแย้ม
๑๓/๗/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๐๕

นายณรงค์ชัย ชุมเอียด
๑๑/๘/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๐๖

นายณัฐชัย มีทนงค์

๑๓/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๐๗

นายณัฐทวัฒน์ ศิริรัตนพร
๑๘/๗/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๐๘

นายณัฐพงศ์ กิจพล
๑๘/๔/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๐๙

นายณัฐพล สถาพร ๓/๗/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๑๐

นายณัฐวฒิ ทิพย์มาตร์
๑๙/๔/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๑๑

นายณัฐสิทธิ

์

นพวงษ์ ๙/๗/๒๕๔๐ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๑๒

นายณัฐิวุฒิ คำภาษี
๒๐/๙/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๑๓

นายดอกรัก พวงเกตุ
๑๒/๖/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๑๔

นายตวงสิทธิ

์

บุญมาก
๑๑/๙/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๑๕

นายต่อตระกูล ใบเงิน
๑๐/๑๐/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๑๖

นายต้อม ขำคง
๑๕/๓/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๑๗

นายตะวันชนก แปวบุญสม
๑๑/๘/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๑๘

นายถาวร แก้วศรี ๖/๑/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๑๙

นายทนงศักดิ

์

ปอมจันทร์ ๑/๗/๒๕๒๒ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๒๐

นายทนงศักดิ

์

จ่ายพอควร
๒๐/๔/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๒๑

นายทรงศักดิ

์

ยอดตาคำ ๔/๕/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๒๒

นายทศพร รัตติชุณหโชติ
๔/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๒๓

นายทศพร มุตธิกุล
๑๕/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๒๔

นายทักษิณ ธนบัตร
๒๑/๗/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๒๕

นายทัศนะ สุดทวี
๑๓/๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๒๖

นายธนกฤติ อุ่นทอง ๗/๙/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๒๗

นายธนพล ศิริโชติวงศา ๗/๓/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๒๘

นายธนพล ปานแก้ว ๑/๕/๒๕๒๒ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๒๙

นายธนรัช ล้อมสินสิทธิสุข
๒๑/๔/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๔ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๓๐

นายธนัตถ์ กล้าแข็ง
๑๒/๙/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๓๑

นายธนารัณย์ นาคบุญชัย

๑๖/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๓๒

นายธวัฒน์ชัย ทองอยู่
๒๘/๖/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๓๓

นายธีรพงศ์ สีลา
๕/๑๐/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๓๔

นายธีรพงศ์ แสงกระจ่าง
๒๒/๘/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๓๕

นายธีรวัฒน์ ประมวญวงศ์
๑๔/๓/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๓๖

นายธีระพร รูปเอียม

่

๑๓/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๓๗

นายธีรายุทธ ชัยศิริ ๕/๖/๒๕๒๓ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๓๘

นายธีราวัฒน์ กาญจนรัตน์ ๑/๓/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๓๙

นายนนทวัฒน์ ภู่ระหงษ์ ๔/๖/๒๕๔๐ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๔๐

นายนพดล บุษปานนท์
๒๓/๓/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๔๑

นายนพดล จีนสุข
๒๓/๙/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๔๒

นายนพพร ปุกเกตุ
๘/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๔๓

นายนพรัตน์ คุ้มวัน ๙/๙/๒๕๓๒ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๔๔

นายนฤเศรษฐ์ พฤกษ์ชัฏ
๑๑/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๔๕

นายนวพล เอียมชม

่

๑/๘/๒๕๒๑ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๔๖

นายนิติกรณ์ มาตรโพธิ

์

๓๐/๖/๒๕๒๕
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๔๗

นายนิพล บุญสวัสดิ

์

๑๖/๘/๒๕๓๘
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๔๘

นายนิพัฒน์ พุ่มมี
๑๔/๙/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๔๙

นายบัญชา แตงรุก
๒๔/๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๕๐

นายบุญชู ปานทอง
๑๖/๑/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๕๑

นายบุญรัตน์ สืบสำราญ
๒๓/๓/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๕๒

นายบุรินทร์ ปนเจริญ
๑๐/๒/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๕๓

นายปกรณ์ กุลาวงศ์
๓๐/๗/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๕๔

นายปฏิภาณ สายสุด
๒/๑๒/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๕๕

นายปฐวี บูรณะเมธี
๘/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๕๖

นายปรเมศวร์ ปุยะโท

๒๑/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๕๗

นายประพันธ์ เงินแย้ม
๒๙/๙/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๕๘

นายประสงค์ เชือสุข

้

๒๕/๖/๒๕๑๘
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๕๙

นายปรีชา เอียมขำ

่

๒๔/๙/๒๕๑๓
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๖๐

นายปรีดา พูลวัน
๑๗/๕/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๖๑

นายปยะณัฐ ยอนประเสริฐ
๒๔/๘/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๖๒

นายพรชิต สาสนาด

๒๖/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๖๓

นายพรเทพ จันทร์เสน
๑๔/๕/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๖๔

นายพัลลภ เกตุกลำ
๕/๑๐/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๕ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๖๕

นายพิเชฐ ตรีเนตร

๑๓/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๖๖

นายพิษณุ ชมศรี
๒๑/๕/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๖๗

นายพิสิฐ มุ้ยจีน

๑๘/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๖๘

นายพีรพล ดิษเย็น ๔/๙/๒๕๓๙ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๖๙

นายพูนศักดิ

์

โต๊ะงาม
๒๔/๙/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๗๐

นายไพฑูรย์ งามขำ

๒๒/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๗๑

นายภาณุ ท้วมตุ้ม
๒๒/๗/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๗๒

นายภาณุพล สุพรรณ
๑๒/๕/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๗๓

นายภาณุวงศ์ เงินประมวล
๑๘/๑๐/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๗๔

นายภูเบศร์ จำปานา
๑๙/๔/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๗๕

นายมานพ ชายพงษ์
๓๑/๗/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๗๖

นายมานพ ไถเงิน
๒๖/๑/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๗๗

นายยุทธนา สมนึก
๘/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๗๘

นายรัฐกรณ์ น้อยนวม
๒๗/๖/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๗๙

นายรัฐพงษ์ เถือนประสงค์

่

๑๓/๔/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๘๐

นายรัตตินุช คชาไพร
๒๘/๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๘๑

นายรุ่งโรจน์ สายสุดตา
๒๗/๔/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๘๒

นายรุ่งวิทย์ เจริญวงศ์ ๖/๙/๒๕๓๕ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๘๓

นายเรืองฤทธิ

์

ปนติ ๑๐/๓/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๘๔

นายลอย ชัยฤทธิ

์

๓๑/๕/๒๕๒๑
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๘๕

นายวณรินทร์ กล่อมเอียง

้

๑/๖/๒๕๒๑ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๘๖

นายวรวรรณ ภิรมย์ธรรมศิริ
๒๔/๘/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๘๗

นายวราทิตย์ ธรรมรงค์
๒๖/๕/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๘๘

นายวัชรินทร์ นาคบุตร
๒๘/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๘๙

นายวัชรินทร์ ทิพวรรณ
๑๔/๑/๒๕๐๖

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๙๐

นายวัชรินทร์ บุญเกิด ๒/๔/๒๕๓๗ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๙๑

นายวัฒนา สุขสวัสดิ

์

๒๔/๕/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๙๒

นายวันเผด็จ สังข์แก้ว
๒๕/๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๙๓

นายวิฑูรย์ เข็มกลัด
๑๒/๓/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๙๔

นายวิทยา วงศ์ปราณี
๓๐/๔/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๙๕

นายวิทยา เทียงตรง

่

๑/๕/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๙๖

นายวิษณุ จีนไกว
๑๒/๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๙๗

นายวีรภัทร จำปา

๑๔/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๙๘

นายวีรยุทธ พรมแย้ม
๒๑/๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๘๙๙

นายไวยากรณ์ นาพรม ๖/๑/๒๕๒๐ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๖ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๐๐

นายศราวุธ ทรัพย์เปยม ๕/๔/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๐๑

นายศรีสมบัติ พุ่มอุไร
๘/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๐๒

นายศิรวิชญ์ มุทธามณีเลิศ
๖/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๐๓

นายศิริชัย ศรีศิริ
๒๗/๔/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๐๔

นายศิริชัย วงษ์อ่อน ๗/๕/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๐๕

นายศิริพงษ์ โก๋กระโทก
๒๕/๓/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๐๖

นายศุภกิจ จันทรา
๒๘/๗/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๐๗

นายศุภรัตน์ กอหญ้ากลาง
๑๖/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๐๘

นายสถิตย์ กาญจนภาค
๑๖/๙/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๐๙

นายสมเจตน์ ปอมแก้ว
๒๕/๕/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๑๐

นายสมพงษ์ อาจด่อน ๑/๒/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๑๑

นายสมพร คำหล้า
๒๙/๑๐/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๑๒

นายสมภพ พิมพ์เพ็ชร
๒๕/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๑๓

นายสมศักดิ

์

แสงวิเชียร
๒๔/๕/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๑๔

นายสรรเสริญ ทองผิว
๕/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๑๕

นายสรวุฒิ พรหมประเสริฐ ๔/๑/๒๕๒๒ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๑๖

นายสักรินทร์ วงศ์ฉิม
๑๑/๑/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๑๗

นายสันติชัย ต้องประสงค์
๒๘/๗/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๑๘

นายสัมพันธ์ มานาม
๑๑/๘/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๑๙

นายสาธิต กลินนิมนวล

่ ่

๒๖/๑/๒๕๒๕
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๒๐

นายสายัน คำแก้ว
๑๖/๙/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๒๑

นายสำเนา ทรงศิลป
๒๘/๗/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๒๒

นายสิทธิชัย ศรีทอง
๑๙/๘/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๒๓

นายสิทธิโชค อุปถัมภ์
๒๐/๑/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๒๔

นายสิทธิพล โพธิศรี

์

๒๓/๕/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๒๕

นายสุกฤษฎิ

์

อำเจริญ
๑๐/๓/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๒๖

นายสุกิจ บุญมี
๑๗/๔/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๒๗

นายสุทธิพันธุ์ ทักษ์อรุณกุล
๒๔/๕/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๒๘

นายสุพล ทิพวัลย์
๒๓/๗/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๒๙

นายสุเมธ ทองอุทัย
๑๔/๙/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๓๐

นายสุรกิจ อนุรักษ์
๑๔/๔/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๓๑

นายสุรชัย สมน้อย
๒๔/๕/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๓๒

นายสุรเชษฐ คงดัน

่

๑/๘/๒๕๒๓ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๓๓

นายสุรพล เกิดน้อย ๖/๕/๒๕๑๙ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๓๔

นายสุรศักดิ

์

แสงทอง
๑๙/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๗ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๓๕

นายสุรศักดิ

์

แสวงสุนทวี ๗/๘/๒๕๑๖ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๓๖

นายสุรัตน์ กรังทอง
๑๓/๕/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๓๗

นายสุริยะ ทองเขียว
๒๔/๗/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๓๘

นายสุวัจชัย เนียมรุ่งเรือง ๒/๙/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๓๙

นายเสกสิทธิ

์

จุลพันธ์
๑๕/๗/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๔๐

นายหลงมา ผ่องผิว
๓๑/๓/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๔๑

นายอนันต์ ศรีจำปา ๒/๗/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๔๒

นายอนิวรรตน์ อินทร์สุวรรณ์
๘/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๔๓

นายอนุพงษ์ ขจรพรรณพงศ์

๒๗/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๔๔

นายอนุภัทร คำจริง
๑๒/๓/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๔๕

นายอภิชาติ ศรีโหมด
๖/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๔๖

นายอรรถพร ทรงเผ่า

๒๑/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๔๗

นายอัครเดช กระบวนแสง
๒๗/๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๔๘

นายอำนาท กล่อมจิต ๑/๗/๒๕๑๙ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๔๙

นายอิศรา รืนเริง

่

๒/๘/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๕๐

นายอิสริยะ ลือพร

๑๙/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๕๑

นายเอกชัย อุบลรัตน์
๑/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๕๒

นายเอกพงศ์ บุญเพ็ง ๓/๖/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๕๓

นายเอกพนธ์ อินเจริญศักดิ

์

๑๐/๙/๒๕๒๓
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๕๔

นายเอกลักษณ์ สอนเอียม

่

๒๒/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๕๕

นายเอกลักษณ์ เหรียญทอง
๒๘/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทินกรนิมิต  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๕๖

เด็กชายวัชระ พรทุม
๒๘/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๕๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

แม้นอ่วม
๑๘/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๕๘

เด็กชายวรวุฒิ เรืองกิจ ๓๐/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๕๙

เด็กชายทัตพงศ์ บุญศรีโรจน์
๑๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๖๐

เด็กชายยุทธการณ์ ชตานนท์ ๕/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๖๑

เด็กชายภูเบศ ภาคีพันธุ์
๓๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๖๒

เด็กชายธนกร ปลืมจิตต์

้

๑๘/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๖๓

เด็กชายอนุกรณ์ สวนดอกไม้
๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๖๔

เด็กชายจิระพงษ์ ลุ่มทองหลาง ๓/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๖๕

เด็กชายบรรณวิทิต ฤทธิรืน

์ ่

๒๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์
นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๖๖

เด็กชายเทพพงษ พาริก
๒๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๖๗

เด็กชายศิรภูมิ ปานเนียม
๑๗/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๖๘

เด็กชายธิติพันธุ์ พรหมชัย

๑๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์
นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๖๙

เด็กชายสารวิน ผลอาหาร ๔/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๘ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๗๐

เด็กชายวสุรัตน์ ครุฑสุวรรณ
๒๑/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๗๑

เด็กหญิงสุพรรณษา แจ้งสว่าง
๑๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๗๒

เด็กหญิงอลิชา วงพิทักษ์
๑๘/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๗๓

เด็กหญิงญาดาวดี ลายแดง ๗/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๗๔

เด็กหญิงณิชกานต์ ศุภชีวกุล
๒๘/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๗๕

เด็กหญิงรัตนภรณ์ พวงทวี ๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๗๖

เด็กหญิงจิราวัลย์ อบปน
๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๗๗

เด็กหญิงวีรวัลย์ ความสุข
๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๗๘

เด็กหญิงบุศรินทร์ โพธิปฐม

์

๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๗๙

เด็กหญิงภัทรินทร์ แลบัว
๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๘๐

เด็กหญิงณัฐสุดา วัฒนสุทธิ
๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๘๑

เด็กหญิงภาพิมล มีสารภี
๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๘๒

เด็กหญิงณัฐณิชา มีกรณ์
๒๖/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๘๓

เด็กหญิงเวณิตา จันทนโพธิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๘๔

เด็กชายณัฐนนท์ โกรัมย์
๑๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๘๕

เด็กชายธวัชชัย แซ่จ๋าว
๑๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๘๖

เด็กชายศราวุฒิ พลับทอง
๓๐/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๘๗

เด็กชายธีรภัทร คลังทิว ๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๘๘

เด็กชายพรประเสริฐ ต่ายแสง ๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๘๙

เด็กชายสุพัฒน์ชัย ไตรสิงห์ ๓/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๙๐

เด็กหญิงณัฐธิดา เอียมขำ

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๙๑

เด็กหญิงนันทภรณ์ ทรรพสุทธิ

์

๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๙๒

เด็กหญิงชัชชา จันทร์ศรี
๑๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๙๓

เด็กหญิงธีรภรณ์ สร้อยสุน

๒๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๙๔

เด็กหญิงมณีวรรณ ดวนขันธ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๙๕

เด็กหญิงรพิรัตน์ วรเศรษฐ์ฐากุล
๒๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๙๖

เด็กชายณัฐ ครุฑสุวรรณ
๑๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๙๗

เด็กชายศราวุฒิ เนาวราช
๒๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๙๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ ทิพนานนท์
๒๐/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๐๙๙๙

เด็กชายนฤเทพ แซ่จ๋าว
๒๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๐๐

เด็กชายสุดเขต กล่อมเอียง

้

๕/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๐๑

เด็กชายปฏิธาร เรือนเพชร ๙/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๐๒

เด็กชายชัยวัฒน์ ไชยศรี ๕/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๐๓

เด็กหญิงรุจิภาส บุ้งทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์
นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๐๔

เด็กหญิงชลณิชา บุญจันทร์น้อย
๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๙ / ๓๒๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๐๕

เด็กหญิงสุธิตา ศรีศักดา
๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๐๖

เด็กหญิงรสมัย แท่นอันทา
๓๐/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๐๗

เด็กหญิงสุพัตตรา แม้นอ่วม ๔/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๐๘

เด็กหญิงสุพินดา ผาดี
๒๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๐๙

เด็กหญิงชลนิชา เถามุ้ย ๗/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๑๐

เด็กชายตะวัน อำนาจวงษ์
๑๖/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๑๑

เด็กชายเขมวันต์ ครุทช่วง
๑๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๑๒

เด็กชายวีระพล ชมภูนุช ๓/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๑๓

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

แซ่อึง

้

๒๐/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๑๔

เด็กชายสายฟา มันคง

่

๑/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๑๕

เด็กชายจรัล อู่ทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์
นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๑๖

เด็กหญิงธัญลักษณ์ แม้นอ่วม
๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๑๗

เด็กหญิงวันวิสา รักษาผล ๒/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๑๘

เด็กหญิงอาภรณ์

หัสดินทร ณ อยุธยา

๓/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๑๙

เด็กหญิงพัชราพร เสียงดัง
๒๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๒๐

เด็กหญิงสิริวิภา กูลแก้ว ๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๒๑

เด็กชายไชยณรงค์ วัดทุ่งใหญ่
๑๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๒๒

เด็กชายนฤพล อ่อนฉิม
๒๔/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๒๓

เด็กหญิงอารีย์ยา พรบุญ
๒๒/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๒๔

เด็กชายณรงศ์ศักดิ

์

ด้วงโพธิ

์

๒๙/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๒๕

เด็กชายฐิติพันธ์ กระจงรัมย์
๑๗/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๒๖

นางสาววิภา ธีรากิตย์
๘/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๒๗

นายจักรกฤษ ชูเกตุ
๑๕/๘/๒๕๒๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

นครอินทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๒๘

เด็กหญิงนภิสรา เนียะแก้ว
๑๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๒๙

เด็กหญิงกนกวรรณ สวยสม
๑๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๓๐

เด็กหญิงกมลพรรณ เหล่าอู
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๓๑

เด็กหญิงกริงกมล

่

ชาดิษฐ
๒๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๓๒

เด็กหญิงกรีลลิตยา เหมือนคต

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๓๓

เด็กหญิงกฤติยาณี ก๋งเจริญ ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๓๔

เด็กหญิงกัญญรัตน์ พานิชเจริญ ๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๓๕

เด็กหญิงกัญญรัตน์ สมหมาย
๑๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๓๖

เด็กหญิงกัญญาพัชร สารภีย์
๓๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๓๗

เด็กหญิงกันติชา วรรณานุช
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๓๘

เด็กหญิงกันติชา สิลุจจยานนท์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๓๙

เด็กหญิงกันยารัตน์ นาคทัง

่

๒๙/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๐ / ๓๒๘

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๔๐

เด็กหญิงกัลยกร อัศวรุ่งสุวรรณ ๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๔๑

เด็กหญิงกิริยาภรณ์
สัจจาวงศ์วาณิชย์

๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๔๒

เด็กหญิงกุลธิดา วรรณวงค์
๑๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๔๓

เด็กหญิงขวัญชนก แตงไทย
๒๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๔๔

เด็กหญิงเขมมิกา คำสด
๑๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๔๕

เด็กหญิงจริยาพร กัณหา
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๔๖

เด็กหญิงจิดาภา ตาณะสุต
๑๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๔๗

เด็กหญิงจิดาภา เกือกิจจา

้

๑๑/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๔๘

เด็กหญิงจิรชยา ชัชวาลยางกูร ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๔๙

เด็กหญิงจีระนันท์ ดวงประโคน
๒๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๕๐

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ทองมี
๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๕๑

เด็กหญิงเจนจิรา แมรี ฮาร์กิน

่

๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๕๒

เด็กหญิงชญาดา ดุลยเสถียร ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๕๓

เด็กหญิงชญานิศ สุวรรณประสงค์ ๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๕๔

เด็กหญิงชญานิศ กันธะแปง ๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๕๕

เด็กหญิงชญาภรณ์ พึงรุ่ง

่

๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๕๖

เด็กหญิงชนอุษมา ชูสินนฤฤทธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๕๗

เด็กหญิงชนัญชิดา โล
๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๕๘

เด็กหญิงชนัญญา อินแก้ว
๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๕๙

เด็กหญิงชนัญธิดา พลายแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๖๐

เด็กหญิงชนันญา แนวพานิช ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๖๑

เด็กหญิงชนาภา ฉอสวัสดิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๖๒

เด็กหญิงชนิดาภา คงน้อย
๓๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๖๓

เด็กหญิงชนิดาภา รัตนรัตน์
๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๖๔

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ดีเลิศ ๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๖๕

เด็กหญิงชัญญาณัฎฐ์ ศรีไพร
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๖๖

เด็กหญิงชาคริยา โคระดา
๑๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๖๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศรีอำไพ ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๖๘

เด็กหญิงชุติมา ลาภสาร
๑๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๖๙

เด็กหญิงชุติมา สุทธิใจธรรม
๒๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๗๐

เด็กหญิงฐานิดา พันธ์กลาง
๑๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๗๑

เด็กหญิงฐานิต มีลือนาม ๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๗๒

เด็กหญิงฐิติรัตน์ อุดแก้ว ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๗๓

เด็กหญิงฑิฆัมพร บุญมี ๖/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๗๔

เด็กหญิงณัชชา จาตุนิตานนท์
๑๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๑ / ๓๒๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๗๕

เด็กหญิงณัฏฐา ทัดเทียม ๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๗๖

เด็กหญิงณัฏฐิมา ทองกา
๒๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๗๗

เด็กหญิงณัฐกฤตา พิริยะประสิทธิ

์

๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๗๘

เด็กหญิงณัฐชมธร

นรินทรางกูร ณ อยุธยา

๒๙/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๗๙

เด็กหญิงณัฐชยา สีนำเงิน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๘๐

เด็กหญิงณัฐทริกา พุ่มสอาด
๑๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๘๑

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ท้าววิบูลย์
๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๘๒

เด็กหญิงณัฐธิดา
จันทร์กระจ่างแจ้ง ๒๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๘๓

เด็กหญิงณัฐธีรา ไพโรจน์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๘๔
เด็กหญิงณัฐนรีกานต์ แก้วเวียง

๑๕/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๘๕

เด็กหญิงณัฐพร เกตแก้ว
๒๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๘๖

เด็กหญิงณัฐมล รุ่งแสงศรี
๒๗/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๘๗

เด็กหญิงณัฐศิตา ปุกเกษม
๑๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๘๘

เด็กหญิงณิชภัทร เคารพรัตน์ ๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๘๙

เด็กหญิงณิชา เจริญมิตร ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๙๐

เด็กหญิงณิชากร ปานหลุมเข้า
๑๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๙๑

เด็กหญิงณิชากร เกตุเพ็ง
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๙๒

เด็กหญิงณิชาภัทร คุณพันธ์ ๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๙๓

เด็กหญิงณิชารีย์ เสยอิทร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๙๔

เด็กหญิงณิชารีย์ วายุภาพ ๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๙๕

เด็กหญิงดุษยา กาญจนะ
๒๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๙๖

เด็กหญิงเต็มใจ สุจิตตารมย์
๑๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๙๗

เด็กหญิงทษพร ดิษผล
๑๕/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๙๘

เด็กหญิงทิชานันท์ วิภาตะพันธุ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๐๙๙

เด็กหญิงทิตาวีร์ โชตะสูงเนิน ๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๐๐

เด็กหญิงทิพกร ถีระแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๐๑

เด็กหญิงทิพย์ภาพร ขุนทิพย์ทอง ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๐๒

เด็กหญิงทิพสุดา บัวเงิน
๑๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๐๓

เด็กหญิงธนพร พินทา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๐๔

เด็กหญิงธนรัตน์ เรืองศิริพัฒน์
๒๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๐๕

เด็กหญิงธนาพร พัทวี

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๐๖

เด็กหญิงธนิกานต์ อยู่เกิด
๑๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๐๗

เด็กหญิงธมลวรรณ กวีศรีเดชา ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๐๘

เด็กหญิงธยานี แสงสูง ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๐๙

เด็กหญิงธัญธิตา ตันสุขเติม
๒๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๒ / ๓๒๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๑๐

เด็กหญิงธัญพิชชา อาบุญงาม
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๑๑

เด็กหญิงธัญภา คิดสนอง ๒/๖/๒๕๕๔ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๑๒

เด็กหญิงธันย์ชนก ชิตภักดิ

์

๑๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๑๓

เด็กหญิงธีรดา ต่ายแต้มทอง
๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๑๔

เด็กหญิงนทจร เตียเสมอเชือ

้ ้

๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๑๕

เด็กหญิงนพรัตน์ ครุธบุตร์
๒๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๑๖

เด็กหญิงนภสร หมกทอง
๒๘/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๑๗

เด็กหญิงนอระมน แสงเสียงฟา
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๑๘

เด็กหญิงนัฐมณ จารุจินดา
๑๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๑๙

เด็กหญิงนันทกานต์ คชลี
๑๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๒๐

เด็กหญิงนันท์นภัส ศรีเจริญวรากูล
๑๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๒๑

เด็กหญิงนันทนา มูลสิติ
๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๒๒

เด็กหญิงนันทวดี ศิริมานพเลิศ
๓๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๒๓

เด็กหญิงนันทิกานต์ สืบมาชืน

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๒๔

เด็กหญิงนันทิพร มณีสาย ๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๒๕

เด็กหญิงนิกันติ แซ่อึง

้

๒๔/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๒๖

เด็กหญิงนิจจ์ศรี ฝาไธสง
๒๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๒๗

เด็กหญิงนิชาภา สุนทรานุสร
๑๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๒๘

เด็กหญิงนิมมิดา สุภานิจวงศ์ ๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๒๙

เด็กหญิงบัวไพลิน ปานสมุทร
๒๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๓๐

เด็กหญิงบุญญาดา คชฤทธิ

์

๒๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๓๑

เด็กหญิงบุญญาภรณ์ อ่อนละมูล
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๓๒

เด็กหญิงบุลภรณ์ โมกขเวศ
๒๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๓๓

เด็กหญิงบุษกร ขาวด่อน ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๓๔

เด็กหญิงบุษริน ขจรภัย
๑๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๓๕

เด็กหญิงเบญญาพร เต๋จ๊ะ
๑๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๓๖

เด็กหญิงเบญญาภา จรรยานุภาพ
๒๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๓๗

เด็กหญิงปกฉัตร โอ๊กละคร ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๓๘

เด็กหญิงปนัดดา ใคร่นุ่นสิงห์
๓๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๓๙

เด็กหญิงปพัชร์สรณ์ ซือเจริญรัตน์

่

๒๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๔๐

เด็กหญิงปภัศรา ฐีระถาวร
๒๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๔๑

เด็กหญิงปรรณพร ตระกูลทรัพย์ทวี ๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๔๒

เด็กหญิงปรลดา หาญชาญชัย
๑๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๔๓

เด็กหญิงปรายฟา พุฒนวล
๑๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๔๔

เด็กหญิงปริญญาพร บุตรเมือง ๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๓ / ๓๒๘

้
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นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๔๕

เด็กหญิงปริณดา ผลส่ง ๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๔๖

เด็กหญิงปริตา สวาสดิ

์

๒๕/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๔๗

เด็กหญิงปริยากร โคตรชัย
๑๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๔๘

เด็กหญิงปวีณา แซ่ท้าว
๑๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๔๙

เด็กหญิงปาณิสรา ศรีรักษา ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๕๐

เด็กหญิงปานตะวัน มูลสาร
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๕๑

เด็กหญิงปานตะวัน แสงสว่าง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๕๒

เด็กหญิงณัฐธิดา เพ็งภู่
๑๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๕๓

เด็กหญิงนิชกานต์ เนียะแก้ว
๑๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๕๔

เด็กหญิงบุณยวีร์ บุญโข
๑๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๕๕

เด็กหญิงพิมพ์พรรณ ไทรชมภู
๑๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๕๖

เด็กหญิงสลินทิพย์ พรมหนองโดก

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๕๗

เด็กหญิงสุชานันท์ จันทบุตร ๖/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๕๘
เด็กหญิงหรรษลักษณ์

พุ่มเพ็ง
๑๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๕๙

เด็กหญิงอารยา เกตุศรี
๑๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำแพง  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๖๐

นางสาวชุลีพร ไชยชาญ
๓๑/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๖๑

นางสาวเรือนแก้ว นิลทับ
๒๓/๓/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๖๒

เด็กชายธนธรณ์ สองสุข
๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๖๓

เด็กหญิงวรนุช นิธิโชติกุล
๒๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๖๔

เด็กหญิงกมลวรรณ จันทร์ลอย ๓/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๖๕

เด็กหญิงกษิรา หิวคง
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๖๖

เด็กชายกิตไพศาล กุลบุตร
๒๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๖๗

เด็กชายกุลกนิษฎ์ กลำกล่อมจิต ๘/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๖๘

เด็กชายคงกระพัน เสียงดัง
๑๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๖๙

เด็กชายคุณากร โสภา
๑๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๗๐

เด็กหญิงจรรยา ตรีวาส
๑๖/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๗๑

เด็กหญิงชนาพร กุลประดิษฐ์
๑๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๗๒

เด็กหญิงชมพูนุท ดีเกษม ๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๗๓

เด็กชายชัยธัช พงษ์ภา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๗๔

เด็กชายณัฐกัณฑ์ อยู่เย็น
๑๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๗๕

เด็กชายณัฐดนัย พานอุป
๑๔/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๗๖

เด็กชายณัฐภูมินทร์ ปาวัน

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๗๗

เด็กชายธนากร สานคล่อง
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๗๘

เด็กชายธนาทร ทรงสาตราภัย
๒๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๗๙

เด็กชายธเนศ อำแตง
๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๔ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๘๐

เด็กชายธเนศพล สังวาลวงษ์
๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๘๑

เด็กชายธีรกานต์ ก้อนกู่
๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๘๒

เด็กชายธีรภัทร เครือบุดดา
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๘๓

เด็กหญิงนภัสสรา วรนันทกุล
๑๑/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๘๔

เด็กหญิงนิพิษฐา สมานเชือ

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๘๕

เด็กหญิงบุษยรังสี อมรเวช
๑๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๘๖

เด็กหญิงปพิชญา อุ่นเจริญ ๕/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๘๗

เด็กหญิงปรมาภรณ์ อินพุ่ม ๖/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๘๘

เด็กหญิงปรยา เกตุหลิม
๒๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๘๙

เด็กชายปณณธร บนสันเทียะ
๒๘/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๙๐

เด็กชายปานตะวัน รวมสิน
๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๙๑

เด็กหญิงปานระพี เอสันเทียะ
๒๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๙๒

เด็กหญิงปาริชาติ บูรณวนิช
๑๖/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๙๓

เด็กหญิงปยะธิดา สาเทศ
๑๖/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๙๔

เด็กชายพชรพล กลินธูป

่

๑๙/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๙๕

เด็กหญิงพัชรพร จันทร์สุข ๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๙๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ อินพุ่ม
๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๙๗

เด็กชายพันธุ์สิงห์ สิงหเสนี ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๙๘

เด็กหญิงพิชญาภา แก่นแสง ๖/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๑๙๙

เด็กหญิงพิมพ์นิภา แก้วมณี
๒๒/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๐๐

เด็กหญิงพิศตะวัน นารอด

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๐๑

เด็กชายพีรดล เรียนหัตกรรม
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๐๒

เด็กชายไพศาล เล็กเลิศ
๒๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๐๓ เด็กหญิงภัคณ์ฌาณัญญ์
สายประดิษฐ์

๒/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๐๔

เด็กหญิงภัคพร ศิรินศปะสิทธิ

์

๖/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๐๕
เด็กชายภัทรฌณรรณ์

สายประดิษฐ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๐๖

เด็กชายภูสิทธ์ นึกเว้น
๑๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๐๗

เด็กชายมิงกมล

่

บรรจงปรุ
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๐๘

เด็กหญิงมีนา นักธรรม
๑๗/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๐๙

เด็กชายมูบาซิส รัตตะวัน
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๑๐

เด็กชายมูบาร็อก รัตตะวัน
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๑๑

เด็กชายยงยุทธ ศรีเมือง ๕/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๑๒

เด็กหญิงรมิตา บุญช่วยชู
๑๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๑๓

เด็กหญิงรรรรรร พลขันธ์
๑๕/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๑๔

เด็กชายรัฐนนท์ สมอาจ ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๕ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๑๕

เด็กหญิงลินลาณี จันทร์ฉวี
๑๕/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๑๖

เด็กหญิงวรรณวิสาข์ ตังเจริญ

้

๑๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๑๗

เด็กหญิงวรรณสา พลวุฒิ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๑๘

เด็กหญิงวิภาวี ทับสุข
๒๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๑๙

เด็กหญิงวิลาวัลย์ สายเสน
๑๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๒๐

เด็กชายสัณหณัฐ สมานเชือ

้

๒๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) ปากนำ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๒๑

เด็กหญิงปาริฉัตร กมลคร
๑๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๒๒

เด็กหญิงปนนภา กิจวสมบัติ ๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๒๓

เด็กหญิงปยธิดา ธาระ
๒๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๒๔

เด็กหญิงปุณยธิดา สุขขี
๑๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๒๕

เด็กหญิงพรทับทิม วาวนิล
๒๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๒๖

เด็กหญิงพรธีรา เสาวรส
๑๒/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๒๗

เด็กหญิงพรนภัส เจริญสุข
๒๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๒๘

เด็กหญิงพรนลัท พวงสว่าง
๑๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๒๙

เด็กหญิงพรมณี สายมณี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๓๐

เด็กหญิงพรรณธร ภารวิจิตร
๑๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๓๑

เด็กหญิงพรรณภัทร กลัดสุวรรณ
๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๓๒

เด็กหญิงพรรณวษา เชือปน

่

๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๓๓

เด็กหญิงพัชพร พุ่มคำ
๑๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๓๔

เด็กหญิงพัชยา จันทเดช
๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๓๕

เด็กหญิงพัชรพร เนาวรักษ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๓๖

เด็กหญิงพัชรัช มงคลวรผล
๑๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๓๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ ใหม่ยศ
๑๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๓๘

เด็กหญิงพัทธนันท์ แบบทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๓๙

เด็กหญิงพิชชานันท์ สืบสายชล
๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๔๐

เด็กหญิงพิชญา เปลียนชืน

่ ่

๓๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๔๑

เด็กหญิงพิชญาภัค มัสการ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๔๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เดโช
๑๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๔๓

เด็กหญิงพิมพ์มาตา ต้นพุดซา
๑๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๔๔

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส พงษ์มาลา
๑๙/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๔๕

เด็กหญิงพิมพ์อักษร แจ้งกระจ่าง ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๔๖

เด็กหญิงพิมลวรรณ แสงบำรุง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๔๗

เด็กหญิงพุธิตา จันทร์หง่อม
๒๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๔๘

เด็กหญิงพุธิตา สัมพันธ์วัฒนชัย
๒๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๔๙

เด็กหญิงแพรพลอย แซ่อึง

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๖ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๕๐

เด็กหญิงฟาฮาน่า บุญผล
๑๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๕๑

เด็กหญิงภคพร เอียมละออ

่

๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๕๒

เด็กหญิงภคพร บุญเขียว
๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๕๓

เด็กหญิงภทรภรณ์ สิทธิกิตติศรี ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๕๔

เด็กหญิงภัทรนันท์ แสงเดือน
๒๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๕๕

เด็กหญิงภัทรภร วงศ์สม
๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๕๖

เด็กหญิงภัทรลาภา โชติช่วง
๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๕๗

เด็กหญิงภัสรดา สาริกา
๑๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๕๘

เด็กหญิงภาฤกา ปุณเกษม
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๕๙

เด็กหญิงภาวิตา จิรการพานิชย์
๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๖๐

เด็กหญิงภาวินี
สังขทัตต์ ณ อยุธยา

๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๖๑

เด็กหญิงภูริชญา วิสุทธากุล
๑๒/ตค/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๖๒

เด็กหญิงภูริตา สุริยสาร

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๖๓

เด็กหญิงมณฐิยา วิมล
๒๖/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๖๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ นาคเจริญ
๒๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๖๕

เด็กหญิงมนธิชา ทาระพันธ์
๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๖๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ สร้อยระย้า
๒๔/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๖๗

เด็กหญิงมัชฌิมาพร ต่อเนือง

่

๒๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๖๘

เด็กหญิงมาติกา สุทธิประเสริฐ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๖๙

เด็กหญิงมุนินทร์ ภู่บุบผา
๑๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๗๐

เด็กหญิงเมธิตา เรืองฤทธิ

์

๒๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๗๑

เด็กหญิงยัว แซ่ม้า ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๗๒

เด็กหญิงยิงนรา

่

ปราบปราม
๒๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๗๓

เด็กหญิงยุวพร ภมรสูตร

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๗๔

เด็กหญิงโยสิตา งานยางหวาย
๑๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๗๕

เด็กหญิงรภัสศา ยุทธ์ธนอาภา
๑๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๗๖

เด็กหญิงรวิสรา ธีระพันธ์
๑๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๗๗

เด็กหญิงรัชธิดา ฉำแสง
๒๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๗๘

เด็กหญิงรัชนีกร จันทคุปตาคม ๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๗๙

เด็กหญิงรัมภ์รดา ศรีเดช
๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๘๐

เด็กหญิงรินรดา วงค์สวัสดิโสต

์

๑๕/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๘๑

เด็กหญิงวชิรญาณ์ เจริญทรง
๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๘๒

เด็กหญิงวนัชพร อนันต์มนตรีโชค ๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๘๓

เด็กหญิงวนัส คำสอน
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๘๔

เด็กหญิงวริศรา เชือสำราญ

้

๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๗ / ๓๒๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๘๕

เด็กหญิงวสุธาร แซ่เตียว
๒๓/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๘๖

เด็กหญิงวาชิตา คำเจียม ๓/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๘๗

เด็กหญิงวิภวานี ปญญา
๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๘๘

เด็กหญิงวิภาพร ทองประเทศ
๒๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๘๙

เด็กหญิงวีนัส ลิขิตธนสมบัติ
๒๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๙๐

เด็กหญิงวีรภัทรา ผลไม้ ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๙๑

เด็กหญิงวีรอร เรียวแรง

่

๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๙๒

เด็กหญิงศตบงกช วงศ์รักษ์ ๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๙๓

เด็กหญิงศรีประภา กาญจนชัยรัตน์ ๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๙๔

เด็กหญิงศลิษา บัวพันธ์
๑๓/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๙๕

เด็กหญิงศลีลา เชือชมกุล

้

๒๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๙๖

เด็กหญิงศศิชา บรรดาศักดิ

์

๑๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๙๗

เด็กหญิงศศิธร แก้วกันหา ๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๙๘

เด็กหญิงศศิประภา เชือนนท์

้

๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๒๙๙

เด็กหญิงศศิวรรณ ทองอ่อน ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๐๐

เด็กหญิงศิรินธร หลำเนียม
๒๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๐๑

เด็กหญิงศิรินันท์ เย็นบำรุง ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๐๒

เด็กหญิงศิริพร หอมนาน
๒๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๐๓

เด็กหญิงศุภวรรณ เทียนเงิน
๒๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๐๔

เด็กหญิงศุภวรรณ จันเอียบ

่

๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๐๕

เด็กหญิงศุภิสรา สุวรรณดี
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๐๖

เด็กหญิงสจิตา แสงประดิษฐ
๒๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๐๗

เด็กหญิงสโรชา เกตุดี ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๐๘

เด็กหญิงสัณห์สิตา พารุ่ง ๘/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๐๙

เด็กหญิงสายแก้ว เงินเก่า
๑๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๑๐

เด็กหญิงสิรามล นันทวิริยะ
๒๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๑๑

เด็กหญิงสิริกร สุธีระ
๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๑๒

เด็กหญิงสิริกร นิรมาณธรรมกุล
๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๑๓

เด็กหญิงสิรินันท์ ชนะบุญ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๑๔

เด็กหญิงสุกฤตา มหาพจน์
๒๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๑๕

เด็กหญิงสุกัญญา ศิริ
๒๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๑๖

เด็กหญิงสุตาภัทร พุทธิสัตย์
๑๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๑๗

เด็กหญิงสุตาภัทร พุดน้อย

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๑๘

เด็กหญิงสุธินี ศรีปานนาค
๑๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๑๙

เด็กหญิงสุนิพา บัวแช่ม

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๘ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๒๐

เด็กหญิงสุพิชญา ภูบาล

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๒๑

เด็กหญิงสุพิชญา สนม ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๒๒

เด็กหญิงสุภัควรรณ ธิมัน
๑๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๒๓

เด็กหญิงสุภัสสรา ศรีสงค์
๑๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๒๔

เด็กหญิงสุภานัน ตรีทรัพย์ ๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๒๕

เด็กหญิงโสธารา สาระเพ็ญ ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๒๖

เด็กหญิงหงสกัญญ์ ฉันทมนตรี ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๒๗

เด็กหญิงหทัยชนก ยงยุทธ ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๒๘

เด็กหญิงหทัยทิพย์ ดาวสุวรรณ
๑๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๒๙

เด็กหญิงอคิรา เจริญธนิกุล
๒๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๓๐

เด็กหญิงอชิรญา แย้มศิริ ๔/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๓๑

เด็กหญิงอทภา
พฤกษาวรรณสาขา ๑๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๓๒

เด็กหญิงอทิตญา มิสรา
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๓๓

เด็กหญิงอนงค์วรรณ ไตรทศทิพย์
๑๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๓๔

เด็กหญิงอนันญตา บรรพโคตร์
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๓๕

เด็กหญิงอภิชญา มณีดิษฐ์
๑๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๓๖

เด็กหญิงอรนลิน ไทยเดชา
๑๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๓๗

เด็กหญิงอรปรียา จันทร์แสง
๑๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๓๘

เด็กหญิงอันนา งามพิไล ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๓๙

เด็กหญิงอัปสร สายดวง ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๔๐

เด็กหญิงอิงฟา จงเกษมสุข
๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๔๑

เด็กหญิงอินทิรา น้อยหลุบเลา ๕/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๔๒

เด็กหญิงอินนภัส นิลคช
๑๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๔๓

เด็กหญิงภริตพร บุบผาพันธ์
๑๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๔๔

เด็กหญิงเมลดา โพธิศรีทอง

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี พลับพลา  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๔๕

เด็กชายเมธี ศรีเจริญ
๒๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๔๖

เด็กชายชัยธวัช กุลาชาติ
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๔๗

เด็กชายภูวดล เปรมปรี
๒๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๔๘

เด็กชายชัชพงศ์ ทิพยเวศ
๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๔๙

เด็กชายศุภณัฐ ตู้วงษา
๑๖/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๕๐

เด็กชายธนบูรณ์ เกษหอม
๑๓/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๕๑

เด็กชายทองไท เหลาทอง
๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๕๒

เด็กชายสิทธิพล คชบุญเสริม
๑๙/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๕๓

เด็กชายพชร กำเหนิด ๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๕๔

เด็กชายณนธภัทร มังส์คละแสน ๖/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๙ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๕๕

เด็กชายจิณณวัตร บานกอ
๒๑/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๕๖

เด็กชายเดชาธร สุจริต
๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๕๗

เด็กชายเพชรรัตน์ อยู่สุข
๑๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๕๘

เด็กชายธนากร กุลวงษ์ ๔/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๕๙

เด็กชายวรพล จันทร์กระจ่าง
๒๒/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๖๐

เด็กชายเดชฤทธิ

์

มีโพธิ

์

๑๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๖๑

เด็กชายศิวกร สุวรรณนิตย์ ๘/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๖๒

เด็กหญิงศิริลักษ์ มาพิจารณ์
๑๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๖๓

เด็กหญิงพิชญาภา ศรีสุข

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๖๔

เด็กหญิงจินดาภรณ์ เชือพุทธ

่

๑๔/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๖๕

เด็กหญิงปทิตตา โพธิศรี

์

๑๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๖๖

เด็กหญิงวรัชญา พจชนะ
๒๕/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๖๗

เด็กหญิงพศิกา พงษ์ศักดิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๖๘

เด็กหญิงชนันธิดา บุญญานุรักษ์
๑๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๖๙

เด็กหญิงกฤณตกร สังข์พญา
๑๒/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๗๐

เด็กหญิงนวพร คำแดงสด
๓๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๗๑

เด็กหญิงพาณิภัค พลโยธา ๑/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๗๒

เด็กหญิงณฐพร มากพินโญ
๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๗๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ แทนศรีเกียรติ
๓๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๗๔

เด็กหญิงสิรภัทร สิทธิศักดิ

์

๒๓/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๗๕

เด็กชายฐาปกร คำนวณ ๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๗๖

เด็กชายจินตภัทร ภูศิริ ๒๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๗๗

เด็กชายปรัญญา หลงภูงา

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๗๘

เด็กชายเศรษฐกิจ คำบด
๑๖/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๗๙

เด็กชายกรกต ระยาย่อย ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๘๐

เด็กชายชุติพันธ์ กราพงศ์
๑๘/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๘๑

เด็กชายวรพล พุทธานุ
๒๙/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๘๒

เด็กชายปณิธาน แก้วน้อย ๒/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๘๓

เด็กชายปติภูมิ หัตถกี
๒๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๘๔

เด็กชายพงศธร นามเทียง

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๘๕

เด็กชายทรงศร จรุงพิรวงศ์
๑๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๘๖

เด็กชายปณณทัศน์ จินดาวัฒนาพัชร์ ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๘๗

เด็กหญิงปภาวี ดอกไม้เงิน
๑๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๘๘

เด็กหญิงนวพร บุญคุ้ม
๑๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๘๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๔๐ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๙๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญแย้มวงศ์ ๑๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๙๑

เด็กหญิงชนมน บัวบาล
๑๓/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๙๒

เด็กหญิงดวงกมล กรวยสวัสดิ

์

๒๕/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๙๓

เด็กหญิงศิลปภัสสร ศิลปประกอบ
๑๙/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๙๔

เด็กหญิงวรวรรณ พรรณรังษี ๙/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๙๕

เด็กหญิงฐิตานันท์ คำทองจักร์
๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๙๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ กันทะวงศ์
๒๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๙๗

เด็กหญิงชมพูนุท สว่างอารมณ์
๒๓/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๙๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ รอบคอบ
๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๓๙๙

เด็กชายอนวัช ไกวัลศิลป

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๐๐

เด็กชายวรปรัชญ์ เทศนา ๖/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๐๑

เด็กชายพิพัฒนะ สายันต์สุวรรณ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๐๒

เด็กชายพงษ์นรินทร์ ณ นคร ๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๐๓

เด็กชายพงศธร ปาสลุง
๑๔/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๐๔

เด็กชายธนสิริ สุขศิริ
๑๙/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๐๕

เด็กชายกิตติภพ พุทธรักษา ๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๐๖

เด็กชายปวเรศ ธีระพิจิตร์
๒๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๐๗

เด็กชายพัทธดนย์ ปลืมคิด

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๐๘

เด็กชายทักษ์ดนัย รุ่งเรือง
๒๔/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๐๙

เด็กชายก้องกิดากร จันทร์คู่
๑๓/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๑๐

เด็กชายธรรมนูญ บุญญานุรักษ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๑๑

เด็กหญิงรัชนก มากสินธุ์
๒๖/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๑๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สมชาติ
๒๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๑๓

เด็กหญิงณัฐมิตรตรา เสาเวียง
๑๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๑๔

เด็กหญิงพัณณิตา สุดจันทึก ๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๑๕

เด็กหญิงพิชญา โพชนา
๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๑๖

เด็กหญิงมารตรี คำสัตย์
๑๙/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๑๗

เด็กหญิงโยฆิตา ปรีสำเนียง ๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๑๘

เด็กหญิงยุวดี บัวงาม
๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๑๙

เด็กหญิงนวรัตน์ ภูมิพัฒ ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๒๐

เด็กหญิงอัจจิมา นาคละไม
๑๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๒๑

เด็กหญิงสุชัญญา ไมตรีจิตต์
๓๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๒๒

เด็กชายนิธิ ขอบเพชร ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๒๓

เด็กชายธนโชติ เงินจันทร์
๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๒๔

เด็กชายชวกร พุทธรักษา

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๔๑ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๒๕

เด็กชายศิวัช พินชนะ
๓๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๒๖

เด็กชายมหัฆฆพงษ์ นิลทวี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๒๗

เด็กชายณัฐดนัย ธรรมมา
๑๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๒๘

เด็กชายพิภพภัทร จกัลยา
๒๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๒๙

เด็กชายจตุรงค์ ผลอุดม

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๓๐

เด็กชายอารักษ์ จันทร์สุวรรณ
๓๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๓๑

เด็กชายจิรวัตน์ โพธา
๓๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๓๒

เด็กชายกรรณสูตร อุ่นใจ
๒๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๓๓

เด็กชายธีราทร พันธระวดี
๒๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๓๔

เด็กชายตฏิพัฒน์ จันทร์พัฒนพิชัย ๑๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๓๕

เด็กชายภูริ หมืนเดช

่

๑๙/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๓๖

เด็กชายกันต์ธนิศ ศิริชัย
๒๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๓๗

เด็กหญิงอภิญญา จันทวงศ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๓๘

เด็กหญิงวราณิชา บุญศิริกร ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๓๙

เด็กหญิงณัฐวรา กลางบุรัมย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๔๐

เด็กหญิงอินทิรา โยวะรส
๒๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๔๑

เด็กหญิงโชติรส จันทรโอทาน
๑๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๔๒

เด็กหญิงพรชนก สามงามยา ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๔๓

เด็กหญิงสุทธิดา กิตติรัตนดุลย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๔๔

เด็กหญิงรัตนมน เงินชารี
๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๔๕

เด็กหญิงมัชชุพร หาโล๊ะ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๔๖

เด็กหญิงปริยากร ศรีสองชัย
๒๖/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๔๗

เด็กหญิงปยธิดา แซ่ลี

้

๒๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๔๘

เด็กหญิงผุดสดี กองทอง
๑๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๔๙

เด็กหญิงณัฐสินี
นันทโลหะตระกูล ๑๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๕๐

เด็กหญิงนนณิชา แก้วก่อเกิด ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๕๑

เด็กหญิงสมิตรา จันมา

่

๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๕๒

เด็กหญิงสุขภาสิริณ อินขามปอม
๒๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๕๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ วินทะไชย
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๕๔

เด็กหญิงมุทิตา สาทฟก
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๕๕

เด็กหญิงธมลพรรณ ฟกเขียว
๒๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๕๖

เด็กหญิงสกุณา ปานศรีแก้ว ๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๕๗

เด็กชายพีรพัฒน์ สโรบล
๑๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๕๘

เด็กชายอัครพงค์ สมบุญ
๑๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๕๙

เด็กชายปยภัทร จองศักดิ

์

๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๔๒ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๖๐

เด็กชายสิทธิชัย หริมสืบ

่

๒๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๖๑

เด็กชายเทพกานต์ คำวังจันทร์
๑๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๖๒

เด็กชายศิวกร ฤทธิอ้น

์

๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๖๓

เด็กชายณัฐพงศ์ กำลังวรรณ
๒๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๖๔

เด็กชายณัฐดนัย คงสุวรรณ ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๖๕

เด็กชายอติเทพ เจริญต้น
๑๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๖๖

เด็กชายอภิรักษ์ ชนาลักษณ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๖๗

เด็กชายเจตน์สฤษฎิ

์

จันทร์แจ้ง
๑๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๖๘

เด็กชายเพชรแท้ แอบสมตัว
๒๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๖๙

เด็กชายวิกรม คนพิทักษ์ ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๗๐

เด็กชายเจษนิภัทร ใยแก้ว
๑๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๗๑

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ เต๋มิจ๊ะ ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๗๒

เด็กชายชาญชัย ไวยสุภา ๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๗๓

เด็กชายปฏิภาณ พิมพ์สอน
๑๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๗๔

เด็กชายปรมิณทร์ พรหมกำเหนิด ๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๗๕

เด็กหญิงฐาปนี ผลเพียร ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๗๖

เด็กหญิงพิรุณรัตน์ แสงแก้วสันติสุข
๒๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๗๗

เด็กหญิงแพรทอง โพธิพุ่มเย็น

์

๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๗๘

เด็กหญิงณฤตปรียา บุญเจริญกุล ๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๗๙

เด็กหญิงกิตติกา จันดาดี
๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๘๐

เด็กหญิงทิพวรรณ งามสอน
๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๘๑

เด็กหญิงนฤมล ดีประวี
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๘๒

เด็กหญิงวรรณภา ทรัพย์เจริญ
๒๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๘๓

เด็กหญิงธัญญา สินเพ็ชร์
๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๘๔

เด็กหญิงศุภกร บุญยานุเคราะห์
๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๘๕

เด็กหญิงชนิดาภา อุปวัตร
๑๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๘๖

เด็กหญิงฉัตรชนก กะละวิชัย ๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๘๗

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุวรรณโชติ
๑๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๘๘

เด็กหญิงนิชาภา ปฐมาภิวัฒน์
๑๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๘๙

เด็กหญิงสรัสวดี ไชยเมืองมา ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๙๐
เด็กหญิงประกายดาว ประเสริฐแก้ว ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๙๑

เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ นาวิชิต
๒๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๙๒

เด็กหญิงนริศรา จันมา

่

๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๙๓

เด็กหญิงศตพร พิมลเกตุกุล ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๙๔

เด็กชายศิระ สุวรรณธาดา ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๔๓ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๙๕

เด็กชายอชินวัตร บานหาญ ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๙๖

เด็กชายวีระพล แสนหนองหว้า
๑๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๙๗

เด็กชายวสุธร เต่งทอง ๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๙๘

เด็กชายพีระพัฒน์ เนตใน
๒๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๔๙๙

เด็กชายไทย สมดี
๑๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๐๐

เด็กชายเจตนิพัทธ์ โพธิตึ

์

๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๐๑

เด็กชายสรศักดิ

์

พงษ์รักษา ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๐๒

เด็กชายเนติธร เปรียมพราย

่

๑๕/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๐๓

เด็กชายภัทรบดินทร์ เขือนเพชร

่

๒๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๐๔

เด็กชายยุทธนา แสนทวีสุข

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๐๕

เด็กชายสหไท ปานฟก ๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๐๖

เด็กชายภาณุวัฒ แทนเครือ ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๐๗

เด็กชายชาคริต บังคม

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๐๘

เด็กชายพีรภัทร ดิษบรรจง

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๐๙

เด็กหญิงณัฐติญา วะลับ
๑๗/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๑๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ กัวพิจิตร

้

๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๑๑

เด็กหญิงชลิตา สุขทองแก้ว
๒๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๑๒

เด็กหญิงขวัญจิรา อู่เจริญ ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๑๓

เด็กหญิงปริฉัตร เมืองโคตร
๓๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๑๔

เด็กหญิงจรรยาภรณ์ เชือพุทธ

่

๒๗/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๑๕

เด็กหญิงทิพย์อุษา ศรีกุม ๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๑๖

เด็กหญิงปานดาว คำนวน

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๑๗

เด็กหญิงสินจัย ไตรอุดม
๒๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๑๘

เด็กหญิงปวิตา หนุนวงษ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๑๙

เด็กหญิงมุกดา สนิทประโคน
๒๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๒๐

เด็กหญิงวัชราภา อาจวิชัย
๒๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๒๑

เด็กหญิงอังคนา เกษร
๒๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๒๒ เด็กหญิงภรณ์ปริยาภัทร

หัตถกี
๑๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๒๓

เด็กหญิงชนิดาภา รุ่งนิศากร
๒๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๒๔

เด็กหญิงนราทิพย์ นลินนพคุณ ๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๒๕

เด็กหญิงสสิกัลยา ทองคำ ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๒๖

เด็กหญิงจิราภา กีรติธีระพงศ์ ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๒๗

เด็กหญิงอณัญญา บุญยืน
๑๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๒๘

เด็กชายภูริพัฒน์ เวรุตัง ๙/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๒๙

เด็กหญิงพรพิมล นาโควงค์
๑๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๔๔ / ๓๒๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๓๐

เด็กหญิงจ้าวฟา อาจฤาษี ๙/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๓๑

เด็กหญิงพิชญา ทานแก้ว ๘/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๓๒

เด็กหญิงจีราพรรณ ภู่ประดิษฐ์
๑๐/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๓๓

เด็กชายดณุพล กอบมณีย์
๑๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๓๔

เด็กชายนัฐภูมิ เมืองชัย
๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๓๕

เด็กหญิงอนิสรา สุพรรณดี
๑๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๓๖

เด็กชายรัฐพล หนูขาว

๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๓๗

เด็กชายณรงค์ชัย สอยสันเทศ
๒๐/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๓๘

เด็กหญิงชมพู่ มายา
๑๐/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๓๙

เด็กหญิงภานุมาศ ดวงดี ๓/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๔๐

เด็กชายศรชัย คล้ายคลึง
๒๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๔๑

เด็กชายธนพล มโรธรารักษ์
๑๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๔๒

เด็กชายอดิเทพ โอ้เรือน
๒๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๔๓

เด็กชายณัชฐชนันท์ จันคง
๑๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๔๔

เด็กชายปยพงษ์ หงษ์ศาลา
๑๐/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๔๕

เด็กหญิงพีระดา ทองผา ๕/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๔๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ เกษมณี
๓๐/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๔๗

เด็กชายหรรษา เครือชะเอม
๒๕/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๔๘

เด็กหญิงวันพรรษา นิลสาลิกา
๑๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๔๙

เด็กหญิงสุพัตรา ทิพย์สูงเนิน ๔/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๕๐

เด็กชายเจตนิพัทธ์ สายกระสุน
๑๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๕๑

เด็กชายทวีศักดิ

์

ม่วงมี
๒๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๕๒

เด็กชายธีรานนท์ ศรีณรงค์
๒๕/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๕๓

เด็กหญิงสุธิดา สุขเฉลิมศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๕๔

เด็กชายชินวัฒน์ แรกสูงเนิน
๒๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๕๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ดอนมายา ๓/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๕๖

เด็กหญิงณิชากร ดอกกระโทก

๒๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๕๗

เด็กหญิงพิมพ์จุฑา จันทร์กนกวัชรี ๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๕๘

เด็กหญิงกชพร รืนพจน์

่

๒๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๕๙

เด็กชายคฑาธิป วงศ์ปูบัว
๒๐/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๖๐

เด็กหญิงบุษนารถ แสงปาก
๑๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๖๑

เด็กหญิงนภสร ช่อฟา
๒๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๖๒

เด็กหญิงวรรณกานต์ อาจประโคน
๒๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๖๓

เด็กหญิงภัคจิรา ดุสดี
๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๖๔

นายศิวกร ศิริลักษณ์
๑๘/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๔๕ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๖๕

เด็กหญิงสุกัญญา สังตรีเศียร
๒๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๖๖

เด็กชายชัยชะนะ หาลวย
๑๐/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๖๗

เด็กชายภูริ เต็มชัยภูมิ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๖๘

เด็กหญิงภิมภิณีย์ ซับประโคน
๒๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๖๙

เด็กชายวิวัฒน์ วงชาร์ ๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๗๐

เด็กชายวิชญ์พล จีระสันติ
๑๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๗๑

เด็กหญิงสายนำทิพย์ บรรนัดสำโรง
๑๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๗๒

เด็กชายเทพรัตน์ รุ่งโรจน์รัตน์
๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๗๓

เด็กชายวสันต์ การุณย์
๓๐/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๗๔

เด็กหญิงพิชยา แจ้งสว่าง ๗/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๗๕

เด็กชายกลวัชร จิวจู

๋

๒๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๗๖

เด็กชายภรพล ซ่อนกลิน

่

๖/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๗๗

เด็กชายพยฤทธิ

์

ยอดคำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๗๘

เด็กชายพันฤทธิ

์

โสภาค

๑๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๗๙

เด็กหญิงพรนภา สง่าสงฆ์ ๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๘๐

เด็กชายอนุชิต พรมผุย ๓/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๘๑

เด็กหญิงนฤมล พักเหมือน
๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๘๒

เด็กหญิงบัญฑิตา นามบัวศรี
๒๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๘๓

เด็กหญิงต้นข้าว คำกรุงเก่า
๑๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๘๔

เด็กชายวชิระ ประทุม
๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๘๕

เด็กชายทรัพย์อนันต์ เวชพร
๒๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๘๖

เด็กชายอัมรินทร์ พันธ์อินทร์
๓๐/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๘๗

เด็กชายภัสกร สังฆะพันธ์
๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๘๘

เด็กชายธันวา แถบทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๘๙

เด็กชายกฤษฎา วิเศษออมเขา
๒๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๙๐

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ กุลพรม ๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๙๑

เด็กหญิงอนงค์นารถ โคตสีสาย
๑๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๙๒

เด็กหญิงแพรวา วังทะพันธุ์ ๒/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๙๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ นิลวัน
๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๙๔

เด็กชายกฤษณะพงศ์ ภูหัวไร่
๑๔/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๙๕

เด็กหญิงวริษฐา
ศรีนนท์ประเสริฐ ๑๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๙๖

เด็กหญิงประภัทรศร ศรีปากดี
๒๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๙๗

เด็กหญิงณิชากร สังฆะพันธ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๙๘

เด็กหญิงสุวนันท์ ชัยจันทึก ๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๕๙๙

เด็กหญิงนันทวัน ขาวสุรรณ์ ๗/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๔๖ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๐๐

เด็กหญิงธนัชพร คันธมาท

๒๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๐๑

เด็กหญิงเขมจิรา เม่นใม่
๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๐๒

เด็กหญิงศัศมนธ์ บุญธรรม
๒๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๐๓

เด็กชายจุลจักร ใจประเสริฐ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๐๔

เด็กหญิงปภารินท์ งามเนตร
๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๐๕

เด็กชายวิชชากร เคนชา
๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๐๖

เด็กชายพงษ์ปณต นิมมัง

่ ่

๑๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๐๗

เด็กหญิงพัชมล อยู่รัศมีจันทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๐๘

เด็กชายฐาปกรณ์ กาปญญา
๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๐๙

เด็กหญิงกนิษฐา ยงญาติ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๑๐

เด็กหญิงสวรรยา รัศมี
๒๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๑๑

เด็กหญิงกัญญาลักษ์ ดอนมายา
๓๐/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๑๒

เด็กหญิงพรไพลิน ศรีดานุช
๑๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๑๓

เด็กหญิงฐิตินันท์ เขียวพฤก
๓๐/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๑๔

เด็กหญิงสุภัคสรณ์ เงินใบอ่อน

๑๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๑๕

เด็กชายปรุฬห์ สายยืด
๒๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๑๖

เด็กชายพิทวัส ชัยโสม
๑๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๑๗

เด็กหญิงชลธิชา ปองทองหลาง
๑๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๑๘

เด็กหญิงแพรพรรณ ยอดปลอบ
๑๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๑๙

เด็กชายพลานุภาพ สายเขียว
๒๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๒๐

เด็กชายชลธีร์ น้อยเหนียง

่

๑๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๒๑

เด็กหญิงสุณัฐชา อยู่คง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๒๒

เด็กชายภูชนะ คล้ายประชา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๒๓

เด็กหญิงสุรัสวดี นพรัตน์ ๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๒๔

เด็กหญิงณัฐนรี จันคง
๒๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๒๕

เด็กชายเจริญชัย สีสินธ์ ๕/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๒๖

เด็กหญิงสุชาดา จันทร์เพ็ง
๑๐/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๒๗

เด็กชายสหรัฐ จันโต
๑๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๒๘

เด็กหญิงบุณญาพร พรมเสนา
๒๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๒๙

เด็กหญิงศดานันท์ อาสนะทอง
๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๓๐

เด็กหญิงสุภชา เชิงหอม
๒๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๓๑

เด็กหญิงนฤภร ทองมัน

่

๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๓๒

เด็กหญิงขวัญชนก กิจวาที
๒๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๓๓

เด็กชายณาวิน เอกนก
๑๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๓๔

เด็กหญิงกุลธิดา ขาวสอาด ๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๔๗ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๓๕

เด็กหญิงรุ่งไพลิน ศรีรัตน์ ๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๓๖

เด็กหญิงสุกัญญา สีภา ๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๓๗

เด็กชายณภัทร รัตนวงศ์วิจิตร
๒๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๓๘

เด็กหญิงอรปริญา ฤกษ์งาม
๑๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๓๙

เด็กหญิงชลธาร สิทธิเศรษฐ์
๑๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๔๐

เด็กหญิงนภาภัทร วรรณดาว ๙/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๔๑

เด็กชายถิรวัฒน์ ไชยรัมย์
๒๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๔๒

เด็กหญิงคาวรรณ บุญยืน ๖/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๔๓

เด็กชายภาณุ เพ็ชรรักษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๔๔

เด็กหญิงอัญชิษฐา ขุนทอง
๒๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๔๕

เด็กหญิงอัญชิสา ทัพพิลา
๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๔๖

เด็กหญิงสิริยากร ดีอุดมวงศา
๒๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๔๗

เด็กหญิงออมบุณย์ กรองมาลัย ๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๔๘

เด็กหญิงศุภัชญา ดวงแก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๔๙

เด็กหญิงวชิราภรณ์ จูงวงษ์ ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๕๐

เด็กหญิงลักษิกา โฆษิต
๑๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๕๑

เด็กชายคมเดช เพ็ชรธรรมชาติ
๑๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๕๒

เด็กชายดุลยพัฒน์ จิรายุพัฒนา
๒๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๕๓

เด็กชายธัชนันท์ ณ บางช้าง
๒๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๕๔

เด็กชายธีรัชฌานนท์ ศรีธรรมยศ
๑๒/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๕๕

เด็กชายยุวานันท์ พรหมศิริ ๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๕๖

เด็กชายภัทรกานต์ เจริญขำ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๕๗

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

เศษวุธ
๒๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๕๘

เด็กชายสุพพัตร พันธ์เครือวัลย์ ๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๕๙

เด็กชายอครัช ทุตาสิทธิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๖๐

เด็กชายอินทรารักษ์ เอ่งฉ้วน
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๖๑

เด็กชายอิศรานุวัฒน์ ศรีวิชา
๒๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๖๒

เด็กหญิงณัฐชัญญา วันธนู
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๖๓

เด็กหญิงดวงกมล บุญยืน
๒๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๖๔

เด็กหญิงพิชญาภา เชือเต็ง

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๖๕

เด็กหญิงพิชามญชุ์ พุทธจันทรา ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๖๖

เด็กหญิงพุธิตา วะนำค้าง
๑๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๖๗

เด็กหญิงภาฐิยา สุ่มขำ
๑๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๖๘

เด็กหญิงรักชัญญา ชูนาค
๒๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๖๙

เด็กชายปรวรรตน์ แสงเพชร ๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๔๘ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๗๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ เนตรพ่วง
๑๙/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๗๑

เด็กหญิงกวิตา ยามกระโทก
๓๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๗๒

เด็กหญิงจิรัชญา สินใหม่
๒๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๗๓

เด็กหญิงจีระประภา เลียงวงษ์

้

๒๒/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๗๔

เด็กหญิงจุฑามาศ วงศ์ศรียา ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๗๕

เด็กหญิงดวงพร โคตมงคล
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๗๖

เด็กหญิงดิศราพร จิตรกล้า
๑๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๗๗

เด็กหญิงธนพร กลิมจิตร

่

๑๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๗๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ฉลองคุณ
๑๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๗๙

เด็กหญิงเบญญทิพย์ สมบัติพิบูลย์
๑๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๘๐

เด็กหญิงปวริสา หลักฐาน ๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๘๑

เด็กหญิงพิชยา หาแก้ว
๑๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๘๒

เด็กหญิงเพ็ญกาวิน ศรีสอาด
๑๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๘๓

เด็กหญิงวริศรา แฟงฟอย
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๘๔

เด็กหญิงสุริวิมน ไชยโคตร
๒๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๘๕

เด็กหญิงโสมวรรณ สวนจันทร์
๑๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๘๖

เด็กชายกันตพงศ์ เล็งแล
๑๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๘๗

เด็กชายชนกนันท์ บุอ่อน ๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๘๘

เด็กชายชยพล กลสรรค์
๒๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๘๙

เด็กชายณัฐกันต์ แก้วเทศ ๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๙๐

เด็กชายนพรัตน์ ยศวงศ์
๒๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๙๑

เด็กชายบารมีธรรม บำรุงมิตร
๑๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๙๒

เด็กชายปภัสชล ตันตราจิณ
๒๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๙๓

เด็กหญิงกุลธิดา จารุวรรณ
๒๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๙๔

เด็กหญิงจรัญญา สาลีธรรม
๑๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๙๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ พุทธรัตนวงศ์
๑๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๙๖

เด็กหญิงตวิษา โชคบัณฑิต ๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๙๗

เด็กหญิงปภาวรินท์ ยรรยง
๑๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๙๘

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส วงษ์ใส

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๖๙๙

เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ฟกแก้ว
๒๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๐๐

เด็กหญิงมัญชุภา เตชะประทีป ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๐๑

เด็กหญิงสุคนธรส สมคำแสง ๓/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๐๒

เด็กหญิงสุพิชญา มาตะวงศ์
๒๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๐๓

เด็กชายธิปก โกศลศักดิสกุล

์

๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๐๔

เด็กหญิงฐิตาภา วงษา ๘/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๔๙ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๐๕

เด็กหญิงพริริสา ทองพิชัย
๓๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๐๖

เด็กหญิงนฤมล เพ็ชรรัตน์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๐๗

เด็กหญิงปญาภรณ์ กมลสินธุ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๐๘

เด็กหญิงอารียา ต้นหลี ๘/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๐๙

เด็กชายไชยวัฒน์ โล่ห์สุวรรณ ๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๑๐

เด็กชายนิติศิริ พิสุทธไทรงาม
๒๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๑๑

เด็กชายภานุพัฒน์ มาลาเลิศ
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๑๒

เด็กชายอัศวิน พันธุ์บุญเลิศ
๓๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๑๓

เด็กชายวีระชัย แซ่ตัง

้

๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๑๔

เด็กหญิงกนกวรรณ เพิมพูด

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๑๕

เด็กหญิงญาดา จันทะนันท์
๒๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๑๖
เด็กหญิงณัฐฑญานันท์

ถามะพันธ์
๑๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๑๗

เด็กหญิงน้องพร นนทรี
๑๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๑๘

เด็กหญิงปนัดดา โสมภีร์
๒๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๑๙

เด็กหญิงปยธิดา วงษ์เพ็ญ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๒๐

เด็กหญิงพิชยา สุรวิทยาพร
๒๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๒๑

เด็กหญิงแพรวพรรณ สุริโย
๓๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๒๒

เด็กหญิงภัคพร พรภักดี
๓๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๒๓

เด็กหญิงชุตินันท์ สอนราช
๑๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๒๔

เด็กชายธีรชาติ มีโชค
๒๖/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๒๕

เด็กหญิงเกษมณี คงห้วยรอบ
๑๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๒๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ พุ่มเทพ
๒๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๒๗

เด็กชายชินาธิป นิลทวี
๒๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๒๘

เด็กชายรัฐสิทธิ

์

สุริโย

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๒๙

เด็กชายปฏิภาณ เกษมสุขสำราญ
๑๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๓๐

เด็กชายธีรภัทร สมจิตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๓๑

เด็กชายธีรพงศ์ จำนงค์ธรรม ๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๓๒

เด็กชายชิติพัทธ์ ปาลือชา
๒๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๓๓

เด็กหญิงอัญรินทร์ ยุวนะเตมีย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๓๔

เด็กชายพลวรรธน์ คุ้มศิริ
๓๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๓๕

เด็กหญิงพิมพาภรณ์ พูลทรัพย์
๒๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๓๖

เด็กชายบรรณวัชร ภักแดงพันธ์
๑๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๓๗

เด็กหญิงธนาวดี เกิดทรัพย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๓๘

เด็กหญิงดวงหทัย ก้อนดินจี

่

๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๓๙

เด็กหญิงสุภาวดี เกตุคง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๕๐ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๔๐

เด็กหญิงดวงกมล ศรีหาพล ๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๔๑

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ประทุมวัน
๒๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๔๒

เด็กหญิงรินรดา สุขมาก ๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๔๓

เด็กชายนาวี สิงห์พรมมาศ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๔๔

เด็กชายภูมินทร์ ทองปาน ๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๔๕

เด็กชายหิรัณย์ ติยพรสุวรณ
๒๔/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๔๖

เด็กชายศุภากร ตังวันงาม

้

๒๕/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๔๗

เด็กหญิงณัชชา พันธุ์ไพโรจน์
๒๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๔๘

เด็กชายธวัชชัย สิทธิราช ๔/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๔๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ แสนทิพย์
๑๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๕๐

เด็กหญิงเกสรา นภัสรพีวงษ์
๑๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๕๑

เด็กหญิงณัฐชยา ประสิทธินรศรี

์

๒๔/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๕๒

เด็กหญิงอรณิชา สว่างไสว

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๕๓

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส บุญรอด

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๕๔

เด็กชายณัฐพงษ์ ขวัญเนตร์ ๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๕๕

เด็กชายศุภเกียรติ หยังบุญ
๓๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๕๖

เด็กชายอดิศัย อัศวินนิมิตกุล
๑๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๕๗

เด็กหญิงธนัดดา อยู่ยงศิลป
๒๘/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๕๘

เด็กหญิงสายสวรรค์ ชดช้อย
๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๕๙

เด็กหญิงคีตภัทร สว่างจิตร์
๑๔/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๖๐

เด็กหญิงลลิล อนันตระกูลศิลป ๒๕/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๖๑

นางสาวพัณณกร
เชียวชาญปรีชากุล

่

๑๐/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๖๒

เด็กหญิงณิชารีย์ ประมาณพล
๑๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๖๓

เด็กหญิงรุจาภา ศรชะเดช

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๖๔

เด็กชายสวิตต์ กิตติกร
๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๖๕

นางสาววิมล ตันติอภิวัฒน์
๒๑/๙/๒๕๓๒

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๖๖

นางสาวจิดาภา เจริญพงษ์ ๒/๑/๒๕๑๓ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๖๗

นางสาวสุนทราภรณ์ อำประเสริฐ
๒๕/๓/๒๕๑๔

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๖๘

นางสุภาณีย์ ทุมโยมาเจริญ
๓๑/๑๐/๒๕๑๑

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๖๙

นางสาวขวัญใจ แพงทอง
๒๔/๑/๒๕๐๗

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๗๐

นางจีราภรณ์ เพชรน้อย
๓๐/๘/๒๕๑๒

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๗๑

นางสาวรุ่งอรุณ พรมเจียม
๒๑/๖/๒๕๒๕

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๗๒

นางวาริณี แม้นกลินเนียม

่

๑๐/๖/๒๕๐๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๗๓

นางศิริพร ประเดิมชัย ๒/๑/๒๕๐๕ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๗๔

นางศรินธร สุกันทา
๑๒/๒/๒๕๑๒

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๕๑ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๗๕

ส.อ.หญิง สมพร สีตาล

๒๒/๑๒/๒๕๑๓

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๗๖

นางสาวธิดา เสาพะเนา
๒๐/๑๑/๒๕๓๖

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๗๗

นางสาวณปภัช มณีนนท์
๒๗/๔/๒๕๒๙

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๗๘

นางสาวศรุดา บุญณสิทธิ

์

๒๕/๖/๒๕๒๘
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๗๙

นางจันทร์เพ็ญ ไชยโยลา
๑๒/๔/๒๕๑๙

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๘๐

นางสาวมาลีรัตน์ พระสมิง
๓/๑๑/๒๕๐๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๘๑

นางสาวกัลยาสรณ์ กิจการมงคล
๓๑/๑/๒๕๒๓

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๘๒

นายปญณภัทร์ สิทธิ
๑๙/๖/๒๕๓๔

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๘๓

นางสาวอรุณี ไหมทิพย์
๒๓/๖/๒๕๑๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๘๔

นางสาววัลภา สองสุขสม

๑๖/๑๑/๒๕๒๓

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๘๕

นางสาวรุ้งตะวัน วังกานนท์
๑๗/๘/๒๕๒๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๘๖

นางสาวกชณิชา เอียดเจริญ
๓/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๘๗

นางสาวนำฝน ศรีใส
๒๙/๖/๒๕๓๐

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๘๘

นางกาญจนา มีสุวรรณ ๒/๗/๒๕๒๓ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๘๙

นางสาวนัฎฐินี ชาววาป

๑๑/๑๑/๒๕๒๙

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๙๐

นายสุเมธ ว่องไวลิขิต ๖/๗/๒๕๒๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๙๑

นางสาววรรณธิดา โกยรัมย์
๑๑/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๙๒

นางสาวอานุชรา กูลโท ๕/๙/๒๕๒๙ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๙๓

นางสาวเกษสุดา กล้าแข็ง ๙/๗/๒๕๓๐ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๙๔

นายภุชงค์ อินไชยา ๘/๑/๒๕๓๔ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๙๕

นางสาวชวอร ปยะบุญญานนท์ ๑๙/๒/๒๕๓๐
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๙๖

นางสาวศรัญญา ขุนเอม
๑๔/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๙๗

นางสาววิไลลักษณ์ พสุรัตน์
๒๘/๗/๒๕๒๑

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๙๘

นางสาวพิมพ์พิชชา พูลสวัสดิ

์

๒๔/๙/๒๕๒๙
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๗๙๙

นายเอกวิทย์ ผิวจันทร์
๒๒/๗/๒๕๒๙

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๐๐

นางสาวธัญวลัย ขาวฤกษ์
๒๗/๗/๒๕๓๑

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๐๑

เด็กหญิงพลอยรวี จิรัฐธนาดุล
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๐๒

เด็กหญิงวรกัญญา วัฒนธรรม
๒๖/๗/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๐๓

เด็กชายวสิษฐ์พล สวนะสุจริต
๑๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๐๔

เด็กชายภัทรกร ตันสุข

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๐๕

เด็กชายสหรัถ ฉลองคุณ
๒๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๐๖

เด็กชายสรวิศ ดิสพิมล
๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๐๗

เด็กชายศุภสัณฑ์ วงษา
๒๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๐๘

เด็กชายศุภสิน หาญกระสิน ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๐๙

เด็กชายธนภัทร นิมพิมาย

่

๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๕๒ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๑๐

เด็กชายโตมร คชชะ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๑๑

เด็กชายครองลาภ พราหมณี
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๑๒

เด็กชายศิวกร ชืนไกรลาศ

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๑๓

เด็กชายศุภกรณ์ รุ่งฤทธิศักดิ

์

๓๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๑๔

เด็กชายบุรเศรษฐ์ บุญทวี
๑๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๑๕

เด็กชายก้องภพ สวนศรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๑๖

เด็กชายเสฏฐวุฒิ วรรณรัตน์ ๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๑๗

เด็กชายภูวดินทร ปญญาพวก

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๑๘

เด็กหญิงมุทิตา นามวิเศษ
๒๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๑๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์
เลิศประเสริฐภากร

๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๒๐

เด็กหญิงกนกวรรณ โสตถิรัตนพันธุ์
๒๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๒๑

เด็กหญิงอลิชา กิตติกร

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๒๒

เด็กหญิงอรปรียา แดนไธสง ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๒๓

เด็กหญิงสุชาวดี แย้มสมจิตร ๔/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๒๔

เด็กหญิงพาทินธิดา โทนแก้ว
๑๙/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๒๕

เด็กหญิงภัทรวดี ทองกาสี
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๒๖

เด็กหญิงบัณฑิตา สุธรรม ๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๒๗

เด็กหญิงนวินดา มูลเมือง
๑๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๒๘

เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์ แสงแปน
๑๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๒๙

เด็กหญิงณัฐธัญญา กลัดพ่วง ๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๓๐

เด็กหญิงทัศนีย์ คุมรอบ
๒๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๓๑

เด็กหญิงภูษณิศา ชนะกานนท์ ๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๓๒

เด็กหญิงดลนพรรณ โพธิทอง

์

๑๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๓๓

เด็กหญิงณัฐธิชา สืบมงคล

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๓๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ นุภานิช

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๓๕

เด็กชายพัทธดนย์ ช่วยทอง ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๓๖

เด็กชายภาคภูมิ น้อยคูณ
๑๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๓๗

เด็กชายวรเมธ ช้างคนมี
๒๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๓๘

เด็กชายนิพิฐพนธ์ ทัพย์ฤกษ์ ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๓๙

เด็กชายธนกฤต บุญยรักษ์
๑๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๔๐

เด็กชายอภิชาติ ยาดาบ
๑๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๔๑

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ถวายชัย
๒๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๔๒

เด็กชายกมนทัต
ประเสริฐญาณวงศ์ ๑๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๔๓

เด็กชายฉัตรมงคล แสนทิพย์
๒๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๔๔

เด็กชายศิวกร สุขจันดี ๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๕๓ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๔๕

เด็กชายนิรัติศัย ถึกวงศ์
๑๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๔๖

เด็กชายอนุวัฒน์ เหลากูด
๑๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๔๗

เด็กชายบุญฤทธิ

์

โพธิศิลา

์

๑๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๔๘

เด็กชายไอศูรย์ ศรีสมบูรณ์กิจ
๓๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๔๙

เด็กชายธนภัทร พร้อมพอชืนบุญ

่

๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๕๐

เด็กชายนัทกวินท์ รวงผึง

้

๑๒/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๕๑

เด็กชายนพเก้า จุนทะศรี
๑๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๕๒

เด็กชายนนทพัจน์ เบ็ญจเทียร

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๕๓

เด็กชายพงศกร พานิชย์
๑๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๕๔

เด็กชายธนกร คำเกตุ
๒๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๕๕

เด็กหญิงเวธกา บุญเรือง
๑๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๕๖

เด็กหญิงชฎาพร พ่วงเรือ
๒๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๕๗

เด็กหญิงดวงพร โสมศรีแก้ว
๑๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๕๘

เด็กหญิงเขมจิรา โกเมศ ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๕๙

เด็กหญิงณฐาพร ประภาพักตร์
๑๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๖๐

เด็กหญิงกานดา ขันขาว
๒๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๖๑

เด็กหญิงวิภารัตน์ แสงจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๖๒

เด็กหญิงพลอยงาม ตาลน้อย
๑๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๖๓

เด็กหญิงธัญชนก ภิรมย์ชม
๒๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๖๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ตะโพธิ

์

๑๕/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๖๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันทร์โต
๒๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๖๖

เด็กหญิงกันติชา เจริญพันธุ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๖๗

เด็กชายโชคชัย ผ่อนจตุรัส
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๖๘

เด็กชายปรัญชัย คล่องแคล่ว
๒๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๖๙

เด็กชายกันตภณ ริมเปยมศิริ
๓๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๗๐

เด็กชายธนเดช จริตรัมย์
๓๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๗๑

เด็กชายรพีภัทร รักษาบุญ
๑๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๗๒

เด็กชายเก่งกล้า ธงศรี ๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๗๓

เด็กชายชัยวัฒน์ แซ่ลี

้

๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๗๔

เด็กชายปราบปราม คนกล้า ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๗๕

เด็กชายพีรภัทร วรรณวงศ์
๒๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๗๖

เด็กชายนพณัฐ พลศรี
๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๗๗

เด็กชายธีวสุ ชาญยุทธ ๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๗๘

เด็กชายฐิติกร ศรีพาช ๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๗๙

เด็กชายสุธินันท์ โพธิทรง

์

๓๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๕๔ / ๓๒๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๘๐

เด็กชายนนทพัทธ์ เสนาไทย
๑๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๘๑

เด็กหญิงขวัญชนก นุ่มเจริญ
๒๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๘๒

เด็กหญิงชมพูนุท สกุลณี

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๘๓

เด็กหญิงอาจริณี ผาดุ
๑๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๘๔

เด็กหญิงนิกานดา ประดับเพชร์
๑๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๘๕

เด็กหญิงสัณห์ฤทัย เมณฑ์กูล ๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๘๖

เด็กหญิงพรพรรณ แหวนหล่อ
๒๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๘๗

เด็กหญิงจาตุพร
องอาจยุทธนากร ๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๘๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ สุขมาก
๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๘๙

เด็กหญิงอภิชญา ถือชาติ
๒๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๙๐

เด็กหญิงพลอยแก้ว พยุงพงศ์ ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๙๑

เด็กหญิงณิชา พรทิพย์
๑๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๙๒

เด็กหญิงชลดา บุญอารีย์
๒๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๙๓

เด็กหญิงธัญรัชต ธนปกิจ
๓๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๙๔

เด็กหญิงปนัดดา สิงห์ตีบ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๙๕

เด็กหญิงปยรัตน์ มนตรี
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๙๖

เด็กหญิงปญญพัชร์ สุวรรณละเอียด
๑๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๙๗

เด็กหญิงสิริมา ศรีปญญา
๒๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๙๘

เด็กชายสราวุฒิ วัชพืช
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๘๙๙

เด็กชายอภิรักษ์ พันเปยม
๒๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๐๐

เด็กชายบัณฑิต ต่างใจ
๓๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๐๑

เด็กชายธันวา สะสมทรัพย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๐๒

เด็กชายปณณวัฒน์ ผิวสีนวล ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๐๓

เด็กชายธนวัฒน์ สีลา
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๐๔

เด็กชายปรเมษ เหมแดง
๒๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๐๕

เด็กชายสหภาพ บางยีขัน

่

๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๐๖

เด็กชายตะวัน ทองมา
๒๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๐๗

เด็กชายกิจจาพัฒน์ อาจสถิตย์
๑๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๐๘

เด็กชายกิตติพิชญ์ รักษาบุญ
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๐๙

เด็กชายนนทพัทธ์ พลศรี
๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๑๐

เด็กชายวรวิทย์ ตุ่นทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๑๑

เด็กชายปุณยวีร์ มุ่งรอบกิจ ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๑๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วิงวอน ๘/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๑๓

เด็กชายสรัญรัช ภู่รุ่งเรือง ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๑๔

เด็กชายภูบดินทร์ สินโสด
๑๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๕๕ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๑๕

เด็กหญิงสรวีย์ เชียวชาญ

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๑๖

เด็กหญิงวรัญญา อินสุวรรณ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๑๗

เด็กหญิงรัชนีกร ดวงใส
๑๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๑๘

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ทองอำไพ ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๑๙

เด็กหญิงสิริวิมล นวลดี
๓๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๒๐

เด็กหญิงนัชชา ชมจันทร์
๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๒๑

เด็กหญิงศุภรัตน์ สายวรณ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๒๒

เด็กหญิงวริศรา รักเชือ

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๒๓

เด็กหญิงสุภาวดี ถาวร
๒๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๒๔

เด็กหญิงคุณิตา หวังดี
๑๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๒๕

เด็กหญิงพัชราภา พิมพ์โคตร
๑๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๒๖

เด็กหญิงศิรินภา ศรีบุญเรือง
๓๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๒๗

เด็กหญิงปาณัฐฎา ขุนศรีมณี ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๒๘

เด็กหญิงกุลพรภัสร์ ศิริสุวัฒน์
๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๒๙

เด็กหญิงพรรณิภา ช่างเสียง
๑๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๓๐

เด็กหญิงปาริตา เรืองสุข
๒๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๓๑

เด็กหญิงปุณณิศา วรรณสอน
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๓๒

เด็กชายภูมิรภัทร ดีถาวร
๒๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๓๓

เด็กชายชานน คงพูลศิลป
๒๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๓๔

เด็กชายปรมินทร์ รักษาวงศ์
๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๓๕

เด็กชายภัทรกิจ จันทอง

่

๑๑/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๓๖

เด็กชายศรัณยู แสงแก้ว
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๓๗

เด็กหญิงธนัชพร ธรรมปาริชาติ
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๓๘

เด็กหญิงสรณ์สิริ เก็จสิริพินิจ ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๓๙

เด็กหญิงสกุลกาญจน์ สืบสกุลลี

้

๒๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๔๐

เด็กหญิงจณิตตา หล้าชน
๒๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๔๑

เด็กหญิงชนกนันท์ มะโนมัย
๒๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๔๒

เด็กหญิงนริสรา จาริยะ ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๔๓

เด็กหญิงปนปนัทธ์ สลักคำ
๑๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๔๔

เด็กหญิงพรรณสิริ คงกัน
๑๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๔๕

เด็กหญิงภคมณ ตังเพิมพูน

้ ่

๑๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๔๖

เด็กหญิงสุพาขวัญ ชมภูศรี ๓/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๔๗

เด็กชายธีรพงศ์ ใจแก้ว
๑๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๔๘

เด็กชายธันวา วรรณประเวช

๑๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๔๙

เด็กชายธนพล แก้วสวัสดิ

์

๑๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)
บัวขวัญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๕๖ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๕๐

เด็กหญิงชลลดา ทรัพย์วงษ์
๒๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๕๑

เด็กหญิงบุณยาพร ศุภนาม ๖/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๕๒

เด็กชายพจน์อานน สังขศิริ ๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๕๓

เด็กชายปริวรรต สีตองอ่อน ๘/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๕๔

เด็กหญิงเบญจพร ทรัพย์ประเสริฐ ๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๕๕

เด็กหญิงเกวลิน บุญสืบสาย
๒๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๕๖

เด็กชายเชษฐ์ฐา ประสงค์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๕๗

เด็กชายสรวิชญ์ บัวตูม

๑๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๕๘

เด็กชายธีรเดช ขุนสากล
๑๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๕๙

เด็กหญิงปภาดา หงษ์คำ
๑๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๖๐

เด็กหญิงณิชากานต์ ดอกไม้พุ่ม
๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๖๑

เด็กชายวชิระ นิลกระจ่าง
๒๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๖๒

เด็กชายจักรินทร์ ชักแสง ๖/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๖๓

เด็กชายปฏิภาณ เงินทองดี
๒๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๖๔

เด็กหญิงนภัสรพี โสภณ
๑๐/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๖๕

เด็กหญิงอารยา กู่ก้อง
๒๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๖๖

เด็กชายธนเดช
นวคณิตเดชาญกุล ๒๘/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๖๗

เด็กชายจิรานุวัฒน์ หาดชุม
๑๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๖๘

เด็กชายสมยศ ลำเลิศ ๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๖๙

เด็กชายปยวัฒน์ มุ่งฝอยกลาง
๒๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๗๐

เด็กชายปภังกร สุขสวัสดิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๗๑

เด็กชายธนา ทองเจือ
๒๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๗๒

เด็กชายกรวิชญ์ สังคะสุข
๑๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๗๓

เด็กชายทัศไนย์ เหมือนใจนึก

๑๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๗๔

เด็กชายกษาปณ์ คำบุรี
๑๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๗๕

เด็กหญิงเมริษา ยังอยู่
๒๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๗๖

เด็กหญิงปญจภรณ์ สุวรรณนวน
๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๗๗

เด็กชายวรพล คงทัน
๑๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๗๘

เด็กหญิงณัชธัญญ์ รัตนจุล
๑๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๗๙

เด็กชายธิติพันธุ์ น้อยทุ่ง
๑๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๘๐

เด็กชายอังกฤษ คำขวา
๑๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๘๑

เด็กชายภูชิชย์ พวกแสน ๒๐/๒/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๘๒

เด็กชายอนัคนันท์ จัดพ่วง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๘๓

เด็กชายธีระวัฒน์ เสนกระจาย
๗/๑๐/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๘๔

เด็กชายธีระพงษ์ ดีดวงพันธ์
๑๐/๗/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๕๗ / ๓๒๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๘๕

เด็กชายวิสุทธิ

์

มีนคร
๔/๑๑/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๘๖

เด็กชายธนวัฒน์ สีอุบล ๙/๖/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๘๗

เด็กหญิงสุชาวดี ห่วงแก้ว ๔/๒/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๘๘

เด็กหญิงปนอนงค์ กองแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๘๙

เด็กหญิงอัญญาภรณ์ ทักษิณไศล
๑๒/๑/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๙๐

เด็กหญิงพิมพ์นารา อำนวยชัย
๑๓/๙/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๙๑

เด็กหญิงอาทิตยา ถาพรผาด

๑๒/๑๒/๒๕๔๗
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๙๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ พักเหมือน
๒๐/๕/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๙๓

เด็กชายเศรษฐพงศ์ ดอกไม้พุ่ม ๙/๘/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๙๔

เด็กหญิงพัชชา หลำสุข

๒๘/๑๑/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๙๕

เด็กหญิงลลิตา โพธิงาม

์

๒๙/๖/๒๕๔๗
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๙๖

เด็กชายพีรพรรณ นันทภักดิ

์

๒๖/๔/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๙๗

เด็กหญิงสร้อยสุดา ศรีสุข ๒/๒/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๙๘

เด็กหญิงปนัดดา จันทะ
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๑๙๙๙
เด็กหญิงปภิญญาภัชร์

ต้นคำใบ ๘/๑/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๐๐

เด็กชายสรายุทธ กามล
๑๙/๕/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๐๑

เด็กชายบัณฑิต อินคง
๒๖/๘/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๐๒

เด็กหญิงพิมพ์วิภา เพิมดี

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๖
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๐๓

เด็กชายปญญวัต แสงทับทิม
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๐๔

เด็กชายจินดา ศรีแสง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๐๕

เด็กหญิงปนัดดา ประสงค์สุข

๒๖/๑๑/๒๕๔๗
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๐๖

เด็กหญิงโสภิตนภา รืนพจน์

่

๕/๓/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๐๗

เด็กหญิงอาภัสสร เนียมแตง
๒๕/๙/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๐๘

เด็กหญิงปภัสศร แซ่โง้ว
๒๘/๘/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๐๙

เด็กชายธนิก พุทธา
๑๘/๕/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๑๐

เด็กชายชะยุด แลเซอ
๒๘/๑/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๑๑

เด็กชายนำโชค มักกะลานนท์ ๓/๕/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๑๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สัจจสังข์
๒๒/๘/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๑๓

เด็กชายภูธเนตร พุทธพงษ์
๑๑/๖/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๑๔

เด็กชายวรเมธ แสนพันธ์ ๔/๒/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๑๕

เด็กหญิงกชกร ขันทอง
๒๒/๕/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๑๖

เด็กหญิงพลอยนภา จูทะรัตน์
๑๐/๕/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๑๗

เด็กชายจิราวัฒน์ คล้ามทุ่ง ๗/๑/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๑๘

เด็กหญิงรัตนาพร ประสม

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๑๙

เด็กชายณัฐพงษ์ สว่างอรุณ ๑/๓/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๕๘ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๒๐

เด็กหญิงเข็มอัปสร ใหม่วงษ์
๑๓/๖/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๒๑

เด็กหญิงพิยดา ชูนาค
๒๓/๙/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๒๒

เด็กหญิงกมลทิพย์ นันทรัตน์
๒๕/๒/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๒๓

เด็กหญิงยุราวรรณ์ จงใจรักษ์ ๙/๗/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๒๔

เด็กหญิงวนิดา ภาวะโคต
๑๗/๖/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๒๕

เด็กหญิงวริศรา บรรลือทรัพย์
๑๐/๑/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๒๖

เด็กชายวัชรัตน์ สกุลพรเกษม
๑๘/๙/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๒๗

เด็กหญิงทานาดี ปญญา
๑๘/๗/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๒๘

เด็กชายสิรภทร์ มัตติกรัตน์ ๑/๕/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๒๙

เด็กหญิงชลัยรัตน์ วชิรพิมพ์ทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๓๐

เด็กหญิงภารดี นิลงาม
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๓๑

เด็กชายปุญยวีร์ โกมิพัฒน์
๑๙/๘/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๓๒

เด็กชายนาคินทร์ บุญทิม
๑๗/๗/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๓๓

เด็กชายธนวัฒน์ สุวรรณปรีชา ๗/๔/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๓๔

เด็กชายรุ่งโรจน์ ปนคำ
๑๓/๘/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๓๕

เด็กหญิงไอริน พุทธพงษ์
๒๒/๓/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๓๖

เด็กหญิงชลิสรา เพียรเขตรกิจ ๖/๒/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๓๗

เด็กหญิงอุทัยวรรณ นาโสก ๒๐/๕/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๓๘

เด็กชายชาติวุฒิ อาจอำนวย ๑/๔/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๓๙

เด็กหญิงกฤติญา โสภณจิตราภรณ์
๑๗/๑๑/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๔๐

เด็กหญิงศุภลักษณ์ ทรัพย์ประทุม

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๔๑

เด็กหญิงวาสนา ไทรศักดิสิทธิ

์ ์

๒๗/๓/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๔๒

เด็กหญิงกรภัทร์ ชูเชิด
๑๙/๒/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๔๓

เด็กชายสุริยน พูลเฉลิม
๑๓/๓/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๔๔

เด็กชายสิทธิโชค โพนทองหลาง
๓๐/๖/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๔๕

เด็กชายฉัตรโชค ใหม่วงษ์
๒๙/๓/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญ

บัวขวัญ  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๔๖

เด็กชายตะวัน สังข์ขาว
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๔๗

เด็กชายรัช ทด
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๔๘

เด็กหญิงสุนิสา ศรีซุย
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๔๙

เด็กหญิงญาณสิรี สีทับทิม
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๕๐

เด็กหญิงชนินทร์พร อ่วมสืบเชือ

้

๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๕๑

เด็กหญิงรอด ทด
๐๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๕๒

เด็กหญิงชัยพร จุลบุตร
๑๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๕๓

เด็กชายกิตติกร สุดแปดริว

้

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๕๔

เด็กชายธันวา หงษา
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา กลางบางซือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๕๙ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๕๕

เด็กชายพีรพล เจริญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๕๖

เด็กหญิงสิรินดา จะจ่าง
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๕๗

เด็กหญิงวรัญญา รักษ์วนิชพงศ์
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๕๘

เด็กหญิงอริยา ลามแก้ว
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๕๙

เด็กชายอรรถพล กล้าผจญ
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๖๐

เด็กชายนันทณัฐ จันทรฑัต
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๖๑

เด็กชายสุขเกษม ช่วยงาน
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๖๒

เด็กหญิงนงนภัส แช่มช้อย
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๖๓

เด็กหญิงเพ็ญพิฌา แก้วทองสุข
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๖๔

เด็กหญิงกชกร แตงสุข
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๖๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ อรุณโรจน์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๖๖

เด็กหญิงญาณิศา สัตบุษ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๖๗

เด็กหญิงสิริ หงษ์อุเทน
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๖๘

เด็กหญิงขนิษฐา ออนแก้ว
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๖๙

เด็กชายกฤษกวี ศรีจันทร์
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๗๐

เด็กชายรัตพงศ์ เลิศลบ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๗๑

เด็กหญิงกมลวรรณ สมบัติศรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๗๒

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ช่วยงาน
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๗๓

เด็กหญิงพิยดา กรีมาบุตร
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๗๔

เด็กหญิงสุภัชชา ธรรมบวร
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๗๕

เด็กหญิงพรนภัส สวัสดี
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๗๖

เด็กหญิงอภิชยา กาญจนนวฤกษ์
๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๗๗

เด็กชายสิงหราช เทียมสิงห์
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๗๘

เด็กหญิงสัม มันทอง

่

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๗๙

เด็กหญิงปริษวรรณ ภู่งาม
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๘๐

เด็กหญิงปาริตา ภู่งาม
๐๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๘๑

เด็กชายอนิรุตน์ สุทธิประภา
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๘๒

เด็กหญิงนุรัตตยา พิทักษไทย
๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๘๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ ลายนารี
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๘๔

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

มิงขวัญ

่

๐๔/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๘๕

เด็กหญิงณัฐณิชา ขนเพชร
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๘๖

เด็กหญิงกันต์วดี ธนไทยพิสิฐ
๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๘๗

เด็กชายรังสิมันต์ วิไลพฤกษ์
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๘๘

เด็กชายพีระพัฒน์ โคตรอาษา
๒๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๘๙

เด็กชายปวริศ สืบสกุล
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๖๐ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๙๐

เด็กชายนวกร อยู่โค
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๙๑

เด็กหญิงปาริตา ศิริกลทอง
๒๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๙๒

เด็กชายธีรพันธ์ ศรีอุทธา
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๙๓

เด็กหญิงพิมพิกา อาคม
๐๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๙๔

เด็กชายนที คำเฟอง
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๙๕

เด็กหญิงอริศา ชนะพันธ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๙๖

เด็กหญิงศิริวิมล เพ็งวัน
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๙๗

เด็กหญิงนฤมล ตาเวด
๑๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๙๘

เด็กหญิงเมอู้ ไม่มีนามสกุล
๒๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๐๙๙

เด็กชายสิรภัทร เงินยวง
๒๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๐๐

เด็กชายภควัฒน สิงห์ทอง
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๐๑

เด็กหญิงธนันดา ปนเลียง

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๐๒

เด็กชายณุปกรณ์ เย็นใจดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๐๓

เด็กชายไกรวิชญ์ บุญมาฉาย
๐๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๐๔

เด็กหญิงธนพร บุญชุ่ม
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๐๕

เด็กชายสุรยุทร์ สุภาสร
๒๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๐๖

เด็กหญิงชนาภา อินปญญา
๒๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๐๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

อินท่าฉาง
๑๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๐๘

เด็กหญิงอาทิมา คาคำอุ่น
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๐๙

เด็กชายณัฐวัตร ดวงบุษย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๑๐

เด็กหญิงชุติมา อินโพธิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๑๑

เด็กหญิงธัญญาเรศ กิจริเกตุ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๑๒

เด็กชายกิตติภณ วงษ์ท้าว

๑๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๑๓

เด็กหญิงศรินญา คงนิมิตร
๒๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๑๔

เด็กชายธนาชัย อินทรอุดม
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๑๕

เด็กชายณัฐพงษ์ การปลูก
๒๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๑๖

เด็กชายกิตติภูมิ ร่วมธรรม
๒๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๑๗

เด็กชายปาฏิหาริย์ คำยศ
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๑๘

เด็กหญิงปนัดตา จ่าชัยภูมิ
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๑๙

เด็กชายณัฐพล กลมเกลียว
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๒๐

เด็กหญิงกาญดา พจนา
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๒๑

เด็กชายสิริวัฒน์ ชนะบุญ
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๒๒

เด็กชายกฤตนันท์ นามวงศ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๒๓

นางสาวพิณทอง นิเกตุน้อย
๐๘/๑๐/๒๕๒๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๒๔

เด็กชายสุริยา แย้มสุวรรณ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๖๑ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๒๕

เด็กหญิงกัญติศา รัตนสุภา
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๒๖

เด็กชายวัชพล ศริวรรณี
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๒๗

เด็กชายกฤษฎา สาคร
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๒๘

เด็กหญิงพิชญณันฆ์ สวัสดิเรียวกุล

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๒๙

เด็กหญิงจิดาภา ไตรทิพธำรงโชค
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๓๐

เด็กชายศุภัช กิมเยือน

้

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๓๑

เด็กหญิงจิรสุดา เทียนขำ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๓๒

เด็กชายคณาไธป
กาญจนขันธวัฒน์ ๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๓๓

เด็กชายกานตพงศ์ หนองเลา
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๓๔

เด็กหญิงปุณณภา ผลฉัตร
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๓๕

เด็กชายณัฐวุติ ทิพย์ศรีมงคล
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๓๖

เด็กหญิงรติยา ตุรงค์เรือง
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๓๗

เด็กชายภูริภัทร สำนักดี
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๓๘

เด็กหญิงกชมน เหมามีฆาต
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๓๙

เด็กหญิงพรนภัส ปญญาแวว
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๔๐

เด็กชายพลวัต พงศ์ทิพพ์พนัส
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๔๑

เด็กชายฐิตินันท์ เชียงคี
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๔๒

เด็กหญิงกัลยา ภัทรเวสรังษี
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๔๓

เด็กหญิงสุพรรษา พลาหาญ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๔๔

เด็กหญิงฐิติพันธ์ ธีนกิจพรหิรัญ
๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๔๕

เด็กหญิงนงนภัส ล้อมงูเหลือม
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๔๖

เด็กหญิงศศิกร ไฝทอง
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๔๗

เด็กหญิงพลอยนภัส สิริวัชรโชค
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๔๘

เด็กชายกิตติ สุวรรณโน
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๔๙

เด็กหญิงธารารัตน์ สินสม
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๕๐

เด็กชายศิริชัย ฉิมพักร์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๕๑

เด็กหญิงพัชราภา นิเรืองรัมย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ อังคุระนาวิน
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๕๓

เด็กหญิงเพรชลดา ยอดสูงเนิน
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๕๔

เด็กชายต้นสัก ตัณธนศุข
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๕๕

เด็กชายอนณ น้อยเกิด
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๕๖

เด็กหญิงรินรดา ชินินทร
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๕๗

เด็กชายณัฐพล มณ๊ขาว
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๕๘

เด็กหญิงพัชราภา คชเกร็ง
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๕๙

เด็กชายภัทรพล สังข์เกษม
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๖๒ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๖๐

เด็กหญิงรตีมาตา นิลพัฒน์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๖๑

เด็กชายรชต รักซ้อน
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๖๒

เด็กชายพงศกร ต้นแก้ว
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๖๓

เด็กชายคาบสมุทร นิยมแย้ม
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๖๔

เด็กหญิงนถสร กมลวรรณ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๖๕

เด็กหญิงปรานปรียา คำยศ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๖๖
เด็กหญิงณัฐฐาปณันต์

สุพรม
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๖๗

เด็กหญิงธันยมัย ทองสุข
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๖๘

เด็กชายธนัช โชติธนารัตน์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๖๙

เด็กชายสิทริโชค หมอแพทธ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๗๐

เด็กชายชวโรจน์ ดีเกษม
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๗๑

เด็กหญิงนันทชา ปริญญาศาสตร์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๗๒

เด็กหญิงอริสา เหรียญทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๗๓

เด็กหญิงชาลิสา แสนยะมูล
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๗๔

เด็กชายวรภัทร ศรีเกิดคืน
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๗๕

เด็กชายอัมรินทร์ รุ่งนาวา
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๗๖

เด็กชายธนกร ทรัพย์ห่วง
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๗๗

เด็กหญิงณิชารี หนูล้อมทรัพย์
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๗๘

เด็กชายธนนันท์ ลาฟอง
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๗๙

เด็กหญิงธนพร เพรชนำเย็น
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๘๐

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ เขตรกลาง
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๘๑

เด็กหญิงปรีณาภา กองโพธิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๘๒

เด็กหญิงณิฌานันท์ นูมหันต์
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๘๓

เด็กชายเจฏบดินทร์ ใจเกรียงไกร
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๘๔

เด็กหญิงอภิชา ชีเปรม
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๘๕

เด็กหญิงวราคณา สาทสาน
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๘๖

เด็กชายจิรกฤต ครองภพภูวดล
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๘๗

เด็กหญิงลลิตา เพยาว์นอย
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๘๘

เด็กหญิงจีรนันท์ พานาสันต์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๘๙

เด็กหญิงอรพิมล เก๊กง้วน
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๙๐

เด็กชายธนวรรธน์ พลหล้า
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๙๑

เด็กหญิงนิภาพันธุ์ วงษ์ประดิษฐ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๙๒

เด็กหญิงกชกร รัชวิชัย
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๙๓

เด็กหญิงนริศรา พิมวิชิต
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๙๔

เด็กชายกิตต์อธิพัฒน์ พิมพ์ดี
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๖๓ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๙๕

เด็กชายสพลดนัย คิมนารักษ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๙๖

เด็กชายศักดิสินธิ

์ ์

ครุฑเสือ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๙๗

เด็กหญิงวรัชยา แซ่อึง

๋

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๙๘

เด็กชายกิตตินันท์ มณีภัณฑ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๑๙๙

เด็กชายฌานวิทย์ จันทมาศ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๐๐

เด็กชายกิตติธร โพธิสาลี

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๐๑

เด็กชายสุทธิภัทร นนทวัฒน์
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๐๒

เด็กหญิงกอแก้ว สุกใส
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๐๓

เด็กหญิงศิวาพร ระงับภัย
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๐๔

เด็กชายพชากร ปนขุนทด
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๐๕

เด็กหญิงจิรภิญญา ขุนด่าน
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๐๖

เด็กชายมนตรี พัดเกาะ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๐๗

เด็กชายอัภรเดช โพธิศรีน้อย

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๐๘

เด็กหญิงณัชชานิษฐ์ ธีรัชปภาวินท์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๐๙

เด็กชายธนภัทร จันทร์ทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๑๐

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

เนินพลับ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๑๑

เด็กชายจิระชัย
เทพหัสดินณอยุธยา ๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๑๒

เด็กชายนนทวัฒน์ คุ้มครอบ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๑๓

เด็กหญิงภัคจีรา เริงรักษาธรรม
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๑๔

เด็กหญิงธัญพิชชา รอยรัตน์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๑๕

เด็กหญิงดวงกมล บุญประเสริฐ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๑๖

เด็กหญิงกิรณา หวังศุภางค์กุล
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๑๗

เด็กหญิงลักษิกา โคงวงจันทร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๑๘

เด็กชายพงศธรณ์ ณรงค์ฤทธิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๑๙

เด็กหญิงณัฏฐภัทร แสงตะคล้อ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๒๐

เด็กหญิงพิญชภัค พิบูลลาภ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๒๑

เด็กชายสมิต เก้าเอียน

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๒๒

เด็กชายอนิวัตต์ ฉายวัฒนา
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๒๓

เด็กชายธนดล ทักษิณ
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๒๔

เด็กหญิงอณิษฐา ทิพเนตร
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๒๕

เด็กชายบัญชา ศุภกุลธาดาศิริ
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๒๖

เด็กชายมงคลชัย
หิรัญภัทรไพโรจน์ ๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๒๗

เด็กชายมารวย อินทรเสนี
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๒๘

เด็กหญิงจงกลนี พิรักษา
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๒๙

เด็กหญิงอรรัมภา แพรัตนดิลก
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๖๔ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๓๐

เด็กชายบุญยกร อยู่ภักดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๓๑

เด็กหญิงสารินทร์ สินเลิศไพบูลย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๓๒

เด็กหญิงปรัชญา เพริศพริง

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๓๓

เด็กชายชวกร กิตติโรจน์เจริญ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๓๔

เด็กหญิงนาตาชา อินละมุ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๓๕

เด็กชายชวกร จันทร์หอม
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๓๖

เด็กชายชุติพนธ์ ขอรวมกลาง
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๓๗

เด็กชายสุภัทร มากแม
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๓๘

เด็กชายคณิศร อรรคพิน
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๓๙

เด็กชายจุลจักร บูรวัฒน์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๔๐

เด็กหญิงสุจิตรา รุ่งแปน
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๔๑

เด็กชายอัษฎางค์ เอสุจินต์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๔๒

เด็กชายวชิรวิทย์ ปยะศักดิสกุล

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๔๓

เด็กหญิงนิมิตตา มูลถา
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๔๔

เด็กหญิงสุพิชชา ปติเตรานนท์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๔๕

เด็กหญิงวนิดา แสงสวัสดิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๔๖

เด็กชายศุกวิชญ์ มงคลสุข
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๔๗

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

กระจ่างฤกษ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๔๘

เด็กชายศุภณัฐ ไชยนาเคนทร์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๔๙

เด็กหญิงอารีญา สุขประสงค์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๕๐

เด็กชายจาตพัทธ์ นิธิธนูเศรษฐ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๕๑

เด็กชายพัทธนันท์ แดงทำไม้
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๕๒

เด็กชายพุฒิพงศ์ จาง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๕๓

เด็กหญิงธารธิชล แซ่ตัง

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๕๔

เด็กหญิงกัญญาภัทร์ ธนสารสุนทร
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๕๕

เด็กชายณัฐกิตติ

์

เกรียงศักดาสกุล
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๕๖

เด็กหญิงจิราภัทร จิระดำรงชัย
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๕๗

เด็กหญิงณัฐมนธ์ พิศการุณย์พงศ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๕๘

เด็กหญิงอัจจิมา ปราบพินาศ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๕๙

เด็กหญิงจิตตาภา รัตนวรรณ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๖๐

เด็กหญิงธมนวรรณ เพรชเกษมรัตน์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๖๑

เด็กหญิงธันยนันท์ ฉายยะสิริโรจ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๖๒

เด็กหญิงกนกทิพย์ ฮินทิปปญญา

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๖๓

เด็กหญิงปฏิญญา จันทร์บัว

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๖๔

เด็กชายคฑาทอง ห้าวหาญ
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๖๕ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๖๕

เด็กหญิงรัชพร วัฒนุวรรณ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๖๖

เด็กชายพัชรพล แสนเจริญ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๖๗

เด็กหญิงอัจจิมา ยังสว่าง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๖๘

เด็กชายศุภาเชษฐ ปนเกตุ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๖๙

เด็กหญิงกิตติมา เจียงศรีเจริญ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๗๐

เด็กหญิงณัฐนันท์ แปนห้วย
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๗๑

เด็กหญิงณัฐสุดา บุญบุตร
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๗๒

เด็กหญิงวราอร สองห้อง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๗๓

เด็กหญิงนภาพร ภูธร

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๗๔

เด็กชายอนัญลักษณ์ ศรีมุกดา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๗๕

เด็กชายพงศธร เรืองหิรัญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๗๖

เด็กหญิงนวนันท์ เพิมสิน

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๗๗

เด็กหญิงนำทิพย์ เพิมพูน

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๗๘

เด็กชายนวพล ธาระเสน

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๗๙

เด็กชายอติชาต ชุ่มดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๘๐

เด็กชายศิวกร ก้างยาง
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๘๑

เด็กหญิงจินต์จุฑา รอดศรีสุข
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๘๒

เด็กหญิงพัทธนันท์ อักษรเจริญสุข

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๘๓

เด็กชายกฤติน พลไชยางศ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๘๔

เด็กหญิงอภิชญา ลีนะกุล
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๘๕

เด็กหญิงสุภัสสรา สังเกต
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๘๖

เด็กชายอัมรินทร์ ขวัญยืน

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๘๗

เด็กหญิงอุดมพร ใจจำเริญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๘๘

เด็กชายสิริวิชญ์ มันคง

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๘๙

เด็กชายจุลจักร แก้วสุวรรณ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๙๐

เด็กชายชนินทร์ จุลสุข
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๙๑

นางอัมพร ปญญาศรี
๑๙/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๙๒

เด็กหญิงญาธิดา ทองมัน

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๙๓

เด็กชายธนรัฐ ดิลกศรี
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๙๔

เด็กชายณภัทร ตังธนาพลกุล

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๙๕

เด็กหญิงชิษณุชา ถินคำรพ

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๙๖

เด็กชายภศภม พรหมสิทธิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๙๗

เด็กชายสิณภัทร จอกเงิน

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๙๘

เด็กชายปยวัฒน์ สิริไพโรจน์
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๒๙๙

นางสาวสุนันทา ดำสวรรณ
๒๒/๑๑/๒๕๐๑

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๖๖ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๐๐

นางหัทยาพร สุภาสูรย์

๒๕/๑๑/๒๕๑๔

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๐๑

นายชวิศ หนูแก้ว
๑๐/๐๔/๒๕๑๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๐๒

นางสาวกันยา ชูดำ
๐๒/๐๒/๒๕๒๔

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๐๓

นายพชรวิษย์ รัตนเมธีรัตน์
๒๑/๐๔/๒๕๒๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๐๔

นายกฤษฎา สุริยะ
๐๑/๐๖/๒๕๒๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๐๕

เด็กชายวรวลัญช์ ศิริภูล
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๐๖

นางสาวจันทิมา ไทยสงค์
๐๕/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๐๗

เด็กหญิงสิรินธา เพ็ขรอุดทา
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๐๘

เด็กหญิงณัฐนภา มีแย้ม
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๐๙

เด็กหญิงสุนิสา จันเบา
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๑๐

เด็กชายธีรัชเดช เฟองกาญจนนิติ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๑๑

เด็กชายอิศรา ทองคร้าม
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๑๒

เด็กหญิงสุภาพร นาคจรุง
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๑๓

เด็กชายลิปญญา ปลืมจิตต์

้

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๑๔

เด็กหญิงจิรัชยา เนตรคง
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๑๕

เด็กชายพีระพงค์ นะวะศรี
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๑๖

เด็กชายภูมิพัฒน์ มาตร์อยู่เย็น
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๑๗

เด็กหญิงกานต์พิชชา สุริยะ
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๑๘

เด็กหญิงทิพย์เกษร เสริมพงษ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๑๙

เด็กชายพียาวิชญ์ จรัสเมตตาคุณ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๒๐

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ชูพงศ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๒๑

เด็กหญิงบุณฑิกา แก้วชู
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๒๒

เด็กชายกิตติภูมิ ขำกิง

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๒๓

เด็กชายวุฒิชัย โรจน์จักรวาฬ
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๒๔

เด็กชายคเชนทร์ ทองจันทร์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๒๕

เด็กชายภูษิต วายามานนท์
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๒๖

เด็กชายฉัตรมงคลชัย ทองมี
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๒๗

เด็กชายพัชธพันธุ์ นิยมจันทร์
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๒๘

เด็กชายเศรษฐพงศ์ สุขเสริม
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๒๙

เด็กหญิงครองขวัญ อยู่ยังยืน

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๓๐

เด็กชายนิธิศ แย้มสกุล
๒๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๓๑

เด็กชายพงศธร แก้วสกุลณี
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๓๒

เด็กชายคณาวุฒิ สิทธิคันธา
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๓๓

เด็กชายธนาภัทร สมจิตร
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๓๔

เด็กชายยุทธพงษ์ ศัวยวุฒิ
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๖๗ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๓๕

เด็กหญิงณัฐวดี ถามะฤทธิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๓๖

เด็กหญิงจตุพร แจ้งบุญหล่อ
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๓๗

เด็กหญิงสุนันธา พรหม
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๓๘

เด็กหญิงหิรัญยา อยู่วัฒนาๆ
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๓๙

เด็กชายกฤตนัย นามวงษา
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๔๐

เด็กชายอุกฤต เปยสะคร้าน
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ สระทองแหยม
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๔๒

เด็กชายณัชชนม์ สถิรเศรษฐ
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๔๓

เด็กหญิงอริสรา มันนุช

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๔๔

เด็กชายกชนันท์ ศรีบุศราคัม
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๔๕

เด็กชายอังกฤษ แสงสายทิม
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๔๖

เด็กหญิงจิราพร กันธิยะ
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๔๗

เด็กชายพลพิทักษ์ คงคาหลวง
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๔๘

เด็กหญิงสิริรัตน์ วาระเลิศ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๔๙

เด็กชายภีมพล ทับทิมโต
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๕๐

เด็กชายจักรพงษ์ ทับทิมทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๕๑

เด็กชายวรเชษฐ์ ทรัพย์ประเสริฐ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๕๒

เด็กหญิงนฤมล อ่วมคงศาสตร์
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๕๓

เด็กชายภรากร วันนิจ
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๕๔

เด็กชายศุภกรณ์ ขำนิม
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๕๕

เด็กหญิงแพร เทียงธรรม

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๕๖

เด็กชายวรายุทธ์ พุตพันธ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๕๗

เด็กชายภูธิป พูลเอียม

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๕๘

เด็กชายชนะพงษ์ ทองอิน
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๕๙

เด็กชายกนก มณฑา
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๖๐

เด็กหญิงรติยา จินดามี
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๖๑

เด็กชายธนกฤต อัครปฐมกุล

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๖๒

เด็กชายปรเมศร์ ขอดเตชะ
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๖๓

เด็กหญิงเอริตา เบิร์ค
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๖๔

เด็กชายธีระภัทร ผลจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๖๕

เด็กหญิงภคมน เพ็ชรดำ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๖๖

เด็กหญิงณิชากร แสงสุด
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๖๗

เด็กชายมงคลพจน์ รอดทอง
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๖๘

เด็กชายเอกลักษณ์ ยอดรักษ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๖๙

เด็กหญิงสิริมาส ครุฑน้อย
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๖๘ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๗๐

เด็กชายณัฐทวัส สุขมาก
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๗๑

เด็กชายวชิรวิชญ์ มาฟก
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๗๒

เด็กชายอโณทัย พรหมณี
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๗๓

เด็กหญิงนมิดา อมาตยกุล
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๗๔

เด็กหญิงภาวิกา ไสยะ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๗๕

เด็กชายวชิรานนท์ พลแสง
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๗๖

เด็กชายณัฐพล คะเชนมาตย์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๗๗

เด็กหญิงนุศรา คงกระพันธ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๗๘

เด็กชายเสฎฐนันท์ ขำหาญ
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๗๙

นายสรรค์ชัย พูลทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๘๐

เด็กชายนนทกร จอกสดิตย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๘๑

เด็กชายวิสุทธิ

์

ก้อนนิว
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๘๒

เด็กชายชณาสิณ อรรคพิน
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๘๓

เด็กหญิงธนัชญา จันทร์โทน

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๘๔

เด็กชายอลิปทม์ ภูมมี

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๘๕

เด็กหญิงชญานี สถิตยนาค

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๘๖

เด็กหญิงปณฑิตา สุงข์สมุทร์
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๘๗

เด็กชายธีระ เล็กใจกล้า
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๘๘

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ผาสุก
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๘๙

เด็กหญิงนุตประวีณ์ วิสุทธิแพทย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๙๐

เด็กหญิงวรนุช นิมพญา

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๙๑

เด็กชายปฐภพ ชืนจิตต์

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๙๒

เด็กชายฐานทัพ นามสุข
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๙๓

เด็กชายดนัยพัทธ์ จ้อยคำ
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๙๔

เด็กชายชลกานต์ คงเฟอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๙๕

นายนฤเบศร์ ตรีเทพ
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๙๖

เด็กชายจักรริน ทุมโคตร
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๙๗

เด็กชายวิชเยศ วริทธิบูรณ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๙๘

เด็กหญิงสุชาดา ประเสริฐ
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๓๙๙

เด็กชายพชรพงษ์ รักรอาด
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๐๐

เด็กชายภูตะวัน วงวิสาร
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๐๑

เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์ ฤกษ์รังสิมา
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๐๒

เด็กชายเฉลิมชัย เทียนขำ
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๐๓

เด็กชายจตุมงคล แช่มคงดี
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๐๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ ทองคำดี
๒๘/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๖๙ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๐๕

เด็กหญิงเขมจิรา กลันสอน

่

๘/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๐๖

เด็กหญิงโชติมา อ้นหนู
๑๑/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๐๗

เด็กหญิงธัญธิชา คงตาดำ
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๐๘

เด็กหญิงแพรวา กลมสะอาด
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๐๙

เด็กหญิงสุจิตรา กะเสาทอง
๒๙/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๑๐

เด็กหญิงนันทิชา ศรีรักษา
๒๖/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๑๑

เด็กหญิงสลิลทิพย์ วงค์สุรินทร์
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๑๒

เด็กหญิงกุลธิดา มัชฌันติกะ
๒๐/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๑๓

เด็กชายภานุ อุทัยดา
๒๕/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๑๔

เด็กชายธีรภัทร ศรีทน
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๑๕

เด็กหญิงอภิญญา สาครเย็น ๑๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๑๖

เด็กหญิงปยะภรณ์ กาญจนวาส
๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๑๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ รุ่งหลำ
๑๕/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๑๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ผาเนตร ๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๑๙

เด็กชายอนาคิณ แสนสุข
๒๘/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๒๐

เด็กหญิงศิริภา กิงก้าน

่

๕/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๒๑

เด็กชายอากาศ ชมฉำ
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๒๒

เด็กชายสิทธินัยน์ ส่งศรี
๒๐/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๒๓

เด็กหญิงอารียา การะเวก
๑๑/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๒๔

เด็กหญิงณัฐณิชา มาพร
๑๕/๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๒๕

เด็กหญิงธนภรณ์ สิทธิกุล
๑๓/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๒๖

เด็กชายปณณวัฒน์ ฉวยคอนบุรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๒๗

เด็กชายปวเรศ วรรณสุข
๒๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๒๘

เด็กชายศุทธสิน ภูมิเลิศ
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๒๙

เด็กชายปฏิภาณ ข้าวสามรวง
๑๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๓๐

เด็กชายตะวัน ใจปลืม

้

๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๓๑

เด็กหญิงจีรนันท์ สะอาด
๑๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๓๒

เด็กหญิงกาญจนาพร กัลยา
๑๒/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๓๓

เด็กหญิงเจนรัตน์ สุริยะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๓๔

เด็กหญิงแพรวา บุญสาคร
๑๖/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๓๕

เด็กหญิงทิพย์เนตร ขำอยู่
๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๓๖

เด็กชายวุฒินันท์ พันธุกาง
๒๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๓๗

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ไม้น้อย
๒๕/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๓๘

เด็กชายภาคภูมิ ศุภลักษณ์
๑๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๓๙

เด็กชายณัฐภัส ปนสุวรรณ
๑๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๗๐ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๔๐

เด็กชายทนงศักดิ

์

อสุนีย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๔๑

เด็กชายพัทธดนย์ เส็งบางยาง
๒๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๔๒

เด็กชายณัฐพงศ์ อุ้ยเพชร
๑๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๔๓

เด็กชายวชิรวิทย์ แท่งทอง ๔/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๔๔

เด็กชายธวัชชัย ชูเกาะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแคนอก แคนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๔๕

เด็กหญิงชนิดา เคนศรี ๘/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๔๖

เด็กชายปริญญา สุขเจริญ
๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๔๗

เด็กหญิงชลธิชา คอมศิรินทร์ ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๔๘

เด็กชายกิติพงษ์ สุนทะวงษ์
๒๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๔๙

เด็กหญิงปรียานุช ธรรมโนชาติ
๒๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๕๐

นางสุภาพร ประทุมมา
๒๒/๓/๒๕๐๕

โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๕๑

เด็กชายพสธร พิริยานิมิตร
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๕๒

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ทองคำ
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๕๓

เด็กชายกฤตภาส ธรรมสิทธิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๕๔

เด็กชายพีรพัฒน์ แก้ววงค์
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๕๕

เด็กชายสิรดนัย ฉันทวีพร

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๕๖

เด็กชายธาร วายามานนท์
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๕๗

เด็กหญิงอัญชิสา หงษ์ทอง
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๕๘
เด็กหญิงชุณหกาญจน์

ทองศิริ
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๕๙

เด็กชายปฐมรัตน์ รักษาธิการ
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๖๐

เด็กชายเมธัส ปนแก้ว
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๖๑

เด็กหญิงพิชชานันท์ เขียวสนัน

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๖๒

เด็กชายชลชาติ ใจกิจสุวรรณ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๖๓

เด็กหญิงสุตาภัทร สานนท์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๖๔

เด็กชายณภัทร ยิมคมขำ

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๖๕

เด็กชายภูริเดช สัจจาไชยนนท์
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๖๖

เด็กชายธนกฤติ ทิพย์ศรีมงคล
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๖๗

เด็กหญิงสุกฤตา จิตจักร
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๖๘

เด็กชายสิทธินนท์ ยิมน้อย

้

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๖๙

เด็กชายศุภกิตติ

์

ตันโสภณ
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๗๐

เด็กชายเมธัส ถาวรพันธุ์มณี
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๗๑

เด็กหญิงณัฐติญา ภัคสุชญา

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๗๒

เด็กชายปรีชากร ปทุมดำรงค์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๗๓

เด็กหญิงเขมิกา เลขพลการ
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๗๔

เด็กหญิงปริฉัตร พันธ์ประภาส
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๗๑ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๗๕

เด็กชายวงษ์ปณัชษ์ ขันธนิเทศ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๗๖

เด็กชายจิราธิป จุนแสง
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๗๗

เด็กชายปภังกร เทียนเงิน
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๗๘

เด็กหญิงกมลรส ผาสุขขี
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๗๙

เด็กชายชิรพล มัฐผา
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๘๐

เด็กหญิงกมลชนก สีเสน
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๘๑

เด็กชายธราเทพ นุชนิวจรัส

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๘๒

เด็กชายพิภพ ทองอิสสระ
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๘๓

เด็กชายพงศกร สีหานนท์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๘๔

เด็กชายจักรกฤษณ์ ดวงจิตร
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๘๕

เด็กชายพีรดนย์ ศรีสุข
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๘๖

เด็กชายภูเดชา หอมศิล
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๘๗

เด็กชายปยวัฒน์ ทองสกุล
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๘๘

เด็กหญิงรุ่งนาจ หวานชืนจิตร์

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๘๙

เด็กชายดิษยศร วิเศษหอม
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๙๐

เด็กหญิงภูริชญา ศรีกระสินธุ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๙๑

เด็กหญิงนันธิชา ปากดี
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๙๒

เด็กชายภูผา เครือโชติ
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๙๓

เด็กชายธนากร ผดุงโชค
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๙๔

เด็กหญิงนาริน เสนาะจำนงค์
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๙๕

เด็กชายรฐนนท์ ศรแดง
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๙๖

เด็กหญิงฐิตารีย์ ภู่พูลทรัพย์
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๙๗

เด็กหญิงญาณิศา รักนาม
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๙๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีสวัสดิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๔๙๙

เด็กชายประมณฑ์ ถาวรวิสุทธิสกุล

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๐๐

เด็กชายไกรสร เกลียงเกลา

้

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๐๑

เด็กหญิงศศิธร จีนแจ้ง
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๐๒

เด็กชายปยังกูร คำศรี
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๐๓

เด็กหญิงภัทราพร สามารถ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๐๔

เด็กชายธนาคิม สุขเหลือ
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๐๕

เด็กหญิงชลธิชา รืนชล

่

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๐๖

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ชุ่มชาติ
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๐๗

เด็กชายนันทวัฒน์ บุญฤทธิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๐๘

เด็กหญิงสุภานันท์ ผูกพันธ์
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๐๙

เด็กชายพงศธร ชุ่มชูศาสตร์
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๗๒ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๑๐

เด็กหญิงสุธาทิพย์ โคบุตร
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๑๑

เด็กหญิงกัญญาภัค
ปรุงธัญญะพฤกษ์

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๑๒

เด็กหญิงเยาวเรศ สุวรรณโน

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๑๓

เด็กหญิงอาภัสรา ร้อยชิน
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๑๔

เด็กชายพัสกร สิงห์ชมภู
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๑๕

เด็กหญิงฐิตารีย์ วชิรคณิศร
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๑๖

เด็กชายศุภกร เอียมกล้า

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๑๗

เด็กชายภูวดล สร้อยพวง
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๑๘

เด็กหญิงวรรณวิษา รอดทอง
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๑๙

เด็กชายสุรวุฒิ ลัมภเวส
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๒๐

เด็กหญิงพาขวัญ แสนยะมูล
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๒๑

เด็กหญิงนวพรรษฺ วิจิตร
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๒๒

เด็กหญิงนพรัตน์ ดินส้ม
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๒๓

เด็กหญิงสิริพรรณ สุขจันทวณิชย์
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๒๔

เด็กหญิงภูรีญา คำนิมิตร
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๒๕

เด็กหญิงชลธิชา สีสน
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๒๖

เด็กชายอเนชา นิวาศานนท์
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๒๗

เด็กหญิงพิชญ์นาฎ ตรีนก
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๒๘

เด็กชายธรากร ทิมเทียมเพ็ชร
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๒๙

เด็กชายวชิรวิชญ์ นพเกียรติกุล

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๓๐

เด็กหญิงประภาวดี หนาแน่น
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๓๑

เด็กหญิงอริสรา เพือประดิษฐ

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๓๒

เด็กหญิงชรินชญาน์ คำภีระ
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๓๓

เด็กหญิงนิรามัย มิงขวัญ

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๓๔

เด็กหญิงธณภรณ์ พรมมา
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๓๕

เด็กชายกล้าณรงค์ ทองสัน

้

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๓๖

เด็กชายธนายุทธ อำตระกูล
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๓๗

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แก้วเขียว
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๓๘

เด็กหญิงกันต์ฤทัย กมลวรรณ
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๓๙

เด็กหญิงอนัญญา เส็งขำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๔๐

เด็กชายฉัตรชัย ทุยาวัตร
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๔๑

เด็กชายธนกฤต นาแพงสอน
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๔๒

เด็กหญิงนริศรา เชือเหลือง

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๔๓

เด็กหญิงกฤตยาณี วงเวชประสิทธิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๔๔

เด็กหญิงมีนา กัณฑวงค์
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๗๓ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๔๕

เด็กหญิงศิริ อมฤตอภิรมย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๔๖

เด็กหญิงรชฏวรรณ มากโฉม
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๔๗

เด็กชายปุญญพัฒน์ แตงจุ้ย
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๔๘

เด็กหญิงนันชนก นพนิยม
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๔๙

เด็กหญิงอารียา เจริญสุข
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๕๐

เด็กหญิงจิตรลดา เอียมเขียว

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๕๑

เด็กหญิงปาริชาติ เกาไสยนันท์
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๕๒

เด็กชายจักกฤษ คุณารัชตสกุล
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๕๓

เด็กชายอลงกต พันเดช
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๕๔
เด็กหญิงกมลพิมพรรณ์

รุจิรมย์
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๕๕

เด็กหญิงนันท์นภัส ธีรกิจพรหิรัญ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๕๖

เด็กหญิงภัสสร์มณฑ์ คงกิจอุดม

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๕๗

เด็กชายฉัตรเฉลิม นำทอง
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๕๘

เด็กหญิงศจีบุณย์ เจริญสม
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๕๙

เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ บุญสด
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๖๐

เด็กชายศุภกานต์ คงเฟอง
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๖๑

เด็กหญิงสุกฤตา นามบุตร
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๖๒

เด็กชายพิพัฒ บุญอารี
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๖๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

แจ้งบุญหล่อ
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๖๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ เมืองแสน
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๖๕

เด็กหญิงพรพรรณ อาษาภักดี
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๖๖

เด็กชายฐปนวัชร์ พรหมณะ
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๖๗

เด็กชายภูริวิช อินเอก
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๖๘

เด็กหญิงบุณสิตา ศรีจันพร
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๖๙

เด็กหญิงณญาดา แปงคำมา
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๗๐

เด็กหญิงพิฐชญาณ์ มิตรศิริวัฒน
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๗๑

เด็กหญิงพิริยาภรณ์ บุญภิมุข
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๗๒
เด็กหญิงอัจฉราพรรณ

โนนทิง
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๗๓

เด็กหญิงโสพิศรำไพ คงเพิม

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๗๔

เด็กหญิงอมรทิพย์ สีทับทิม
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๗๕

เด็กหญิงพรนัชชา เรืองภักดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๗๖

เด็กชายศุภวิชญ์ ทองสุข
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๗๗

เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ มีวงษ์
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๗๘

เด็กชายสิปปกร สุขนิรันดร์
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๗๙

เด็กหญิงรวิธรณ์ ทักษิณ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๗๔ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๘๐

เด็กหญิงพิชญธิดา โกศลวุฒิ
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๘๑

เด็กหญิงธัญมน พงษ์วีระพัฒน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๘๒

เด็กชายธารา งาสง่า
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๘๓

เด็กชายชนาธิศ ส่งเสริม

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๘๔

เด็กหญิงนันทัชพร เพ่งพิศ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๘๕

เด็กหญิงกัญญ์วรา ประจวบโชค
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๘๖

เด็กชายปณณวิชญ์

อิศรางกูร ณ อยุธยา ๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๘๗

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ประจวบโชค
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๘๘

เด็กหญิงพลอยชมพู สูงเรือง

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๘๙

เด็กหญิงณัฐชยา มีแต้ม
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๙๐

เด็กหญิงพัทธนันท์ แสงทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๙๑

เด็กชายยศกร มันเจริญ

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๙๒

เด็กหญิงอุรัสยา ศากรณ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๙๓

เด็กหญิงชาลิสา ฮกชุน
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๙๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ วงษ์ถนอม
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๙๕

เด็กหญิงกันยรัตน์ พันธ์บุรี
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๙๖

เด็กหญิงอิศรางกูร ศรีสิงห์
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๙๗

เด็กชายเตชัช เพ็งผล
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๙๘

เด็กชายรชต ไทยพ่วง
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๕๙๙

เด็กหญิงพิชาภรณ์ ปนขุนทด
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๐๐

เด็กหญิงพิชญ์สินี ไตรทิพธำรงโชค
๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๐๑

เด็กหญิงกัลยมน เตียเย็น
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๐๒

เด็กชายสิรภัทร เต่าถมตา
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๐๓

เด็กชายจิรวัฒน์ พงษ์สนาม
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๐๔

เด็กหญิงอภิชญา ภาสุรจิตมงคล
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๐๕

เด็กหญิงศุภกานต์ โชติสรรพวัฒน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๐๖

เด็กหญิงธัญนุช เกตุดำ
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๐๗

เด็กชายฐปนยศ นุชเนตร
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๐๘

เด็กชายธนพัส สมบุญไชย
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๐๙

เด็กชายปโยธัส บุญยืด
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๑๐

เด็กหญิงพิยดา คำทองหลาง
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๑๑

เด็กหญิงอโณมา พิมใจใส
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๑๒

เด็กชายปยะพัทธ์ มาปะเภา
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๑๓

เด็กชายภัทรพล ชาวนำวน
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๑๔

เด็กหญิงภิญญดา ประสงค์สิน
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๗๕ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๑๕

เด็กชายธนัชชัย แซ่เล้า
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๑๖

เด็กชายสราวุทธ์ นุชเฟอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๑๗

เด็กชายจิรวัฒน์ ไวว่อง
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๑๘

เด็กหญิงปาราณี เหล่าพิบูลย์สุข
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๑๙

เด็กหญิงครองขวัญ วโนทยาน
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๒๐

เด็กชายธีรดนย์ พูลสวัสดิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๒๑

เด็กหญิงกุลธิดา เชนส้ม
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๒๒

เด็กหญิงฐิติชญา เชียงดี
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๒๓

เด็กหญิงอติมา เทียนเล็ก
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๒๔

เด็กหญิงมินตรา มิตราปยานุรักษ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๒๕

เด็กหญิงณิชย์ธิดา หิรัญพงษ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๒๖

เด็กชายธีระวัฒน์ นุชดำรงค์
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๒๗

เด็กชายพชรพัฒน์ แสนเจริญ
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๒๘

เด็กชายเตวิชญ์ จันทมาศ
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๒๙

เด็กหญิงวริชยา โยกเกณฑ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๓๐

เด็กหญิงปยะชัย
หิรัญภัทรไพโรจน์ ๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๓๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ เมฆี
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๓๒

เด็กหญิงอภิญญา ก้อนเงิน
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๓๓

เด็กชายเดโชชัย คมนพัฒน์
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๓๔

เด็กหญิงขวัญฤทัย เล็กใบ
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๓๕

เด็กหญิงปาริชาติ มหาวัฒน์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๓๖

เด็กหญิงพชรพร ธีระอรรถ
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๓๗

เด็กชายกิติภูมิ ภู่ศรี
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๓๘

เด็กชายธีรวัฒน์ เถามุ้ย

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๓๙

เด็กหญิงลักษมาวดี เกือนสันเทียะ
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๔๐

เด็กชายสิรภัทร สุพรรณมี
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๔๑

เด็กหญิงพิชญา อิสมาแอล
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๔๒

เด็กหญิงกัญญาพัชร ปองปะดา
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๔๓

เด็กหญิงลลิตา คงสมจิตร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๔๔

เด็กหญิงณิชกุล หนูล้อมทรัพย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๔๕

เด็กหญิงภัคสุกัลย์ ธีรัชปภาวินท์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๔๖

เด็กหญิงภัทรวดี แสงทอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๔๗

เด็กชายรัฐศาสตร์ เชือดี

้

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๔๘

เด็กหญิงณิชชวีณ์ นิมิตสกุลวัฒน์
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๔๙

เด็กหญิงวรรณรวี ชัยวงษ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๗๖ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๕๐

เด็กหญิงธันย์ชนก อยู่สบาย
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๕๑

เด็กหญิงภัณฑิรา คาระวะ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๕๒

เด็กหญิงทิพย์วาณี แดงสดใส

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๕๓

เด็กหญิงทติยา สีสังข์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๕๔

เด็กชายธราวุฒิ คำสุยะ
๑๘/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

ชมภูเวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๕๕

เด็กหญิงกันยาภรณ์ แต่งทรัพย์ ๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๕๖

เด็กหญิงกิติยา
กิตติเจริญตระกูล ๒๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๕๗

เด็กหญิงขวัญข้าว พึงบุญผ่อง

่

๕/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๕๘

นางสาวเจียระไน เรืองจินดา
๑๙/๗/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๕๙

เด็กชายจิรวัฒน์ ทองยัง
๑๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๖๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ ขจรสมบัติ
๒๙/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๖๑

นางสาวชนาพันธ์ จำเริญ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๖๒

เด็กหญิงชญาดา รุ่งระบิล
๓๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๖๓

เด็กชายชาญวิศิษฏ์ กาศก้อง
๒๓/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๖๔

เด็กหญิงณัฏฐา คมขำ
๒๕/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๖๕

เด็กชายธาดา ศรีนุ่ม ๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๖๖

เด็กหญิงธัญญารักษ์ มันคง

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๖๗

นายนัฐชพล เล็กกระจ่าง
๒๘/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๖๘

เด็กหญิงนฤมล คำเมือง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๖๙

เด็กชายนภัทร์ เถือนทับ

่

๒๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๗๐

เด็กหญิงนิภาดา เจแสง
๑๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๗๑

เด็กชายนาริน ปานเหลือ
๒๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๗๒

เด็กหญิงนริศรา เรียนกิจ ๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๗๓

เด็กชายปรเมศร์ สุขสมบุญ
๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๗๔

เด็กชายปวเรศ เนตรทิพย์
๑๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๗๕

เด็กหญิงปภัชญา โพธิงาม

์

๓๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๗๖

เด็กหญิงปาริชาติ สุขสมบุญ
๑๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๗๗

เด็กหญิงปาลิตา แก้วเขียว ๖/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๗๘

เด็กหญิงปานนภา พลายลมูล ๘/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๗๙

เด็กหญิงปณพร นามอ่อน
๓๑/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๘๐

นางสาวพรรณีย์ สุรีย์แสง
๓๑/๘/๒๕๓๗

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๘๑

เด็กชายพุฑฒิพงศ์ ครุฑน้อย
๑๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๘๒

เด็กหญิงภครภรณ์ สังข์จันทร์
๒๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๘๓

เด็กหญิงภัทรวดี ศรีสุขสมบูรณ์
๒๗/๑/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๘๔

นางสาวรัชนีกร ผำไชย

๒๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๗๗ / ๓๒๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๘๕

เด็กหญิงรุ่งอรุณ แตงขาว
๒๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๘๖

เด็กหญิงลักษิกา ม่วงจีน
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๘๗

เด็กชายศักดิชาย

์

แจ่มจำรัส
๒๙/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๘๘

เด็กหญิงศศิ รสมณี ๘/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๘๙

นางสาวสาริศา เกตุงาม
๑๕/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๙๐

นายอรรถพล สุขโข ๖/๙/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๙๑

เด็กหญิงอลิปรียา บุญช่วย
๒๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๙๒

เด็กชายอานนท์ ชมชาติ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๙๓

เด็กหญิงอลิตา กลินเสือ

่

๒๑/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๙๔

เด็กชายอัครชัย ปากเกล็ด
๑๘/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ตำหนักใต้  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๙๕

เด็กหญิงกันพิชา ภู่เงิน
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๙๖

เด็กชายพชรพล ชืนชีพ

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๙๗

เด็กหญิงปุณยวัจนา แพทย์ดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๙๘

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ อินทร์จันดา
๒๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๖๙๙

เด็กหญิงพรทิพย์ ผิวดี ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๐๐

เด็กหญิงพรพรรณ ผิวดี ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๐๑

เด็กชายอรุชา วิจิตร
๒๑/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๐๒

เด็กหญิงสมหญิง เวียงสมุทร ๔/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๐๓

เด็กหญิงกิติญาดา สิทธิบุญ
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๐๔

เด็กชายทรัพโยดม แสงขาล
๒๓/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๐๕

เด็กชายปณิฐาน ศรีสุข ๔/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๐๖

เด็กชายหัตถากร กองกะมุด ๙/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๐๗

เด็กหญิงเกวลิน นาจรัส
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๐๘

เด็กชายหิรัญ พรหมประกาย
๒๘/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๐๙

เด็กชายโฆษิต ไชยเนตร
๑๕/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๑๐

เด็กชายฐิตินันท์ บุญชู
๑๖/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๑๑

เด็กชายวรเศรษฐ์ ยีภู่

่

๒๐/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๑๒

เด็กหญิงกชพร

สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง

๘/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๑๓

เด็กหญิงปนัดดา พรมทา
๓๐/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๑๔

เด็กหญิงฟาใส แสงเพชรพลอย
๓๐/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๑๕

เด็กชายวิวรรธน์ สุดเกษ
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๑๖

เด็กชายปรารวัฎ สุริยวงศ์
๒๘/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๑๗

เด็กหญิงชมพูนุช สกุลรัตน์
๑๙/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๑๘

เด็กหญิงลัดดาสิริ กอสันเทียะ
๒๐/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๑๙

เด็กหญิงจินดา แซ่เฮ่อ ๑/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๗๘ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๒๐

เด็กชายทศพล สามา
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๒๑

เด็กชายนที เสือเหลือง
๒๗/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๒๒

เด็กหญิงชญาดา ฉายายน ๘/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๒๓

เด็กหญิงวรรณนิภา ส่งเสริม
๑๒/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๒๔

เด็กชายพิชชากร แก้วเมฆ ๑/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๒๕

เด็กชายกิตติพันธ์ ศรีหาลุน
๒๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๒๖

เด็กชายสรายุทธ สิงห์อยู่
๑๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๒๗

เด็กชายพนมกร หงษ์ชูตา
๒๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๒๘

เด็กหญิงอรรัมภา คงพิทักษ์ ๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๒๙

เด็กหญิงวิลัย เพ็งลี
๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๓๐

เด็กหญิงนาตยา วงศ์อ่อน
๒๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๓๑

เด็กชายรุ่งเรือง เรืองอุดม
๒๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๓๒

เด็กหญิงนลินทิพย์ เจนแนท ๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๓๓

เด็กหญิงวรรณพร เพ็ชร์ส้ม
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๓๔

เด็กชายสมประสงค์ สอนจันทร์
๑๖/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๓๕

เด็กชายนนทกร กวดนอก
๒๖/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๓๖

เด็กชายเจษฎากร รอดแย้ม ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๓๗

เด็กหญิงปนัดดา คำมา
๒๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๓๘

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ สุขนาที
๒๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๓๙

เด็กหญิงเจนจิรา พานิช
๒๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๔๐

เด็กหญิงสุพรรณษา เฟองบุญ ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๔๑

เด็กหญิงสุจิตรา เรืองจันทร์ ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๔๒

เด็กหญิงศิริพรรษา วงษ์สุวรรณ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๔๓

เด็กชายกฤตนกานต์ วงษ์สุวรรณ
๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๔๔

เด็กหญิงกัญชนิดา แสงขาล
๑๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๔๕

เด็กหญิงชลธิชา ไตรยวงค์
๑๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๔๖

เด็กชายอัครวินท์
กล้วยไม้ ณ อยุธยา

๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๔๗

เด็กหญิงศิริวิไล บัวใหญ่
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๔๘

เด็กหญิงทรายงาม หารชมภู ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๔๙

เด็กชายปยวัฒน์ รัตนจินดา

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๕๐

เด็กชายณภัทร จุติวัฒนนุกุล
๒๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๕๑

เด็กชายพงษ์พัฒน์ หรหมมาพันธุ์
๖/๒๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๕๒

เด็กชายปรีชา วายินตา
๓๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๕๓

เด็กชายณัฐพล ประทุมทองฤดี
๒๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๕๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สิทธิบุญ ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๗๙ / ๓๒๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๕๕

เด็กชายทรงภพ ไชยมาตย์ ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๕๖

เด็กหญิงยู-ซิว หลิน
๒๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๕๗

เด็กชายธวัชชัย ส่งเสริม ๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแคใน แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๕๘

เด็กหญิงเปรมมิกา นาแย้ม
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๕๙

เด็กหญิงพิมพ์วิภา ศรีนวล ๒/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๖๐

เด็กชายนันทกร ศรีนวล
๑๘/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง แคใน  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๖๑

เด็กชายกฤษฎา นามมณีชม
๑๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางรักน้อย บางรักน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๖๒

เด็กชายวัชรพงษ์ ทัศนะพันธ์
๒๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางรักน้อย บางรักน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๖๓

เด็กชายชาคริต ทาสอน
๓๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางรักน้อย บางรักน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๖๔

เด็กชายภควัต อินดวง
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางรักน้อย บางรักน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๖๕

เด็กชายกฤษกรณ์ ปานเฉวง
๑๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางรักน้อย บางรักน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๖๖

เด็กชายภานุเมศวร์ บุญธรรม
๑๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางรักน้อย บางรักน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๖๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ เติมสุข ๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางรักน้อย บางรักน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๖๘

เด็กหญิงวิจิตรา จิตตะคุ
๑๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางรักน้อย บางรักน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๖๙

เด็กหญิงสุนิสา พระพรหม

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางรักน้อย บางรักน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๗๐

เด็กหญิงกนกลักษณ์ ยางงาม
๓๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางรักน้อย บางรักน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๗๑

เด็กหญิงอภิชยา เพิมประยูร

่

๒๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางรักน้อย บางรักน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๗๒

เด็กหญิงขวัญกมล มนต์วิเศษ ๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางรักน้อย บางรักน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๗๓

เด็กหญิงกิตติยา พึงแย้ม

่

๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางรักน้อย บางรักน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๗๔

เด็กชายดนุพล ประสิทธิ

์

๑๙/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางรักน้อย บางรักน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๗๕

เด็กชายภาสกร ชูยศ
๑๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางรักน้อย บางรักน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๗๖

เด็กชายรัฐศาสตร์ บัวเผือน

่

๑๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางรักน้อย บางรักน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๗๗

เด็กชายนันทกานต์ เอียบศิริเมธี

๊

๑๘/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางรักน้อย บางรักน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๗๘

เด็กชายณภัทร เอียมพรหม

่

๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางรักน้อย บางรักน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๗๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

คำวิลัย ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางรักน้อย บางรักน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๘๐

เด็กหญิงชลธิชา หมัดขาว ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางรักน้อย บางรักน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๘๑

เด็กหญิงจิรประภา บุรพันธ์
๒๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางรักน้อย บางรักน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๘๒

เด็กหญิงรุ่งรัศมี ฉัตรเสาวมาศ
๒๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางรักน้อย บางรักน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๘๓

เด็กหญิงธิดาวรรณ ภู่เจริญ
๒๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางรักน้อย บางรักน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๘๔

เด็กชายรพีภัทร ทองระย้า
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๘๕

เด็กชายศุภชัย ศรีสุข
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๘๖

เด็กชายชัยภัทร เปลียนสกุล

่

๐๙/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๘๗

เด็กชายชัยณรงค์ กีตา
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๘๘

เด็กชายพงศธร ศรีประจันทร์
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๘๙

เด็กชายนนทกร แซ่จง
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๘๐ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๙๐

เด็กชายเตชิษฐ์ อินทรวิเชียร
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๙๑

เด็กชายณัฐภูมิ สุภาษิ
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๙๒

เด็กหญิงญาณิศา ติยะบุตร
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๙๓

เด็กหญิงสุนิสา ทองหยิบ
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๙๔

เด็กหญิงณัฐวดี แสงเทียน
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๙๕

เด็กหญิงขวัญจิรา คำเขือน

่

๑๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๙๖

เด็กหญิงวรสุภา ทองภู
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๙๗

เด็กหญิงอุ่นไอ สุขมาก
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๙๘

เด็กหญิงนีรชา สิงขุนทด
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๗๙๙

เด็กหญิงขวัญจิรา ควรเจริญ
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๐๐

เด็กหญิงเบญญทิพย์ ไชยวงค์
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๐๑

เด็กหญิงไพลิน นาคสุข
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๐๒

เด็กหญิงวีริสา เม่งบุตร
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๐๓

เด็กหญิงชนิดา โพธิยิม

์ ้

๓๐/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๐๔

เด็กหญิงพิชญนันท์ ดาวเรือง
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๐๕

เด็กหญิงอพิญญา เหมือนแขยด
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๐๖

เด็กหญิงนภัสร วงษ์เลิศ
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๐๗

เด็กหญิงพรพรรณ ชัยมิง

่

๐๑/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๐๘

เด็กหญิงกชพร นันทแกล้ว
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๐๙

เด็กหญิงจุฑามณี ศรีงาม
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๑๐

เด็กหญิงกนกพิชญ์ จันทร์แทน
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๑๑

เด็กหญิงวราภรณ์ ทองเหมาะ
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๑๒

เด็กหญิงชาลิสา เทือกสุบรรณ
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๑๓

เด็กหญิงกุลิสรา ชูรัตน์
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๑๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เปรุนาวิน
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๑๕

เด็กหญิงเมธปยา เกียรติงาม
๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๑๖

เด็กหญิงอรนรินทร์ สิงห์แก้ว
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๑๗

เด็กชายรชตะ เฟองเดช
๑๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๑๘

เด็กชายณพงศ์ เด็กชายณพงศ์
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๑๙

เด็กหญิงนันท์นภัส สนใจ
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๒๐

เด็กหญิงโชติกา มอญใหม
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๒๑

เด็กหญิงภัควดี ธารีศัพท์
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๒๒

เด็กชายณัฏฐพร รัศมีธารา
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๒๓

เด็กชายภูภูมิ พริงสกุล

้

๑๑/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๒๔

เด็กชายตติศักดิ

์

วัดแพนลำ
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๘๑ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๒๕

เด็กหญิงไพลิน ไทรหอมหวล
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๒๖
เด็กหญิงจารุวรินทร์ธร

สุขมี
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๒๗

เด็กหญิงเปรมิกา นีระพล
๒๙/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๒๘

เด็กหญิงจารวี ชืนแช่ม

่

๑๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๒๙

เด็กชายทินภัทร เจริญรัมย์
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๓๐

เด็กชายธีรโชติ คุระจอก
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๓๑

เด็กชายนนท์ธวัช ฉันทสุทธิสมบัติ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๓๒

เด็กชายภูริ นุชประเสริฐ
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๓๓

เด็กชายวีระภาพ เม่งบุตร
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๓๔

เด็กหญิงฐิตาพร จิตรักษ์โข
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๓๕

เด็กหญิงปนัดดา แก่นจันทร์
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๓๖

เด็กหญิงปนมณี โพธิพันธ์

์

๒๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๓๗

เด็กหญิงณัฐฐา บุญเฉลียว
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๓๘

เด็กหญิงมณีรัตน์ ปญญาวงค์
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๓๙

เด็กหญิงสุนิสา แก้วภักดี
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๔๐

เด็กชายสิทธินนท์ บัวพรม
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๔๑

เด็กชายนพรัตน์ พองาม
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๔๒

เด็กหญิงนรินธรณ์ สีหาเสน
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๔๓

เด็กหญิงพัทติยา ทรัพย์ทอง
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๔๔

เด็กหญิงนภัสสร เทียมจิตร
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๔๕

เด็กหญิงเบญจวรรณ สุขเจริญ
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๔๖

เด็กชายสุรพัศ โพธิทอง

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๔๗

เด็กชายธนกฤต อำพันธ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๔๘

เด็กชายไชยวัฒน์ โฉมสันเทียะ
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๔๙

เด็กชายกฤตติกรณ์ สอาดจันดี
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๕๐

เด็กหญิงอฑิตยา โกมลวาทิน
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๕๑

เด็กหญิงปทุมพร สุนิหู
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๕๒

เด็กหญิงศรสวรรค์ บุญเกิด
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๕๓

เด็กหญิงสิริรัตน์ จริงแล้ว
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๕๔

เด็กหญิงฐิตา คีรีเกริกก้อง
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๕๕

เด็กหญิงนิภัสรา สุวรรณกิจ
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๕๖

เด็กชายเดชพนต์ เชิงวานิช
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๕๗

เด็กชายฐาปกรณ์ การภักดี
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๕๘

เด็กชายตรีเพชร เตยงูเหลือม

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๕๙

เด็กชายกฤษฎา นิมเรือง

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๘๒ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๖๐

เด็กชายศราวุฒิ เชยนาม
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๖๑

เด็กชายจรณินทร์ คงรอด

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๖๒

เด็กชายภัคพล กุศลเหลือ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๖๓

เด็กชายฤทธิไกร จินดาเพ็ชร์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๖๔

เด็กชายอัครพนธ์ สาลีพันธ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๖๕

เด็กหญิงอัชฌารัตน์ พัดทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๖๖

เด็กหญิงภัทรพร ฉำชืน

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๖๗

เด็กหญิงธนัญญา ทับนาโคก
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๖๘

เด็กชายสรไกร อุ่นบุญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๖๙

เด็กชายนพนนท์ แสงศรีจันทร์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๗๐

เด็กชายธนนชัย ขันทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๗๑

เด็กชายอรรถพร แก้วปกษี
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๗๒

เด็กชายปรมินทร์ อินชืน

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๗๓

เด็กชายยงยุทธ ปณะถา
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๗๔

เด็กชายกษิเดช อินทรวิเชียร
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๗๕

เด็กชายรามภูมิ เชิดโฉมตระกูล
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๗๖

เด็กหญิงธิดา สว่างเนตร

๓๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๗๗

เด็กหญิงนลินรัตน์ รอดดี
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๗๘

เด็กหญิงวัฒน์ศณี ธารีศัพท์
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๗๙

เด็กหญิงพรชนก อ่วมยิม

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๘๐

เด็กชายณัฐวุฒิ คงเกิด
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ประชารังสรรค์  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๘๑

เด็กชายพุทธคุณ ทองประเสริฐ
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ประชารังสรรค์  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๘๒

เด็กชายสันติ ชำนาญ
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ประชารังสรรค์  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๘๓

เด็กหญิงกันต์กมล พรมศิลา
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ประชารังสรรค์  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๘๔

เด็กหญิงเกวลิน ต่อซอน
๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ประชารังสรรค์  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๘๕

เด็กหญิงเจนจิรา ใจงาม
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ประชารังสรรค์  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๘๖

เด็กหญิงญาดา รัตนคช
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ประชารังสรรค์  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๘๗

เด็กหญิงปริตา แสงจันทร์
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ประชารังสรรค์  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๘๘
เด็กหญิงพุทธิกาญจน์ บัวเขียว

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ประชารังสรรค์  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๘๙

เด็กหญิงพรทิพย์ พนาลีสงบ
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ประชารังสรรค์  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๙๐

เด็กหญิงสุพรรณี มากนัก
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ประชารังสรรค์  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๙๑

เด็กหญิงรัชธิกาญ ชุมพลวงศ์
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ประชารังสรรค์  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๙๒

เด็กหญิงกนกวรรณ พิตนอก
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ประชารังสรรค์  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๙๓

เด็กหญิงอรวรรณ ทวีศรี
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ประชารังสรรค์  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๙๔

เด็กหญิงพนัสดา ธรรมวิเศษ
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ประชารังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๘๓ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๙๕

เด็กชายธีระเดช บุปผาชาติ
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ประชารังสรรค์  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๙๖

เด็กชายก้องกิฎากร ใจบุญ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ประชารังสรรค์  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๙๗

เด็กชายธรรมรักษ์ มงคลแท้
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ประชารังสรรค์  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๙๘

เด็กชายรชต รามคำแหง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ประชารังสรรค์  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๘๙๙

เด็กชายวีรภัทร นำใจดี
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ประชารังสรรค์  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๐๐

เด็กชายศิรกานต์ จำปาทอง
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ประชารังสรรค์  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๐๑

เด็กหญิงทัศนี นาคน้อย
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ประชารังสรรค์  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๐๒

เด็กหญิงสุวนัน พรมสุคนธ์
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ประชารังสรรค์  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๐๓

เด็กชายกณิษ เมธะวัฒน์
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ประชารังสรรค์  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๐๔

เด็กหญิงสุกัญญา สมนาม

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ประชารังสรรค์  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๐๕

เด็กหญิงกนกอร วรรณทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ประชารังสรรค์  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๐๖

เด็กหญิงแสงวรรณ ลุงปาง
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ประชารังสรรค์  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๐๗

เด็กหญิงภาสุธา ศรีสำอางค์
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปราสาท ปราสาท  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๐๘

เด็กชายณัฏฐภัทร มีมงคล
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปราสาท ปราสาท  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๐๙

เด็กหญิงกรผกา สองพล
๑๘/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปราสาท ปราสาท  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๑๐

เด็กชายไชยพศ มากโฉม
๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปราสาท ปราสาท  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๑๑

เด็กชายวรวุธ เอมเสม
๑๙/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปราสาท ปราสาท  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๑๒

เด็กหญิงบุษกร จันทองอ่อน
๓๑/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปราสาท ปราสาท  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๑๓

เด็กชายภาณุพันธ์ แสงสว่าง
๒๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปราสาท ปราสาท  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๑๔

เด็กหญิงวศินี ทองอ่อน
๑๗/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปราสาท ปราสาท  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๑๕

เด็กหญิงนรีการต์ โสภาชัย
๒๖/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปราสาท ปราสาท  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๑๖

เด็กชายวชิระพงษ์ บัวกระเหรียญ
๒๔/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปราสาท ปราสาท  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๑๗

เด็กหญิงนันทกมน อ้นบุตร
๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปราสาท ปราสาท  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๑๘

เด็กหญิงกชกร แก้วกันภัย ๑๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปราสาท ปราสาท  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๑๙

เด็กหญิงนนลยา อ่างหิรัญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปราสาท ปราสาท  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๒๐

เด็กชายสิทธิพงษ์ คงเปยม ๔/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปราสาท ปราสาท  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๒๑

เด็กชายเอกฤกษ์ ชูแก้วไม้ ๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปราสาท ปราสาท  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๒๒

เด็กชายวาณุ กลินเจาะ

่

๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดปราสาท ปราสาท  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๒๓

เด็กชายภาณุเดช เบียวต้น

้

๑๒/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปราสาท ปราสาท  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๒๔

เด็กชายปยวัฒน์ ตรีวิเศษ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปราสาท ปราสาท  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๒๕

เด็กหญิงดวงกมล กล่อมไสยาศน์
๑๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปราสาท ปราสาท  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๒๖

เด็กหญิงณัฐพร คนยัง

่

๒๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปราสาท ปราสาท  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๒๗

เด็กหญิงนทีธาร ศรีสำอางค์
๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปราสาท ปราสาท  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๒๘

เด็กชายชัยนันท์ สิมเสน
๒๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปราสาท ปราสาท  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๒๙

เด็กชายเมธาทัศน์ ขันติมิตร
๑๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปราสาท ปราสาท  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๘๔ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๓๐

เด็กหญิงณัฐชา เทพแดง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปราสาท ปราสาท  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๓๑

เด็กชายธีรภัทร ศรีจิวังษา
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๓๒

เด็กชายสุรกิตติ นิลโท
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๓๓

เด็กชายชวัลวิทย์ นากุดนอก
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๓๔

เด็กชายทินกร เปยมสุข
๑๗/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๓๕

เด็กชายกันฑ์พิเชฐ เอกธนาไพบูลย์
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๓๖

เด็กหญิงชนากานต์ อินทรนิมิตร
๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๓๗

เด็กหญิงศตพร หอมสุวรรณ
๒๗/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๓๘

เด็กหญิงรัฐพร ทุ่นทอง
๒๑/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๓๙

เด็กหญิงวันดี มาค้า ๗/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๔๐

เด็กหญิงวิภาววรรณ บุษบก
๓๐/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๔๑

เด็กหญิงจิรัชญา เจียงรัมย์
๒๕/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๔๒

เด็กหญิงรุ่งฤดี สุวรรณวงค์
๑๙/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๔๓

เด็กหญิงปยะธิดา ดวงดี
๒๗/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๔๔

เด็กหญิงปยภัส แสงสวัสดิ

์

๒๗/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๔๕

เด็กหญิงเวฑิตา เสาพรม
๒๘/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๔๖

เด็กหญิงวรนิษฐ์ เรืองเมธีวงศ์
๒๘/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๔๗

เด็กหญิงทิพย์มณฑา ปานาตี ๒๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๔๘

เด็กหญิงสุภาวดี หวลขุนทด ๓/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๔๙

เด็กหญิงอารียา คงด้วยแก้ว ๒๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๕๐

เด็กหญิงณัฐนพิน สกุลคู
๒๒/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๕๑

เด็กหญิงปพิชญา ทรัพย์เพิมเสถียร

่

๑๕/๗/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๕๒

เด็กหญิงจุฑามาศ อักษรพาลี
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๕๓

เด็กชายธีรภัทร อนุชาติ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๕๔

เด็กชายธีระธนภัทร หุนสร้อยทอง ๑๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๕๕

เด็กชายธีรเทพ กรศรี
๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๕๖

เด็กชายอนันทวีป สุทธิอาจ
๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๕๗

เด็กชายภัทรพล ขอดเมชัย
๑๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๕๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ พงค์พิละ
๑๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๕๙

เด็กชายทฤษฎี เต็มเอก

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๖๐

เด็กชายอลงกรณ์ นกสกุล
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๖๑

เด็กหญิงศิรดาพร จินดาน้อย ๒๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๖๒

เด็กหญิงนภาพร สุขสิงห์
๒๙/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๖๓

เด็กหญิงเปมิกา ตระกรุดแก้ว ๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๖๔

เด็กหญิงมุกตาภา โภคสูงเนิน ๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๘๕ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๖๕

เด็กหญิงพรรณวษา แก้วมหิงค์
๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๖๖

เด็กหญิงปทิตตา โพธิจันทร์
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๖๗

เด็กหญิงนรพรรณ เปลียนใจ

่

๑๒/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๖๘

เด็กหญิงกชกร ไชยโชติ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๖๙

เด็กหญิงสุชานันท์ จำปาทอง ๖/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๗๐

เด็กหญิงภัทรวดี อินทรวิเศษ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๗๑

เด็กชายรัฐศาสตร์ พงษ์ปลัด ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๗๒

เด็กชายชนะชัย เนขุนทด ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๗๓

เด็กชายชวลิต โสมสิง

่

๑๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๗๔

เด็กชายปญญา ฤทธิจันดี ๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๗๕

เด็กชายณัฐพล ม้ากาบแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๗๖

เด็กชายกิตติพัฒน์ แก่นสันเทียะ
๓๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๗๗

เด็กชายจิรวัฒน์ วัฒนะ
๓๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๗๘

เด็กชายกฤษบดินทร์ เพ็งภู่
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๗๙

เด็กหญิงสุวภัทร โม่งปราณีต
๒๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๘๐

เด็กหญิงสุชญา เอียมไชยโชติ

่

๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๘๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทรัพย์สิน
๒๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๘๒

เด็กหญิงพัชราพันธ์ โพธิจันทร์

์

๑๗/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกำแพง กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๘๓

เด็กชายชัยมงคล ขุนทอง
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๘๔

เด็กชายวีระพงษ์ ชิตปทุม ๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๘๕

เด็กชายภควพล ชูพลสัตย์ ๘/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๘๖

เด็กชายพงศพัฒน์ ขำวงศ์
๒๘/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๘๗

เด็กชายทินภัทร กลมเกลา
๒๐/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๘๘

เด็กชายรุ่งอรุณ กองเกษใหญ่ ๒๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๘๙

เด็กชายนพรัตน์ เหลาเลิศ
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๙๐

เด็กชายอรรถพล ลำพูล
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๙๑

เด็กชายปาริวัตร วงค์แก้วทวีศักดิ

์

๒๔/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๙๒

เด็กชายสุริยา ตะพานทอง
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๙๓

เด็กชายศรัญ ทรัพย์ประเสริฐ
๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๙๔

เด็กหญิงอรปรียา ทองดี
๑๒/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๙๕

เด็กหญิงอนัญญา บุญช่วย ๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๙๖

เด็กหญิงปุญญิศา กงแก้ว
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๙๗

เด็กหญิงนิจวิภา บุญรอด
๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๙๘

เด็กหญิงนภัสฌา พิมพ์ศิริ
๒๓/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๖๐/๐๒๙๙๙
เด็กหญิงภรณ์ณรินทร์

วัลลีย์
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๘๖ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๐๐

เด็กหญิงพรบุญยา เบ็ญกุล ๘/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๐๑

เด็กหญิงกฤตาณัฐ เทียนศรี
๒๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๐๒

เด็กหญิงส้มลิม

้

เพ็ชรกระจ่าง
๑๗/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๐๓

เด็กหญิงชญาภา วิชาเกวียน
๒๓/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๐๔

เด็กชายอันดามัน โมกไธสง ๒/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๐๕

เด็กชายวันชนะ กรกันต์
๑๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๐๖

เด็กหญิงจิรัชยา อินทรธุ
๒๒/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๐๗

เด็กหญิงภัทรธิดา ชีวะธรรม
๓๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๐๘

เด็กหญิงวรรณนิสา พรมสุทธิ
๒๖/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๐๙

เด็กหญิงปราภัสศร เมืองแสง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๑๐

เด็กชายภวัต ภคพาณิชย์
๑๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๑๑

เด็กหญิงภัทรวดี เกษแจ่มศรี
๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

ทางหลวง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๑๒

เด็กชายธีรเชษฐ์ พรหมเดช
๒๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๑๓

เด็กชายฉัตรมงคล เจนคง
๒๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๑๔

เด็กชายรัชภาค ชัยพูน ๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๑๕

เด็กชายคุณากร ลาเบิกบาน
๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๑๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญเร ๑/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๑๗

เด็กชายรัตนพงษ์ แก้วทับ
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๑๘

เด็กชายพีรพงศ์ โพธิศรี

์

๒๔/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๑๙

เด็กชายโสภณ ศิริผล ๖/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๒๐

เด็กหญิงปาริดา วรรณพบ
๒๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๒๑

เด็กชายสุริยะ บุญเร
๒๓/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๒๒

เด็กหญิงภัทรมน แถวพนม
๑๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๒๓

เด็กชายณัฐดนัย มาลี ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๒๔

เด็กหญิงปลายฟา ทองเดือน
๒๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๒๕

เด็กหญิงจริยา อ่อนส้มกิจ
๑๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๒๖

นางพิชฎา รัตนวิจิตร
๓๐/๖/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๒๗

เด็กชายกีรติ ไชยแสง ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๒๘

เด็กชายทินกร แปนสกุล ๑/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๒๙

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

จอมศรี ๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๓๐

เด็กชายนเรศ นำใจดี ๔/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๓๑

เด็กชายยศวริศ ชมเชย
๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๓๒

เด็กชายกิติวรวุฒิ พอดี ๑๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๓๓

เด็กชายณัฐชัย เกษแก้ว
๒๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๓๔

เด็กชายกิตติพันธ์ เจริญพันธ์
๒๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๘๗ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๓๕

เด็กหญิงพนารักษ์ พันธ์มี
๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๓๖

เด็กหญิงณัฐฌาน ยิมพ่วงสินธุ์

้

๒๔/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๓๗

เด็กหญิงธัญพิมล ชวนชือ

่

๑๕/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๓๘

เด็กหญิงศุภิสรา ร่มสนธิ

์

๒/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๓๙

เด็กหญิงทิพวรรณ์ โชติพงษ์
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๔๐

เด็กหญิงวายุตา จ่าโพธิ

์

๑๓/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๔๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ไพศาลวุฒิคุณ ๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๔๒

เด็กหญิงชนิกา ทัพประพนธ์ ๓๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๔๓

เด็กชายสิทธาจารย์ เพ็ชรกระจ่าง ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๔๔

เด็กชายธวัชชัย พูลเพิม

่

๖/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๔๕

เด็กชายกฤษดา เคนคำ
๒๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๔๖

เด็กชายชัยวัฒน์ นะโค ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๔๗

เด็กหญิงอัญชลี สว่างพลกรัง
๒๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๔๘

เด็กหญิงศิวพร สารี
๓๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๔๙

เด็กหญิงสิรินทอง ภาคาหาญ
๑๘/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๕๐

เด็กหญิงวรารักษ์ หงษ์ยนต์
๒๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๕๑

เด็กชายภูมิรัตน์ ขวัญสง
๑๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๕๒

เด็กชายนรเทพ กองเมือง
๒๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๕๓

เด็กชายกฤษกร อินสิตธิ
๑๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๕๔

เด็กชายวิทวัส สินเธาว์
๒๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๕๕

เด็กชายภัคธร ลินนา ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๕๖

เด็กชายณัฐนนท์ มาอุ่น ๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๕๗

เด็กชายเมธี พุทธิกมล
๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๕๘

เด็กชายชัยชนะ กรกันต์ ๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๕๙

เด็กหญิงณัฐริกา พลสันต์
๑๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๖๐

เด็กหญิงพรพรรณ ทุมทอง
๒๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๖๑

เด็กชายธนทัต บางกรวย
๒๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) ขวัญเมือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๖๒

เด็กชายภูธเนตร กนกฉันท์
๑๖/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) ขวัญเมือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๖๓

เด็กหญิงณัฐณิชา สาเทศ
๑๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) ขวัญเมือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๖๔

เด็กชายวาทิน แสนรัง ๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) ขวัญเมือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๖๕

เด็กหญิงพอหทัย เจนบุญเรือง
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) ขวัญเมือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๖๖

เด็กชายนาวา โพธิแดง

์

๒๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีรัตโนภาศ ขวัญเมือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๖๗

เด็กหญิงอนุตตรีย์ รอดภัย ๑/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีรัตโนภาศ ขวัญเมือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๖๘

เด็กหญิงรุ่งรุจี เรือนแจ้ง
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีรัตโนภาศ ขวัญเมือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๖๙

เด็กชายนวพล เทศมัน
๒๖/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีรัตโนภาศ ขวัญเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๘๘ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๗๐

เด็กชายปญญา นุชศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีรัตโนภาศ ขวัญเมือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๗๑

เด็กชายคุณากร ดอนไพรเมือง
๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีรัตโนภาศ ขวัญเมือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๗๒

เด็กหญิงปภาดา รัตนวรรณ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีรัตโนภาศ ขวัญเมือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๗๓

เด็กชายพงศ์ปณต ศรไสว
๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีรัตโนภาศ ขวัญเมือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๗๔

เด็กชายภูมิภัทร ลอยเจริญพร
๒๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีรัตโนภาศ ขวัญเมือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๗๕

เด็กหญิงปนมณี มณีโลกย์ ๔/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีรัตโนภาศ ขวัญเมือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๗๖

เด็กหญิงกัลยกร อำเมือง
๒๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีรัตโนภาศ ขวัญเมือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๗๗

เด็กชายกีรติ วะระทุม ๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีรัตโนภาศ ขวัญเมือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๗๘

เด็กชายธันวารักษ์ เอกนาสิงห์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีรัตโนภาศ ขวัญเมือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๗๙

เด็กหญิงกนกลักษณ์ ไกรยศ
๑๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีรัตโนภาศ ขวัญเมือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๘๐

เด็กชายพีรพัฒน์ โคภูมี
๒๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีรัตโนภาศ ขวัญเมือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๘๑

เด็กชายพัสกร มีมา ๓/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีรัตโนภาศ ขวัญเมือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๘๒

เด็กชายวีรภาพ ศรีนารา
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีรัตโนภาศ ขวัญเมือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๘๓

นางอุสา ช้างอยู่
๑๙/๙/๒๕๐๖

วัดขวัญเมือง ขวัญเมือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๘๔

เด็กหญิงกีรติดา มาตรงามเมือง
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) โตนด  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๘๕

เด็กชายวิชญภาส โพธิศรี

์

๑๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) โตนด  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๘๖

เด็กหญิงณัฐวรรณ เปนณรงค์
๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) โตนด  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๘๗

เด็กหญิงสุภัสสร ขอเหนียวกลาง

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) โตนด  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๘๘

เด็กชายฟมล์ อยู่โภชนา
๒๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) โตนด  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๘๙

เด็กหญิงมัญฑิตา ทรงกาย ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) โตนด  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๙๐

เด็กหญิงวิชญาดา ภูละมุล

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) โตนด  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๙๑

เด็กชายสรายุทธ ขอเหนียวกลาง

่

๓๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) โตนด  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๙๒

เด็กชายวันชัย วัฒนะพูนสิน ๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) โตนด  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๙๓

เด็กชายศุภลักษณ์ อ่วมประวัติ
๒๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) โตนด  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๙๔

เด็กชายสรวิชญ์ นาสุธิ
๑๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) โตนด  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๙๕

เด็กชายภรัณยู กลำน้อย
๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) โตนด  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๙๖

เด็กชายวรกร เพ็ชร์กิจ
๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๙๗

เด็กหญิงกมลลักษณ์ มูลคอน ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๙๘

เด็กชายนฤพล เสือพลาย
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๐๙๙

เด็กชายศตวรรษ จุลเพชร
๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๐๐

เด็กชายรัฐพล พรกรุณาธิกุล ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๐๑

เด็กชายพรรษา บุญเคนก
๒๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๐๒

เด็กหญิงอัญชลิการ์ คาวิน ๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๐๓

เด็กชายณัฐวุฒิ สารกุล

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๐๔

เด็กหญิงพลอย ยีปา

่

๕/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๘๙ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๐๕

เด็กชายรชานนท์ มณีลอย ๓/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๐๖

เด็กชายณัฐพงษ์ อธิการ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๐๗

เด็กหญิงปาลิตา โปพัว
๑๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๐๘

เด็กหญิงรตนวรรณ แปงใส
๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๐๙

เด็กชายชัชพงษ์ สีเงิน ๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๑๐

เด็กชายสหชัย อยู่ไทย ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๑๑

เด็กหญิงฟาใส ม่วงนุช ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๑๒

เด็กหญิงบุญรอด เปลียนแปลก

่

๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๑๓

เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ แพงบุย
๒๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๑๔

เด็กหญิงสกาววัลย์ สีหมากสุก
๒๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๑๕

เด็กชายอรรถชัย พงษ์สมถ้อย ๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๑๖

เด็กชายภูลิพัฒน์ สีสูน ๙/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๑๗

เด็กหญิงสกุลณา มิตร์เพือนดี

่

๕/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๑๘

เด็กหญิงสุมาลี สุริโย ๒/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๑๙

เด็กหญิงธนบชนก คงอำพล
๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๒๐

เด็กชายนฤเบศร์ คุ้มหนองแดง ๘/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๒๑

เด็กชายมงคล ปนนาคินทร์
๒๓/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๒๒

เด็กหญิงศริญญา จิตตัง

้

๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๒๓

เด็กหญิงสุลีกร ท้อมทอง
๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๒๔

เด็กหญิงอารยา คุ้มทรัพย์ ๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๒๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ เสือพลาย
๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๒๖

เด็กชายอรรณพ คาวิน ๘/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๒๗

เด็กหญิงปรียานนท์ นุ่มไทย
๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๒๘

เด็กหญิงวรรณิสา แพรดำ
๒๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๒๙

เด็กหญิงพิยะดา รัตนะ ๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๓๐

เด็กหญิงเวนิส สุวะจันทร์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๓๑

เด็กหญิงณัฐวร ตุนา
๑๙/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๓๒

เด็กหญิงปญฐิญา อ้นชดชาย
๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๓๓

เด็กหญิงรัตนาดี คล้ายเมือง
๑๕/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๓๔

เด็กชายปริญญา เปยมทอง ๒/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) บางระโหง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๓๕

เด็กชายพีรพัฒน์ สว่างอารมย์
๑๗/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) บางระโหง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๓๖

เด็กชายภาณุวัฒน์ เนียมนำผล
๒๓/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) บางระโหง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๓๗

เด็กชายสมคิด มีบุญ
๑๗/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) บางระโหง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๓๘

เด็กชายสรศักดิ

์

ขาวสอาด ๔/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) บางระโหง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๓๙

เด็กชายไพรัตน์ อินทจันทร์ ๓/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) บางระโหง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๙๐ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๔๐

เด็กชายจันสุข ฮุช
๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) บางระโหง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๔๑

เด็กชายเมียด ไห ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) บางระโหง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๔๒

เด็กชายกิตติธัช อยู่ตังตัว

้

๒๕/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) บางระโหง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๔๓

เด็กชายณัฐภูมิ โกสุม
๑๔/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) บางระโหง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๔๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทัดมอญ
๓๐/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) บางระโหง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๔๕

เด็กหญิงมายาวี ครุธน้อย ๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) บางระโหง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๔๖

เด็กหญิงสุพิชชา คำปว
๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) บางระโหง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๔๗

เด็กชายสรัญชน์ นุชเส
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๔๘

เด็กชายธนกฤต อัปรมาตย์
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๔๙

เด็กชายกฤษณะ พุสุทธิ

์

๑๕/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๕๐

เด็กชายบารมี ปานฑะผลิน
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๕๑

เด็กชายภาณุภูมิ เข็มกลัด
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๕๒

เด็กชายณัฐภูมิ มากศิริ
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๕๓

เด็กหญิงนัฐวรรณ แสงทิม
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๕๔

เด็กหญิงเกนกพร บุญทูล
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๕๕

เด็กหญิงรินลตา ปยโกศลสุวรรณ ๑๕/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๕๖

เด็กหญิงพรศิริ ศรีโกศล
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๕๗

เด็กหญิงเพชรทวี แนวพนิช
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๕๘

เด็กหญิงศิริวรรณ คนเทียง

่

๑๕/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๕๙

เด็กหญิงธัญชนก ยศธร
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๖๐

เด็กหญิงชัชฎาวรรณ โสดา
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๖๑

เด็กหญิงบัณฑิตา เรืองสว่าง
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๖๒

เด็กหญิงธนภร แก้วศรีนนท์
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๖๓

เด็กหญิงภัทรธิดา มีมงคล
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๖๔

เด็กหญิงสุธาสินี ชัยมุง
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๖๕

เด็กชายกรณ์ธนัฐ สีห์วีระเดช
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๖๖

เด็กชายตรีทศพล ชินวัฒน์
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๖๗

เด็กชายพงศกร คำยา
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๖๘

เด็กหญิงอภิษฎา แซ่ตัง

้

๑๕/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๖๙

เด็กหญิงเมธาพร ศิวะเสน
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๗๐

เด็กหญิงชณสร ขุนทอง
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๗๑

เด็กหญิงรินรดา พนมกุล
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๗๒

เด็กหญิงพีรดา ปญญานันท์
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๗๓

เด็กหญิงอรอินทุ์ ยืนยงค์
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๗๔

เด็กหญิงณิชกานต์ มะลิ
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๙๑ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๗๕

เด็กชายศิวกร ศรีเพ็ง
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๗๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

มิงมีสุข

่

๑๕/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๗๗

เด็กชายพศิน ศรีดาแก้ว
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๗๘

เด็กชายจิรพงษ์ ผลฟกแฟง
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๗๙

เด็กชายทิศวัฒน์ บุญเนาว์
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๘๐

เด็กชายธนวัต รัตนดี
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๘๑

เด็กชายนภดล พวงสมบัติ
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๘๒

เด็กชายปฏิญญา ทาหนองบัว
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๘๓

เด็กหญิงพรธีรา ศรีด้วง
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๘๔

เด็กหญิงปาลิดา วิชุประภา
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๘๕

เด็กหญิงกันนิดา เทพจะก๋อง
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๘๖

เด็กหญิงมนิสรา รอดดี
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๘๗

เด็กหญิงวนิศรา กฤตลักษณ์ธารี
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๘๘

เด็กหญิงวัลย์ดารัช แก้วขาว
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๘๙

เด็กหญิงวริศรา กระมูล
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๙๐

เด็กชายเดชาทัต กองเกิดสุข
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๙๑

เด็กชายอนุภัทร ขันโชค
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๙๒

เด็กชายธีรธรรม สุกฤตยา
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๙๓

เด็กหญิงสุภาพร บุญพิทักษ์
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๙๔

เด็กหญิงนฤมล
พิพัฒน์ภานุวิทยา ๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๙๕

เด็กหญิงณัฎฐนิชชา พิศวงขวัญ
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๙๖

เด็กชายกิตติพัฒน์ ธนาประเสริฐกุล ๑๕/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๙๗

เด็กชายธนภูมิ ปลืมสุข

้

๑๕/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๙๘

เด็กชายปณณวิชญ์
บริบูรณ์ชยานนท์ ๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๑๙๙

เด็กชายธีรวิทย์ อุทัยธรรม
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๐๐

เด็กชายปลืมปวีย์

้

พรหมสะโร
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๐๑

เด็กชายธนวัฒน์ ศุภจินดา
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๐๒

เด็กชายวิชญ์พล ลอยจิว

้

๑๕/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๐๓

เด็กชายจักรกฤษ พุฒทกิจ
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๐๔

เด็กชายณัฐนนท์ รังษะพรหม
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๐๕

เด็กชายธนกร เอียมลิม

่ ้

๑๕/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๐๖

เด็กชายธัชชัย โคจีน
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๐๗

เด็กชายทินภัทร ศาสตร์ประสิทธ์ ๑๕/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๐๘

เด็กชายณฐนน จอประยูร
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๐๙

เด็กชายพรรวินท์ เธียรสรรชัย
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๙๒ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๑๐

เด็กชายณฐกร ทองนวล
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๑๑

เด็กชายอนุชา บุญยะใบ
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๑๒

เด็กชายภานุพัฒน์ เรืองวุฒิ
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๑๓

เด็กหญิงมัลลิกา สงเคราะห์
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๑๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ จงดีรัฐ
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๑๕

เด็กหญิงนพวรรณ เจริญศรี
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๑๖

เด็กหญิงเกนิช กริชณิรัตน์
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๑๗

เด็กหญิงธิติพร เกิดศรีพันธุ์
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๑๘

เด็กหญิงรวินพร กุศลสร้าง
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๑๙

เด็กหญิงอธิชา คำเปยง
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๒๐

เด็กชายสุพิชัย สระบัว
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๒๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

จิตต์เอือ

้

๑๕/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๒๒

เด็กชายณัฐภัทร ทรัพย์สมิทธิกุล
๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๒๓

เด็กชายวิกรม พรหมวงษ์ ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๒๔

เด็กหญิงชนิดาภา ภู่คล้าย ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๒๕

เด็กชายณัฐนนท์ มหาบุญ ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๒๖

เด็กชายจิราวุฒิ แตงอ่อน ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๒๗

เด็กชายตรี สุภาพจันทร์ ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๒๘

เด็กหญิงฉัตรพร ประกายจันทร์ ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๒๙

เด็กชายปรเมฆ คล้ายเมฆ ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๓๐

เด็กชายภูมิภัทร บุญลำผล ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๓๑

เด็กชายธณกาณต์ ศรีนาค ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๓๒

เด็กชายกานต์ชนก โมธรรม ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๓๓

เด็กหญิงนพธีรา พรมณี ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางกร่าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๓๔

เด็กชายนนธวัช กองศรี
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทร์ จันทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๓๕

เด็กชายรชต เล็กจำป
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทร์ จันทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๓๖

เด็กชายธนชิต ฤทธิมาก

์

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจันทร์ จันทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๓๗

เด็กชายตะวัน สิงห์ทอง
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทร์ จันทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๓๘

เด็กชายจิรพัส แก้วเนตร
๒๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจันทร์ จันทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๓๙

เด็กชายธนพร ศรีวิไลย
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจันทร์ จันทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๔๐

เด็กชายปยะภัทร ศัทธานนท์
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทร์ จันทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๔๑

เด็กชายทักษ์ดนัย สุกรณ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ จันทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๔๒

เด็กชายวิษณุ สร้อยทอง
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทร์ จันทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๔๓

เด็กชายณัฐกุล กระแสโสม
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ จันทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๔๔

เด็กชายตรุษจีน แซ่ลี
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ จันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๙๓ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๔๕

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

หลำเรือง

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ จันทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๔๖

เด็กชายทีฆทัศน์ จรภมรพันธ์
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทร์ จันทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๔๗

เด็กหญิงวรินภรณ์ โมนะมิตร์
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจันทร์ จันทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๔๘

เด็กหญิงออมกมล พรมโสภา
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทร์ จันทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๔๙

เด็กหญิงสาวินี เจรณาเทพ
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจันทร์ จันทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๕๐

เด็กหญิงสุมาลี แซ่ก๊วย
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทร์ จันทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๕๑

เด็กหญิงพัชราภา จันทร์สุโข
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทร์ จันทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๕๒

เด็กหญิงพัชรพร ไกรขุนทด
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทร์ จันทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๕๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ กำพลวิญ
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทร์ จันทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๕๔

เด็กหญิงมุฑิตา ขันเสนาะ
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ จันทร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๕๕

เด็กหญิงสุธิดา มากล้วนดี
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๕๖

เด็กชายธีรวัฒน์ หล้าสุด
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๕๗

เด็กชายสหรัฐ ต่ายแสง
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๕๘

เด็กชายนนทกานต์ เจริญวงศ์
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๕๙

เด็กชายณัฐกิตติ

์

เกษาราช
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๖๐

เด็กชายกันทรากร ผุงใหญ่
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๖๑

เด็กชายสบโชค เจริญรัมย์
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๖๒

เด็กหญิงอารยา เรืองหิรัญ
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๖๓

เด็กหญิงอารดา เรืองหิรัญ
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๖๔

เด็กหญิงกุลรัตน์ ภู่เณร
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๖๕

เด็กหญิงอักษรารักษ์ คุณานุรักษ์นันท์
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๖๖

เด็กชายชัยธร ขวัญข้าว
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๖๗

เด็กหญิงดากานดา สมหวัง
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๖๘

เด็กชายคเชน แม้นศิริ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๖๙

เด็กหญิงพรรณภัทร บุญมาก
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๗๐

เด็กหญิงภัทรวดี พลอยพุธ
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๗๑

เด็กหญิงปาลิตา รุขโยชน์
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๗๒

เด็กหญิงชนมชนก มัสโอดี
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๗๓

เด็กชายพงศธร นำบุ่น
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๗๔

เด็กชายอนุลักษณ์ อินชลานุช
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๗๕

เด็กชายกฤศณพงศ์ นวมเพชร
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๗๖

เด็กหญิงจีรัญจญา อุดมทรัพย์ถาวร
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๗๗

เด็กหญิงจตุพร คล้ายเทียง

่

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๗๘

เด็กชายภาสกร จันทร์สว่าง
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๗๙

เด็กหญิงนภัสวรณ โภคทรัพย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๙๔ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๘๐

เด็กหญิงนิภาพร เจริญชีพ
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๘๑

เด็กหญิงบุณยกร
กฏกระทรวงใหญ่ ๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๘๒

เด็กหญิงปรารถนา กล้าคง
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๘๓

เด็กหญิงอาทิตยา เกตุสวัสดิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๘๔

เด็กหญิงเกตชฎา จำรัสภูมิ
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๘๕

เด็กหญิงภัทรธิดา แววศรีผ่อง
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๘๖

เด็กหญิงนันท์นภัส มหาโคตร
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๘๗

เด็กหญิงบุญญาภา ห่างสายแก้ว
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๘๘

เด็กหญิงไอลีน ทองมี
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๘๙

นางสาววัชรินทร์ ปล้องทอง
๐๙/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๙๐

นายสุรจักษ์ ประกอบดี
๐๕/๐๕/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๙๑

เด็กหญิงนภาดา ไพรวัลย์
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

วัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๙๒

เด็กหญิงระพีพรรณ เกิดแก้ว
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

วัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๙๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ล้อมลาภ
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

วัดชลอ ชลอ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๙๔

เด็กชายเอกชัย พิลา
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๙๕

เด็กหญิงบัณทิตา ขำอยู่
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๙๖

เด็กหญิงจีรเนตร ไตรพยุง
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๙๗

เด็กหญิงณัชชาภัทร ทาวัน
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๙๘

เด็กหญิงสรัลพร ประสิทธิสมสกุล

์

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๒๙๙

เด็กหญิงชลธิชา สิทธิยา
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๐๐

เด็กหญิงภัทรนันท์ ชมนวน
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๐๑

เด็กหญิงนิชกานต์ แก้วบรรจง
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๐๒

เด็กหญิงอทิตติยา ดวงใหม่
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๐๓

เด็กชายพีรภัทร ภู่นวล
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๐๔

เด็กชายพรเทพ อรุณรัตน์
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๐๕

เด็กชายเกริกเกียรติ เชยชูชาติ
๑๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๐๖

เด็กหญิงผกามาศ รอดเอม
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๐๗

เด็กชายอุดมศักดิ

์

ศรีม่วง
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๐๘

เด็กชายนราธิป ภู่ประกรณ์
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๐๙

เด็กชายจัตรภพท์
เลิศอวตารไตรภพ ๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๑๐

เด็กชายจีระศักดิ

์

วงนาเรือง
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๑๑

เด็กชายภัทริศ จีทอง

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๑๒

เด็กชายธนากร บุตรดี
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๑๓

เด็กชายเตวิช ศิวิลัย
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๑๔

เด็กชายกันย์ จันทรากูลพงษ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๙๕ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๑๕

เด็กชายณัฐพงษ์ คีมกระโทก
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๑๖

เด็กชายกรกฤต อัมพผลิน
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๑๗

เด็กชายวุฒิภัทร โพธิจักร
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๑๘

เด็กชายจีรภัทร จันทร์พานิช
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๑๙

เด็กชายอภินันท์ มาภิรมย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๒๐

เด็กชายปวรุตม์ กล้วยเทศ
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๒๑

เด็กชายธนภัทร วิปราชญ์
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๒๒

เด็กหญิงภาศินี ศิริมานพเลิศ
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๒๓

เด็กหญิงกนกวรรณ อุ่นแพทย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๒๔

เด็กหญิงอธิชา บัวแย้ม
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๒๕

เด็กหญิงวาศิณีย์ หรังอุดม

่

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๒๖

เด็กหญิงอัญชลี อรุณรัตน์
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๒๗

เด็กหญิงประภัสสร โพธิเวช
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๒๘

เด็กหญิงสุพิชญา กว้างสนิท
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๒๙

เด็กหญิงนิสา หนูเปลียน

่

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๓๐

เด็กหญิงชนากานต์ แก้วบรรจง
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๓๑

เด็กชายเอกภูมิ วงษ์มี
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๓๒

เด็กหญิงสุภาวดี ศาลางาม
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๓๓

เด็กหญิงจิรวรรณธร ธรรมเศวต
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๓๔

เด็กชายมงคล จันทรา
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๓๕

เด็กชายคมชาญ สร้อยกิจ
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๓๖

เด็กชายสถาพร โสประโคน
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๓๗

เด็กหญิงณัฐกฤตา ทาวัน
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๓๘

เด็กชายรัฐภูมิ โชคใจดี
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๓๙

เด็กชายปริญญา วิปราชญ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๔๐

เด็กชายสรยุทธ สุตนาม
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๔๑

เด็กชายธีรเดช ไตรพยุง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๔๒

เด็กชายคมเพชร อยู่เย็น
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๔๓

เด็กชายเมษา นิลโสภา
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๔๔

เด็กชายธนาภพ รุจินาค
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๔๕

เด็กชายอุดมทรัพย์ นำผล
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๔๖

เด็กชายอรรถพร ยากลินหอม

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๔๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทรัพย์เฉลิม

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๔๘

เด็กหญิงอรวี ศรีลอยเมือง
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๔๙

เด็กหญิงชนกพร บุญลือ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๙๖ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๕๐

เด็กหญิงเบญจวรรณ ใจทน
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๕๑

เด็กหญิงศิริวรรณ แซ่เตียว
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๕๒

เด็กชายพรหมมินทร์ นาวารัตน์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๕๓

เด็กหญิงปาริฉัตต์ สง่าชาติ
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๕๔

เด็กหญิงไอริน โพธิวัด

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เชิงกระบือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๕๕

นางณทินี เดชชัย
๑๕/๐๔/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดลุ่ม ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๕๖

เด็กหญิงเพียงฟา ศรีหรัง

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลุ่ม ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๕๗

เด็กชายสุโชค ชนะหาญ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลุ่ม ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๕๘

เด็กชายธนกฤต คารว์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลุ่ม ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๕๙

เด็กชายสุทธิพงษ์ พลับเจ็ดริว

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลุ่ม ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๖๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทุมมาศ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลุ่ม ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๖๑

เด็กชายขจรวิฐย์ เอียมเหม

่

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลุ่ม ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๖๒

เด็กชายธนาทิพย์ ฉินเจริญ
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลุ่ม ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๖๓

เด็กชายปกรณ์ อู่อรุณ
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลุ่ม ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๖๔

เด็กชายโชคชัย จรูญแก้ว
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลุ่ม ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๖๕

เด็กชายชัยชนะ ผ่องแผ้ว
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลุ่ม ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๖๖

เด็กชายบารมี ไกลแนว
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลุ่ม ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๖๗

เด็กชายอนุพงษ์ เอือนสุภา

้

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลุ่ม ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๖๘

เด็กชายอภิรักษ์ พันธ์เพ็ง
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลุ่ม ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๖๙

เด็กชายอานนท์ บัวกลำ
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลุ่ม ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๗๐

เด็กชายธณฐ์พล แก้วหล้า

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลุ่ม ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๗๑

เด็กหญิงธนวรรณ อนันตทรัพย์
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลุ่ม ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๗๒

เด็กหญิงวรรณนิภา หมันแม้น

่

๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลุ่ม ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๗๓

เด็กหญิงสุทธิตา แสงมณี
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลุ่ม ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๗๔

เด็กหญิงวารุณี ผาลิชัย
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลุ่ม ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๗๕

เด็กหญิงรัตชนา เอือนสุภา

้

๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลุ่ม ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๗๖

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีสถิตย์
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลุ่ม ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๗๗

เด็กหญิงสมิตานัน ธีรประพฤทธิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๗๘

เด็กหญิงพัชรกันย์ แสนเหลียว

่

๒๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๗๙

เด็กหญิงพรพิมล กรัดสิงห์
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๘๐

เด็กหญิงพัชรวรรณ พันธุ์พิกุล
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๘๑

เด็กชายเอกชัย ชามน
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๘๒

เด็กชายภานุพงศ์ คำดี
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๘๓

เด็กชายทวี แซ่โย้ง
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๘๔

เด็กชายพงษ์ธร พู่ทีผิง

่ ้

๑๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๙๗ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๘๕

เด็กหญิงณภัทร แซ่จาง
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๘๖

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แสนซุ้ง
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๘๗

เด็กหญิงนัฐวรรณ กล้ากลางดง
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๘๘

เด็กชายรามิล โอฬารเกษมพร

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๘๙

เด็กหญิงนำฝน เกษตรนพกุล
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๙๐

เด็กหญิงวาสินี แซ่เฮ้อ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๙๑

เด็กหญิงสิรินดา แสนโซ้ง
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๙๒

เด็กหญิงวัชรินทร์ แซ่มัว
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๙๓

เด็กหญิงพัชราพรรณ ยิมอิม

้ ่

๐๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๙๔

เด็กชายอนุวิท ประทับใจ
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๙๕

เด็กหญิงฌาลิสา มนาคม
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๙๖

เด็กหญิงพรพรรณ พ่วงมา
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๙๗

เด็กหญิงชุติมา แซ่โย้ง
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๙๘

เด็กหญิงศศิกานต์ ชอบงาม
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๓๙๙

เด็กหญิงนำฝน กรินวงศา
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๐๐

เด็กชายภานุวัฒน์ แซ่ท้าว
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๐๑

เด็กชายภากรณ์ สุขสังวร
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๐๒

เด็กหญิงศศิธร ชอบงาม
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๐๓

เด็กหญิงนาถนิภา แสนโซ้ง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๐๔

เด็กหญิงชไมพร แซ่ท้าว
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๐๕
เด็กหญิงประภาพรรณ

อินปอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๐๖

เด็กหญิงชนนิกานต์ เทียนรุ่งรัศมี
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๐๗

เด็กหญิงปนัดดา แซ่โง้ว
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๐๘

เด็กหญิงนฤมล บุญเมือง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๐๙

เด็กหญิงนฤพร บุญเมือง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๑๐

เด็กชายราเมฆ คันนิงแฮม

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๑๑

เด็กหญิงสุตราภัทร เหลามี
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๑๒

เด็กหญิงอนัญพร แซ่หาญ
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๑๓

เด็กหญิงปนัดดา วันทอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๑๔

นางสาวโชติกา ย่านสากล
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๑๕

เด็กหญิงกัลยกร ปยะกมลรัตน์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๑๖

เด็กหญิงรัตน์ติกาล สุริยา
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๑๗

เด็กหญิงปฑิตตา คำมา
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๑๘

เด็กหญิงรตญา วรรณชาติ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๑๙

เด็กชายณัฐพล ดิษฤทธิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๙๘ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๒๐

เด็กชายจริยะ เรืองวงษ์
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๒๑

เด็กชายมันคง

่

นิลดอนหวาย
๑๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๒๒

เด็กชายธีร์กวิน แสงรุ่ง
๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๒๓

เด็กชายพีรพันธ์ หนักแน่น
๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๒๔

เด็กหญิงขวัญวริน ร่วมญาติ
๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๒๕

เด็กชายกิตติพร แปนเอียม

่

๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๒๖

เด็กชายกิตติภพ แปนเอียม

่

๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๒๗

เด็กชายคมชาญ ยืนยงค์
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๒๘

เด็กหญิงนพรรษา วงศ์ช่วย
๓๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๒๙

เด็กหญิงวรรณพร คำแสน
๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๓๐

เด็กหญิงเนตรธิดา ธุระพันธ์
๓๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๓๑

เด็กหญิงอายุทัย ศรีระศาสตร์
๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๓๒

เด็กหญิงกริษฐา สังวาลย์เพ็ชร
๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๓๓

เด็กหญิงอาริษา ภูนาแก้ว
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๓๔

เด็กหญิงณัฐนรี ระหารนอก
๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๓๕

เด็กหญิงจิตรลดา คงคะเสน
๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๓๖

เด็กหญิงอิษยา มาดีประเสริฐ
๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๓๗

เด็กหญิงณัฐวรรณ พูลผล
๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๓๘

เด็กหญิงเกตุกมล พึงฉิม

่

๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๓๙

เด็กชายธนกฤต ชายประโคน
๒๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๔๐

เด็กหญิงฉันชนก อินทะบุดดา
๑๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๔๑

เด็กชายภูมิ จันทร์แช่ม
๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๔๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ใจเทียงธนานนท์

่

๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๔๓

เด็กหญิงฐานิดา สงวนโรจน์
๒๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๔๔

เด็กหญิงวิรากร สิริบุญโชค
๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๔๕

เด็กชายธนัส ปนแก้ว
๐๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๔๖

เด็กชายบุระชัย เสาว์แก้ว
๑๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๔๗

เด็กชายพงศธร เนยกัญญา

๒๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๔๘

เด็กชายธีรภัทร ศรีทนนาง
๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๔๙

เด็กหญิงบุญณิกา ดิษฤทธิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๕๐

เด็กหญิงพิมพ์รวีพร เวชวิบูลย์
๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๕๑

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ พลเยียม

้

๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๕๒

เด็กหญิงหัตถยารักธ์ ขันธรูจี
๒๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๕๓

เด็กชายศรัญพงศ์ อยู่ญาติมาก
๐๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๕๔

เด็กหญิงนริศรา เจนกล้า
๒๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๙๙ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๕๕

เด็กหญิงศิขริน ตันสวัสดิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๕๖

เด็กชายธนกร ศิริโยธา
๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๕๗

เด็กชายวิวิธชัย จานุพงศ์
๑๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๕๘

เด็กหญิงปาน เนียมอ่อน
๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๕๙

เด็กชายธนพงศ์ แปนตุ้ม
๒๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๖๐

เด็กหญิงชนนิกานต์ ทันหะธร
๐๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๖๑

เด็กชายธีรเดช ศรีรักษ์
๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๖๒

เด็กชายภานุวัฒน์ ชืนชม

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๖๓

เด็กชายธันวา ขาพิมาย
๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๖๔

เด็กหญิงอณัศยา ร่มโพธิชี

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๖๕

เด็กชายเจษฎา สมบัติวงศ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๖๖

เด็กชายปณิธาน
เสนีสงศ์ ณ อยุธยา ๒๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๖๗

เด็กชายมนตรี สุขเกษม
๒๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๖๘

เด็กชายธรรมนูญ อยู่สุขขี
๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๖๙

เด็กหญิงสุพัชรฌา เวชวิบูลย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๗๐

เด็กหญิงอันรยา สิงห์อยู่วงค์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๗๑

เด็กหญิงชลธาร ไผ่เหลือง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๗๒

เด็กชายกิติทัต ยอดสมุทร
๒๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

สำโรง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๗๓

นางศิราทิพย์ ภู่อมร
๒๕/๑๒/๒๕๐๖

วัดกระโจมทอง กระโจมทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๗๔

เด็กชายพลากร แผนสะท้าน
๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๗๕

เด็กชายธนภัทร เผือกโสภา
๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๗๖

เด็กหญิงอชิรญาณ์ จีรัง
๒๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๗๗

เด็กหญิงสุธิดา วงษ์เส
๒๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๗๘

เด็กหญิงพิยดา คงอ่วม
๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๗๙

เด็กชายนัทธพงศ์ วงษ์เกิด
๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๘๐

เด็กหญิงกัญญาวีร์ แก้วมณี
๒๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๘๑

เด็กหญิงโสรวีร์ เจนรถา
๒๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๘๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ นิรมลไพสิฐ
๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๘๓

เด็กชายสุกาญจน์ เพ็ชนำ
๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๘๔

เด็กหญิงณัฐณิชา กุสุโมทย์
๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๘๕

เด็กหญิงปารมี พรหมทองนุ้ย
๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๘๖

เด็กหญิงสุลัดดา บุญทวี
๐๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๘๗

เด็กหญิงนันทิพร อ่อนชุ่ม

๑๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๘๘

เด็กหญิงฉัฐวีณ์ ธรรมวิชัยศรี
๒๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๘๙

เด็กหญิงขวัญนรี จันหอม
๒๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๐๐ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๙๐

เด็กชายธีรภัทร คงล้วน
๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๙๑

เด็กหญิงภรินทร พร้อมพงศทร
๑๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๙๒

เด็กชายชลันธร อุณหัน
๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๙๓

นางสาวภาวดี แสนชมภู
๐๑/๐๗/๒๕๒๔ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๙๔

นางสาวกัลยกร นาคพลัง

้

๓๑/๐๓/๒๕๑๙ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๙๕

นางสาวธนาภรณ์ จันทะฮาด
๒๖/๐๒/๒๕๓๔ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๙๖

นายอมรเทพ อะภัย
๑๑/๐๔/๒๕๓๖ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๙๗

นางสาวพิมพ์พิชชา ศรีลับซ้าย
๑๙/๐๙/๒๕๒๓ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๙๘

นางสาวกาญจนา ศิริพานิช
๐๘/๐๙/๒๕๓๐ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

ซองพลู  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๔๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ พิกุลแย้ม
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางขนุน บางขนุน  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๐๐

เด็กชายเอกริน มาโยธา
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางขนุน บางขนุน  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๐๑

เด็กชายกฤษฎา นราแหวว
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางขนุน บางขนุน  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๐๒

เด็กชายปยะดล นาคะปน
๑๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางขนุน บางขนุน  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๐๓

เด็กหญิงชนาธิป โกยชัย
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางขนุน บางขนุน  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๐๔

เด็กหญิงรินรดา เพ็งภา
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางขนุน บางขนุน  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๐๕

เด็กชายศักสิทธิ

์

แฉ่งทอง
๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางขนุน บางขนุน  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๐๖

เด็กชายสุทิวัส ผิวอ่อน
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางขนุน บางขนุน  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๐๗

นายนครินทร์ ลีลาพฤทธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๐๘

นางสาวจันทร์จิรา แขเขียว
๑๕/๐๓/๒๕๓๗

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๐๙

นางสาวอรุณรัศมี ศรีหงษ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๑๐

เด็กชายสุธี เฮมรัมย์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๑๑

เด็กหญิงสิริลักษณ์ อยู่สบาย
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๑๒

เด็กชายนัตพล สัตบุตร
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๑๓

เด็กหญิงรัตนากร สายทอง
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๑๔

เด็กชายนรินทร์ นิลกร
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๑๕

เด็กหญิงทานตะวัน แฉล้มรักษ์
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๑๖

เด็กหญิงไปรยา จะอือ

่

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๑๗

เด็กชายจารุเดช วงศ์สามารถ
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๑๘

เด็กหญิงญานิกา พาเหลียม

่

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๑๙

เด็กหญิงณภัทร

อิศรางกูร ณ อยุธยา ๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๒๐

เด็กชายปาณัทพงษ์ อิมแสง

่

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๒๑

เด็กหญิงปยะธิดา อุ้ยโพนทอง
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๒๒

เด็กหญิงธันยพร เสนนอก
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๒๓

เด็กชายธรณ์เทพ เมืองจันทร์
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๒๔

นายทรงยศินทร์ ชนปทาธิป
๐๒/๐๓/๒๕๑๙

วัดบางอ้อยช้าง บางอ้อยช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๐๑ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๒๕

นายชัยวัฒน์ ปานเพชร
๒๒/๐๗/๒๕๑๒

วัดบางอ้อยช้าง บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๒๖

เด็กชายณัฐพล ลายคราม
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรวก รวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๒๗

เด็กชายศิวัช จันทร์โอทาน
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดรวก รวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๒๘

เด็กชายกิตติพันธ์ เพิมเขตกิจ

่

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดรวก รวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๒๙

เด็กชายอภิวัฒน์ วงษ์วรรณ
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดรวก รวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๓๐

เด็กชายธนาธิป อินคง
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดรวก รวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๓๑

เด็กชายศุกลวัฒน์ พ่วงพู่
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดรวก รวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๓๒

เด็กชายชัชพิมุข อินคง
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดรวก รวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๓๓

เด็กชายวสุพล บุญรอด
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรวก รวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๓๔

เด็กชายธนภัทร สวนสุข
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดรวก รวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๓๕

เด็กชายนราทิพย์ เขียวรัตน์
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดรวก รวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๓๖

เด็กหญิงธนพร โสดา
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดรวก รวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๓๗

เด็กหญิงจิรัชยาพร วายโสกา
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดรวก รวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๓๘

เด็กหญิงณัชนนท์ สุขประเสริฐ
๐๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดรวก รวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๓๙

เด็กหญิงณัฐริกา สระทองเติม
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดรวก รวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๔๐

เด็กหญิงจิราพัชร สุขใจ
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดรวก รวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๔๑

เด็กหญิงกนกกานต์ สารีกงชัย
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดรวก รวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๔๒

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ดาวศรี
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดรวก รวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๔๓

เด็กหญิงบัญธิตา บัญลือสิงห์
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดรวก รวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๔๔

เด็กหญิงฐิตาภา อินทปลัด

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรวก รวก  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๔๕

เด็กชายธนภัทร สังทอง
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามนอก สนามนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๔๖

เด็กชายรัชพล ปรางค์นอก

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามนอก สนามนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๔๗

เด็กหญิงธนภรณ์ บำรุงภักดี
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามนอก สนามนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๔๘

เด็กชายจักรพรรดิ เชือคำเพ็ง

้

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสนามนอก สนามนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๔๙

เด็กหญิงวรรณษา กอแก้ว
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามนอก สนามนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๕๐

เด็กหญิงอรัญญา ยีรัมย์

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามนอก สนามนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๕๑

เด็กหญิงกมลวรรณ กิจสะกะ
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสนามนอก สนามนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๕๒

เด็กชายวีรภัทร พุฒโสม
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสนามนอก สนามนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๕๓

เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์ มะลิวงศ์
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสนามนอก สนามนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๕๔

เด็กชายกีรติ กระต่ายทอง
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสนามนอก สนามนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๕๕

เด็กชายศุภวัฒน์ นาชะกาษ
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสนามนอก สนามนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๕๖

เด็กชายปณณวิชญ์ คำโกน
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสนามนอก สนามนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๕๗

เด็กชายกิตติภพ รัตนพันธ์
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสนามนอก สนามนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๕๘

เด็กหญิงชลธิชา การสมทบ
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสนามนอก สนามนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๕๙

เด็กหญิงสิริขวัญ ปญจาคะ
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสนามนอก สนามนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๐๒ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๖๐

เด็กชายพีท ศรีวงษ์รักษา
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสนามนอก สนามนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๖๑

เด็กหญิงเบญญาดา มุธุสิทธิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสนามนอก สนามนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๖๒

เด็กหญิงปรียากร สำเร็จงาน
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสนามนอก สนามนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๖๓

เด็กหญิงโสรยา พึงเนตร

่

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสนามนอก สนามนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๖๔

เด็กชายชาญธนวุฒิ พลายแสง
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสนามนอก สนามนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๖๕

เด็กชายพงศธร ชูรัตน์
๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสนามนอก สนามนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๖๖

เด็กชายชุติพนธ์ ผลาผล
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสนามนอก สนามนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๖๗

เด็กหญิงจริยาพร พิบูลย์สวัสดิ

์

๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสนามนอก สนามนอก  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๖๘

เด็กหญิงทักษอร ภูมิดรไสย
๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสัก สักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๖๙

เด็กหญิงศุภิสรา เพ็ชรสูงเนิน
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสัก สักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๗๐

เด็กชายธนโชคิ ไชยเลิศ
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสัก สักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๗๑

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ รัตนาวิน
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสัก สักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๗๒

เด็กชายณชลชาติ แดงลีท่า
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสัก สักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๗๓

เด็กชายภัทรวีร์ แย้มพันธ์
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสัก สักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๗๔

เด็กชายธนวัฒน์ วงษ์ตาดี
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสัก สักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๗๕

เด็กชายภาณุพงศ์ ไชยสิทธิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสัก สักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๗๖

เด็กชายรุ่งวิกรัย อ่อนตีบ
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสัก สักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๗๗

เด็กชายณัฐพล แสงสุข
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสัก สักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๗๘

เด็กชายอัคเดช รืนเริง

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสัก สักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๗๙

นางสาวกรพินธุ์ บุญคำ
๐๖/๐๒/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดสัก สักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๘๐

นางสาวจุฑามาศ พานสุวรรณ
๒๙/๐๙/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดสัก สักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๘๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ จักรนิรมล
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๘๒

เด็กชายชัยวัฒน์ แว่นแก้ว
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๘๓

เด็กชายทักษิณาวัตร์ ปริญญาวชิรกุล
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๘๔

เด็กชายสหชัย อินบุญ
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๘๕

เด็กชายศิริพงศ์ คงทรัพย์
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๘๖

เด็กชายกีรติ แสนทวี
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๘๗

เด็กชายวงศธร แซ่ลิม

้

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๘๘

เด็กชายทัพไทย อุทัยเรือง
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๘๙

เด็กชายธนวัฒน์ อัศวเรืองสุข
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๙๐

เด็กชายธนวัฒน์ กลัดเล็ก
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๙๑

เด็กชายจิรภัทร พละโชติ
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๙๒

เด็กชายจิรายุ ณรงค์เปลียน

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๙๓

เด็กชายอภิวัฒน์ สว่างโคกกรวด
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๙๔

เด็กชายอนุชิต ชินชัยวณิชกูล
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๐๓ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๙๕

เด็กชายรัชวิชญ์ สายสำเภา
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๙๖

เด็กชายรัชชานนท สามัญ
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๙๗

เด็กชายภูวเนศ โสมภีร์
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๙๘

เด็กชายภาณุพัฒน์ แสนแก้ว
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๕๙๙

เด็กชายปภพ ภัทรวดีลักษณ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๐๐

เด็กชายธีรภัทร ปยนราพร
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๐๑

เด็กชายภาคภูมิ แก้วโม้
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๐๒

เด็กชายกันตินันท์ วงษ์กมลทิพย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๐๓

เด็กชายกุมภาพันธ์ อินทมนต์
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๐๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เอกฐิน
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๐๕

เด็กชายชินดนัย อยู่สุข
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๐๖

เด็กชายณภัทร แสงเสนาะ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๐๗

เด็กชายธนกฤต ฤทธิพร
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๐๘

เด็กชายบวรวิชญ์ สาดี
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๐๙

เด็กชายอนันดา หัตถกรรม
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๑๐

เด็กชายวิทวัส จินดารัตน์
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๑๑

เด็กชายชยากาล แตรสวัสดิมงคล

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๑๒

เด็กชายภาณุภณ กังวาฬวงษ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๑๓

เด็กชายภาคภูมิ ชมไกร
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๑๔

เด็กชายสุทัศน์ นิลชลา
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๑๕

เด็กชายคมสันต์ อุ่นแก้ว
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๑๖

เด็กชายเดชธิฤทธิ

์

ปลอดแก่นทอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๑๗

เด็กชายฆนาการ ศรีเพ็ญ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๑๘

เด็กชายสรรัฐ พานิชกุล
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๑๙

เด็กชายนัฐณภัชช์ สิรินราวิสิฐ
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๒๐

เด็กชายฤทธิพร กอร้อย
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๒๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองสุข
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๒๒

เด็กชายธนวิชญ์ พืชเพ็ญ
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๒๓

เด็กชายกฤตวิทย์ สัตยากูล
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๒๔

เด็กชายนิรุชา กอสูงเนิน
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๒๕

เด็กชายธนเดช เดชดี
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๒๖

เด็กชายปฤญจ์ คำแก้ว
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๒๗

เด็กชายฤกษ์ชัย บุญอิม

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๒๘

เด็กชายณัฐศักดิ

์

อยู่พรหม

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๒๙

เด็กชายณัฐนนท์ รุจิรานุพงศ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๐๔ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๓๐

เด็กชายณัฐพัชร์ เกิดเรือง
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๓๑

เด็กชายวุฒิพงศ์ บุ้งทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๓๒

เด็กชายชัยวัฒน์ ราชวงษ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๓๓

เด็กชายธราดล เงินทอง
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๓๔

เด็กชายภัทรยุทธ กาญจนเสถียร
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๓๕

เด็กชายเมืองนนท์ ฮวบเอียม

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๓๖

เด็กชายนันทพัทธ์ ชาแก้ว
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๓๗

เด็กชายอินทัช อ่วมนากระ
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๓๘

เด็กชายณัฐนนท์ อรุณรักษา

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๓๙

เด็กชายชินวัตร บุญตา
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๔๐

เด็กชายก้องเกียรติ เมืองมาก
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๔๑

เด็กชายกนกพล จิรกาญจน์
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๔๒

เด็กชายเจษฎาภรณ์ จันทร์เนียม
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๔๓

เด็กชายฉัตรดรงค์ พงษ์คณรัชต์
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๔๔

เด็กชายชนะภูมิ มลธุรัช
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๔๕

เด็กชายฐานิรุจ อยู่สกุล
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๔๖

เด็กชายอัครเดช หนูน้อย
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๔๗

เด็กชายอธิวัฒน์ ศรีกรณ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๔๘

เด็กชายวัศพล อานจังหรีด

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๔๙

เด็กชายวชิรวิทย์ ปรึกมะเริง
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๕๐

เด็กชายยศวัฒน์ ปญญา
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๕๑

เด็กชายภีรภัทร สิงห์อยู่
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๕๒

เด็กชายพีรพัฒน์ มากมี

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๕๓

เด็กชายพิพัฒน์ สุดแสงเขียว

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๕๔

เด็กชายพัสสน ฟกฟูม
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๕๕

เด็กชายพงศ์พัทธ์ มานพจันทโรจน์
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๕๖

เด็กชายปณณธร หมันดี

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๕๗

เด็กชายปอณุพงษ์ เปรมจิตร์
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๕๘

เด็กชายปราบดา ศรีน้อย
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๕๙

เด็กชายธนวัฒน์ โสดา
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๖๐

เด็กชายณัฐวุฒิ นาคพิทักษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ฉิมคุ้ม
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๖๒

เด็กชายฐิติวัฒน์ สุนทรชืน

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๖๓

เด็กชายณัฏฐวัสส์ สายพลอย
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๖๔

เด็กชายกรชศักดิ

์

มีล้อม
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๐๕ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๖๕

เด็กชายอิทธิเชษฐ์ จุ้ยบาง
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๖๖

เด็กชายศตวรรษ แสงเคน
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๖๗

เด็กชายวุฒิชัย แก้วปญญา
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๖๘

เด็กชายวีรพัฒน์ พูนวงษ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๖๙

เด็กชายวีรพล ทาจิว

๋

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๗๐

เด็กชายพีรพัชร รักษ์เลิศวงศ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๗๑

เด็กชายพบพริษฐ์ แซ่ตัง

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๗๒

เด็กชายปณณวิชญ์ งามชืน

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๗๓

เด็กชายธีรวุฒิ นันทะโกมล
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๗๔

เด็กชายธนัชชา ขำท้วม
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๗๕

เด็กชายธนภัทร มาเดช
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๗๖

เด็กชายธนพล พันธุรี
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๗๗

เด็กชายทัตพงศ์ ติยะประภาวัฒน์
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๗๘

เด็กชายณัฐชา แตงอ่อน
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๗๙

เด็กชายเขมินทร์ ใจน้อย
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๘๐

เด็กชายปาราเมศ มามาก

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๘๑

เด็กชายภูผา จินดาไทย
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๘๒

เด็กชายยงยุทธ ชวนขุดทด
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๘๓

เด็กชายกฤษฎา อริยดุริยางค์
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๘๔

เด็กชายกิตติพัฒน์ กรวรวิทย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๘๕

เด็กชายเจษฎาพร ดนัยดุษฎีกุล
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๘๖

เด็กชายนัฐวุฒิ มาลีรุ่งเรืองกิจ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๘๗

เด็กชายนภัสรพี เทียนโชติ
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๘๘

เด็กชายนครินทร์ นุตะธนผล
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๘๙

เด็กชายธนะวัฒน์ จุ้ยหงษ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๙๐

เด็กชายธนพล พิมพ์ปรุ
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๙๑

เด็กชายธนกร รักวงค์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๙๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ อ่วมอิม

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๙๓

เด็กชายณัฐปคัลภ์ ศรีวงค์
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๙๔

เด็กชายฐิติพันธ์ ศรีเผด็จ
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๙๕

เด็กชายญาณวุฒิ ปานพริง

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๙๖

เด็กชายอธิภัทร เดชาสิทธิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๙๗

เด็กชายอธิพันธ์ ศิริวรธรณ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๙๘

เด็กชายอติชาต ศรีสว่างวรกุล
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๖๙๙

เด็กชายสวัช สุขพิมาย
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๐๖ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๐๐

เด็กชายสราวุธ สืบส่วน

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๐๑

เด็กชายวิชวิชญ์ คุณาอนุวิทย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๐๒

เด็กชายภัณฑ์พิภัช คงทอง
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๐๓

เด็กชายภราดร ตะนุรานนท์
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๐๔

เด็กชายพงศกร คุ้มเกิด
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๐๕

เด็กชายปยะบุตร วิไลพันธ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๐๖

เด็กชายปพนวิทย์ สุวิสิษฐ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๐๗

เด็กชายอนุวิท แสงแก้ว
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๐๘

เด็กชายนันทกร เขมะสิงคิ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๐๙

เด็กชายธนพล อัคราดีจิรัชต์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๑๐

เด็กชายชินพัฒน์ นำส้ม
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๑๑

เด็กหญิงสุทธินันท์ แสงเงิน

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๑๒

เด็กหญิงชญากานต์ อนุอัน
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๑๓

เด็กหญิงอาทิตยา อิมสิน

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๑๔

เด็กหญิงพิมพ์พร พิมพ์สารี
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๑๕

เด็กหญิงบุษยมาศ นามเมือง
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๑๖

เด็กหญิงรวิภา พุฒาพิทักษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๑๗

เด็กหญิงพัชริดา ลีฉลาด
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๑๘

เด็กหญิงฐิติยาธร ฉัตรวีรชัย
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๑๙

เด็กหญิงอภิชญา ไชยสุวรรณ
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๒๐

เด็กหญิงญาตาวี ธุระแพง
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๒๑

เด็กหญิงอาทิตยาพร เมืองดิษฐ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๒๒

เด็กหญิงญาณุ์ธินัน ธัญญาภิรัตน์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๒๓

เด็กหญิงวทันยา โตชัยศรี
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๒๔

เด็กหญิงนิพาพันธุ์ คุ้มพันธุ์แย้ม
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๒๕

เด็กหญิงสุอาดา หอสุวรรณ
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๒๖

เด็กหญิงอักษราภัค โทมิซาว่า
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๒๗

เด็กหญิงธัญญารัตน์ เหลืองสดใส
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๒๘

เด็กหญิงปริชาติ คอนมะลา
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๒๙

เด็กหญิงพัณชิสาน์ กฤตเจริญนนท์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๓๐

เด็กหญิงธนัชชา แตงแก้ว
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๓๑

เด็กหญิงณัฐชา คำนึง
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๓๒

เด็กหญิงกิรณา ปรึกษาตน
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๓๓

เด็กหญิงวัลภา สุพรรณ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๓๔

เด็กหญิงศศิธร เอียมแก้ว

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๐๗ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๓๕

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ไพบูลย์ฐิติพรชัย
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๓๖

เด็กหญิงนภาลาภ ฉัตรพิริยกุล
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๓๗

เด็กหญิงภิชาดา จินดามณี
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๓๘

เด็กหญิงอภิชญา อาชีวะภิญโญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๓๙

เด็กหญิงอมรพันธ์ นิยมพลอย
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๔๐

เด็กหญิงวิชชุตา เย็นใส
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๔๑

เด็กหญิงภัทรมน ขอดคำ
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๔๒

เด็กหญิงปริชมน ดำรงวิกรัย
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๔๓

เด็กหญิงทิพยวิมล พันสนิท
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๔๔

เด็กหญิงณัฐธิชา บุปผากลิน

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๔๕

เด็กหญิงชนาพร แก้วขวัญ
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๔๖

เด็กหญิงกุลธิดา บัวแก้ว
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๔๗

เด็กหญิงกรกนก นุ่มสวน
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๔๘

เด็กหญิงชนกานต์ ขำงิว

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๔๙

เด็กหญิงนลินรัตน์ ต้อยปาน

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๕๐

เด็กหญิงวนัชภรณ์ หงษ์ทอง
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๕๑

เด็กหญิงกล้าณรงค์ ใจอารีย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๕๒

เด็กหญิงเบญจมาศ เสาร์ศิริ
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๕๓

เด็กหญิงรินรชา เผ่าต๊ะใจ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๕๔

เด็กหญิงศุภสุตา จันทโชติ
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๕๕

เด็กหญิงอลิสรา สุวรรณสัมฤทธิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๕๖

เด็กหญิงวราพร นพกิจ
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๕๗

เด็กหญิงกัญญาภัทร น้อยเพ็ง
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๕๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ บัวจันทร์
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๕๙

เด็กหญิงณัฐวรรณ ศรีทอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๖๐

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ขำลำภู
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๖๑

เด็กชายกฤติภาส สุวรรณภัฏ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๖๒

เด็กชายกิตติภพ ทรัพย์มหาอุดม
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๖๓

เด็กชายจักริน แซ่หวัง
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๖๔

เด็กชายจิรภัทร มหาพิรุณ
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๖๕

เด็กชายชาวิน กิจฉัตร
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๖๖

เด็กชายฐิติวัสส์ เกิดสวัสดิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๖๗

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ก้อนพรหม
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๖๘

เด็กชายเตชิต เสนาราช
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๖๙

เด็กชายนครินทร์ แก้วทวี
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๐๘ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๗๐

เด็กชายปารมี ภาสว่าง
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๗๑

เด็กชายพรหมพิริยะ มุ่งงาม
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๗๒

เด็กชายพสุพัฒน์ ชมถนอม
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๗๓

เด็กชายภูผา อนุพงษ์กุลกิจ
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๗๔

เด็กชายเมธาวี เพ็ชรหิน
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๗๕

เด็กชายวีรวัฒน์ เด่นดวง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๗๖

เด็กชายสิริเชษฐ์ โนรี
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๗๗

เด็กชายกมลสิทธิ

์

บรรทอน
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๗๘

เด็กชายกิตติธัช เกตุสกุล
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๗๙

เด็กชายจิตตกาญจน์ ทามาตร
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๘๐

เด็กชายชณิสรณ์ ศิวพิทักษ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๘๑

เด็กชายณชนนม์ สมบูรณ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๘๒

เด็กชายณัฐพนธ์ อิทธิไพบูลย์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๘๓

เด็กชายธนพล
บรรเจิดประดิษฐ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๘๔

เด็กชายธนัท ดิเรกฤทธิรุต
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๘๕

เด็กชายธัญธร สมรรถกร
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๘๖

เด็กชายนครินทร์ จรูญพันธุ์วณิช
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๘๗

เด็กชายพสธร นวัชเอกธนา
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๘๘

เด็กชายวริทธิธร

์

พันธุ์โสภณ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๘๙

เด็กชายวัศพล ลาลินทา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๙๐

เด็กชายศุภชัย เลียมนุช

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๙๑

เด็กชายกฤตชญา กลินเดช

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๙๒

เด็กชายกฤตภาส ไพโรจน์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๙๓

เด็กชายกฤษณะ ช่วยสุข
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๙๔

เด็กชายจิรภัทร ทองมาก
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๙๕

เด็กชายชนาธิป ขำแสง
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๙๖

เด็กชายณฐดร แซ่ลิม

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๙๗

เด็กชายณภัทร ภมะราภา
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๙๘

เด็กชายธนกฤต ภัทรธัญการ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๗๙๙

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ พืนทอง

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๐๐

เด็กชายพงศภัค แซ่ลี

้

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๐๑

เด็กชายวชิรวิทย์ จันทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๐๒

เด็กชายเวโรจน์ กิตติโรจนเสถียร
๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๐๓

เด็กชายศรัณย์ภัทร ตังวรเชษฐ

้

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๐๔

เด็กชายสันติสุข เพ็งผาสุข
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๐๙ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๐๕

เด็กชายสิทธิพร ตังในเกียรติกุล

้

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๐๖

เด็กชายอภิรักษ์ จรัสเมลืองศักดิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๐๗

เด็กชายอัครชัย พันธุศิลปาคม
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๐๘

เด็กชายอิทธิกร เนียมจ้อย
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๐๙

เด็กชายรัชชานนท์ ฝนนายาง
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๑๐

เด็กชายคิมหันต์ ชลเพชร
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๑๑

เด็กชายฉัทปนัย เกิดสมจิตร์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๑๒

เด็กชายชัชวาล
ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๑๓

เด็กชายณพวิทย์ ศักดิรุ่งพงศากุล

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๑๔

เด็กชายธิวากร คงสุวรรณ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๑๕

เด็กชายนนท์ปวิธ แปนงาม
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๑๖

เด็กชายนภัสกร มณีรัตน์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๑๗

เด็กชายปรเมศวร์ ทิมสังข์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๑๘

เด็กชายปรวรรษ อัยยรุจิวงษ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๑๙

เด็กชายพงศกรณ์ แฟงคล้าย
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๒๐

เด็กชายพรพรหม พิมพ์ทอง
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๒๑

เด็กชายพีรวัฒน์ ตาริชกุล
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๒๒

เด็กชายภคิณ ดำงาม
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๒๓

เด็กชายภูมิรพี สฤษดิเจริญค้า

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๒๔

เด็กชายรัชชานนท์ สุขประเสริฐ
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๒๕

เด็กชายศักย์ศรณ์ ละอองศิริ
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๒๖

เด็กชายศุภกิตติ

์

เพียงงาม
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๒๗

เด็กชายสกลรัตน์ รัตนสกล
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๒๘

เด็กชายสรยุทธ เข็มจินดา
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๒๙

เด็กชายอธิคม ด้วงแก้ว
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๓๐

เด็กชายอธิป แก่นหมวก

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๓๑

เด็กชายชาญฉัตร นนทพันธ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๓๒

เด็กชายโชติกุล เกิดคล้าย
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๓๓

เด็กชายณัฐพล แก้วศรีนวม

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๓๔

เด็กชายธนพล ดาวเรือง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๓๕

เด็กชายธนวิน โฮมชัยยา
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๓๖

เด็กชายธนัญธร นำลึก
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๓๗

เด็กชายนฤมิต ศรีพราว
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๓๘

เด็กชายพีรภาส หลิมตระกูล
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๓๙

เด็กชายภัทรชนน มีบุญ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๔๐

เด็กชายภัทรพล สุดมี
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๔๑

เด็กชายภาณุพงศ์ สุวรรณเครือ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๔๒

เด็กชายภูวกร สุพัฒนโสภณ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๔๓

เด็กชายระพีพัฒน์ พ่วงเฟอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๔๔

เด็กชายรัฐภูมิ โคกทับทิม
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๔๕

เด็กชายวีรภัทร์ เศรษฐชัยน้อย
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๔๖

เด็กชายศิรวิทย์ ธัญญะวัน
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๔๗

เด็กชายสรยุทธ กลันอักโข

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๔๘

เด็กชายอัศม์เดช สอนทุ่ง
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๔๙

เด็กชายปสุตวรุตม์ จารุภูมิ
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๕๐

เด็กชายนมัฐดา ภู่ม่วง
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๕๑

เด็กชายกฤษณะพงษ์ รัตนวงค์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๕๒

เด็กชายกุลเดช ตันลือนาม
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๕๓

เด็กชายจีรวัสส์ จุ้ยจิตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๕๔

เด็กชายเจษฏา สุขจิตร
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๕๕

เด็กชายณัฐกรณ์ หลงอารี
๐๕/๑๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๕๖

เด็กชายธนวัฒน์ ปฐมสุข
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๕๗

เด็กชายนัทธพงษ์ แสนแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๕๘

เด็กชายนาวิน บัณฑิต
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๕๙

เด็กชายบุญฤทธิ

์

ลิมบุญเรือง

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๖๐

เด็กชายยุทธพร แปลงวงค์
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๖๑

เด็กชายรชต สาทิม
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๖๒

เด็กชายศุกร์ภชัย บุตรน้อย
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๖๓

เด็กชายเสฏฐวุฒิ รอดแก้ว
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๖๔

เด็กชายอนุวัฒิ ลาแดง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๖๕

เด็กชายอภิชาติ สร้อยคำ
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๖๖

เด็กชายกิจรวีย์ มีแปน
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๖๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศรีไพบูลย์สกุล
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๖๘

เด็กชายชนินทร ปนก้อน
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๖๙

เด็กชายชลธีร์ สาลีงาม
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๗๐

เด็กชายไชยวัฒน ลีจาด
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๗๑

เด็กชายณภัทร วงษ์ประดิษฐ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๗๒

เด็กชายทรนง สมพงษ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๗๓

เด็กชายธนกฤติ อักษรเจริญสุข
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๗๔

เด็กชายธนโชติ ดวงดี
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๑๑ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๗๕

เด็กชายธีร์ธวัช พันธุ์สุวรรณ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๗๖

เด็กชายธีรวุฒิ มลศิลป
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๗๗

เด็กชายนทีกานต์ นงค์นุช

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๗๘

เด็กชายนารา ธรรมนิตย์นิยม
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๗๙

เด็กชายนิชคุณ ทองเหมือน
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๘๐

เด็กชายบุรพล ชัยวงค์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๘๑

เด็กชายปฏิภาณ กิติยวงษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๘๒

เด็กชายปรินทร์ อินทมาศ
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๘๓

เด็กชายพชรดนัย มิงเชือ

่ ้

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๘๔

เด็กชายพีรพล ทวีไพบูลย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๘๕

เด็กชายพีราพล เนืองนิยม

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๘๖

เด็กชายยศภรณ์ แก้วอยู่

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๘๗

เด็กชายรัฐสิทธิ

์

ชัยสุวรรณ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๘๘

เด็กชายวรัญู แนบเนียด
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๘๙

เด็กชายวริศชัย รอดเรืองชีพ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๙๐

เด็กชายวสุ พบปะบุญ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๙๑

เด็กชายศรัญู งิวลาย

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๙๒

เด็กชายศิวกร ทับทิมดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๙๓

เด็กชายศุภกร ผมทอง
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๙๔

เด็กชายศุภกร อินต๊ะนางแล
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๙๕

เด็กชายสิริเดช ธีรเดชสหทรัพย์
๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๙๖

เด็กชายอนวัช เอียมสุข

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๙๗

เด็กชายอภิวัตร บัวลอย
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๙๘

เด็กชายกษิดิศ อิงคเพียรกุล

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๘๙๙

เด็กชายเจตณัฐ เต่าทอง
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๐๐

เด็กชายฉกาจ ตามบุญ
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๐๑

เด็กชายชวนินทร์ เสนาเก่า
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๐๒

เด็กชายธนพสิษฐ์ ชัยราช
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๐๓

เด็กชายธรรดร กิวพาวัน

้

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๐๔

เด็กชายธีรเทพ เผ่าเสน
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๐๕

เด็กชายนพดล สมจิตวารี
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๐๖

เด็กชายพงศภัค ภู่แก้ว
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๐๗

เด็กชายพิพัฒนชัย ยางธิสาร
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๐๘

เด็กชายพุทธรักษ์ รอดม่วง
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๐๙

เด็กชายภรัณยู
วัณณสุโภประสิทธิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๑๒ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๑๐

เด็กชายภาคิน พงศ์มันจิต

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๑๑

เด็กชายก้องภพ อาจหาญวงศ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๑๒

เด็กชายกิตติพันธ์ ศรีเรือนสร้อย
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๑๓

เด็กชายณฐกรพงศ์ บุญอุ่น
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๑๔

เด็กชายณัฐพัฒน์ คงประเสริฐ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๑๕

เด็กชายตะวัน เรืองอ่อน
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๑๖

เด็กชายทิวัตถ์ จันทร์น้อย
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๑๗

เด็กชายธราธร ทิมฉิม
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๑๘

เด็กชายปรมัตถ์ นิมน้อย

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๑๙

เด็กชายพรรณทัต วิริยะโรจน์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๒๐

เด็กชายพิพัฒน์ มันใจ

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๒๑

เด็กชายพุฒิพงศ์ วัดเฉย
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๒๒

เด็กชายเมธีพิพัฒน์ เสือทอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๒๓

เด็กชายลภน คชวัฒน์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๒๔

เด็กชายวีรภัทร์ หิรัญชัย
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๒๕

เด็กชายวีรากร พลเสน
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๒๖

เด็กชายศุภวิชญ์ บุญมาประเสริฐ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๒๗

เด็กชายสุริยะ ศรีเพ็ง
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๒๘

เด็กชายญาณภัทร จันทรประภา

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๒๙

เด็กชายฐากูร มณฑลวิทย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๓๐

เด็กชายณัฐชวิศร์ มณีธีรโชติ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๓๑

เด็กชายดนุดล ลิมตระกูล

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๓๒

เด็กชายตรีเทพ ลิมสวัสดิ

้ ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๓๓

เด็กชายปฏิญญาวัชร แสงเทียน

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๓๔

เด็กชายพศิน ริมสมุทรไชย
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๓๕

เด็กชายมินทร์ธาดา คำอิม

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๓๖

เด็กชายรัชพล หมืนยงค์

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๓๗

เด็กชายวสุ นพฐากรกุล
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๓๘

เด็กชายสิทธิพล เจริญสุข
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๓๙

เด็กชายกฤษณพงษ์ ไววิงรบ

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๔๐

เด็กชายดนุพร ตังจิตตรง

้

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๔๑

เด็กชายบูรพา พรหมพิมาน
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๔๒

เด็กชายปรวุฒน์ แก้วเกตุ
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๔๓

เด็กชายวิธวินท์ แขมชัยภูมิ
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๔๔

เด็กชายอภิรักษ์ บานพับทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๑๓ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๔๕

เด็กชายฮิวโก้ รัตนเทพสถิตย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๔๖

เด็กชายกันตโชติ แซ่อือ

้

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๔๗

เด็กชายณัฐพงษ์ วงศ์ธนู
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๔๘

เด็กชายปวรุตม์ กุสโล
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๔๙
เด็กชายกฤษดาบดินทร์

สำราญดี
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๕๐

เด็กชายจิรายุ มุกตนันท์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๕๑

เด็กชายพีระพัฒน์ ทองสระคู
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๕๒

เด็กชายศุภณัฐ ลิมปษเฐียร
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๕๓

เด็กชายสุภกิตติ

์

เทียนสว่าง
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๕๔

เด็กชายพีรพัฒน์ พัฒน์ช่วย
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๕๕

เด็กชายภูมิพัฒน์ สวดมาลัย
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๕๖

เด็กชายรพีพัตร ชมชืน

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๕๗

เด็กชายวชิรวิทย์ เจริญสุข
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๕๘

เด็กชายวรศักดิ

์

สังข์โสม
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๕๙

เด็กชายวสันต์ ศรีดีจริง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๖๐

เด็กชายศิรินาถ ยิมโสด

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๖๑

เด็กชายศุวรรณชัย แซ่ซิม

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๖๒

เด็กชายสุบรรณ รอดสัตรู
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๖๓

เด็กชายอริยสัจ กาละเมฆ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๖๔

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

มิงมงคล

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๖๕

เด็กหญิงธารีรัตน์ จันทวงค์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๖๖

เด็กหญิงนันทภัค เหมาแพ้ว
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๖๗

เด็กหญิงนิมมิดา ภัททิยธนี
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๖๘

เด็กหญิงพณิตพิมพ์ เกตุสกุล
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๖๙

เด็กหญิงพิชชาภา กิจสุนทร

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๗๐ เด็กหญิงพิมบุญ  อาร์ชลี

่

นิติธรรม
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๗๑

เด็กหญิงรัญชิดา ธรรมส่องหล้า
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๗๒

เด็กหญิงวรดา มาณี
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๗๓

เด็กหญิงอนงค์นาถ บุญเกลียง

้

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๗๔
เด็กหญิงอัฐศญาภรณ์ บุญรอด

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๗๕

เด็กหญิงณัฐณิชา นารถพจนานนท์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๗๖

เด็กหญิงกัณฐิกา จินดาทอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๗๗

เด็กหญิงกานต์พิชชา สุทธิประภา
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๗๘

เด็กหญิงจิราพร เพ่งภาคย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๗๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ พงษ์ถาวโรจน์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๑๔ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๘๐

เด็กหญิงโชติกา รอดประสิทธิชัย

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๘๑

เด็กหญิงณัฏฐชา จัดชาวนา
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๘๒

เด็กหญิงบัณฑิตา บัณฑิตฉาย
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๘๓

เด็กหญิงภทรธร พลพงษ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๘๔

เด็กหญิงวงศ์ทิวา ทับทิมศรี
๐๕/๑๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๘๕

เด็กหญิงสิรารมย์ ชุ่มกระแสร์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๘๖

เด็กหญิงกนกกร กลัดเล็ก
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๘๗

เด็กหญิงกนกพร เงินดี
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๘๘

เด็กหญิงกฤตยา พลอยสดใส

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๘๙

เด็กหญิงกฤตินี บุญอิม

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๙๐

เด็กหญิงกันต์ฤทัย เซียงฉิน

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๙๑
เด็กหญิงณัฏฐราภรณ์ สุภาจักร์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๙๒

เด็กหญิงธณัชชา คงเหล็ก

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๙๓

เด็กหญิงธัญญรัตน์ เลิศวิริยานนท์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๙๔

เด็กหญิงธัญญา ตังวัธนวิบูลย์

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๙๕

เด็กหญิงนิลตา งามเกตุสุข
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๙๖

เด็กหญิงบัณฑิตา ศรีจันทร์ไทร
๐๕/๑๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๙๗

เด็กหญิงพรปวีณ์ ทะวงษา
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๙๘

เด็กหญิงพิริยาภรณ์ รัตนสุพรรณ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๓๙๙๙

เด็กหญิงภูรีสัญณ์ น้อยบุตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๐๐

เด็กหญิงมนัสนันท์ สุวรรณคง
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๐๑

เด็กหญิงรสนันท์ คำสุวรรณ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๐๒

เด็กหญิงลลิล คงแก้ว
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๐๓

เด็กหญิงศกุนตลา รักษ์วงศ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๐๔

เด็กหญิงสิขนภา ประดาอินทร์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๐๕

เด็กหญิงอริสา กลันกลิน

่ ่

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๐๖

เด็กหญิงกฤติยา ต๊อดแก้ว
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๐๗

เด็กหญิงคณิตา ศรีแจ้
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๐๘

เด็กหญิงชลลดา พุ่มแย้ม
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๐๙

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ริวสุวรรณสกุล

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๑๐

เด็กหญิงณภัทร บำรุงเอือ

้

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๑๑

เด็กหญิงณัฐชยา ลำเลิศกชกร

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๑๒

เด็กหญิงทิพย์กมล ภูเดช
๑๕/๒๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๑๓

เด็กหญิงธนวรรณ พันธุบาล
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๑๔

เด็กหญิงธนัตดา บรรพตาธิ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๑๕ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๑๕

เด็กหญิงธมนวรรณ ศิริขันธ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๑๖

เด็กหญิงปทิตญา ยีสุ่นศรี

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๑๗

เด็กหญิงปราณดา คุณาธิปสิริเมธ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๑๘

เด็กหญิงปาวลีย์ วงศ์ศรี
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๑๙

เด็กหญิงปนปนัทธ์ รวยสูงเนิน
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๒๐

เด็กหญิงไปรยาพร คงทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๒๑

เด็กหญิงพรลภัส สำแดงผล

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๒๒

เด็กหญิงพลอยชมพู ศรีเหรา
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๒๓

เด็กหญิงรพีภร สุวรรณศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๒๔

เด็กหญิงวรรณสิริ อ่วมนากระ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๒๕

เด็กหญิงวิลาสินี แก้วเขียว
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๒๖

เด็กหญิงอรจิรา คณาวิวัฒน์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๒๗

เด็กหญิงอริศรา ฤทธิเดช

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๒๘

เด็กหญิงอัลิปรียา ชวนเชย

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๒๙

เด็กหญิงอาภาภัค แก้วมะเริง
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๓๐

เด็กหญิงจิรนันท์ เมืองมล
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๓๑

เด็กหญิงชญานิศ นนท์เจริญ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๓๒

เด็กหญิงชนัญชิดา ศรีเกาะ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๓๓

เด็กหญิงชนิดา ยิมจัน

้ ่

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๓๔

เด็กหญิงฐิตาภา คงขำ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๓๕

เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา ชูวิโรจน์
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๓๖

เด็กหญิงณัฐกฤตา มณีคำ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๓๗

เด็กหญิงนันท์นภัสร ขาวยังยืน

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๓๘

เด็กหญิงนันท์มนัส ทิพย์เจริญศรี
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๓๙

เด็กหญิงนิชานาฏ เหมกัง
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๔๐

เด็กหญิงเพียงพอ ดาศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๔๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ ดวงพรหม
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๔๒

เด็กหญิงลิปการ์ วรทวีธำรง
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๔๓

เด็กหญิงวรินธร วรรณสมพร
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๔๔

เด็กหญิงสิริพร แซ่โง้ว
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๔๕

เด็กหญิงสุชัญญา แควน้อย
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๔๖

เด็กหญิงสุมาลี จันทร์สวัสดิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๔๗

เด็กหญิงสุวนันท์ มีแยบ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๔๘

เด็กหญิงอริสา บัวกอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๔๙

เด็กหญิงอรปรียา ปานยงค์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๑๖ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๕๐

เด็กหญิงขวัญชนก โยธะการี
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๕๑

เด็กหญิงดวงฤทัย ภิรมย์เจียว
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๕๒

เด็กหญิงภาวิณี จิระรัตนวงศ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๕๓

เด็กหญิงศิรภัสสร เติบโต
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๕๔

เด็กหญิงสุทาทิพย์ รอดหลัก
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๕๕

เด็กหญิงสุธาสินี ศักดิสูง

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๕๖

เด็กหญิงไอลดา วงค์เทศ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๕๗

เด็กหญิงณภัทรสร ปองสุข
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๕๘

เด็กหญิงนนทิญา กองทอง
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๕๙

เด็กหญิงนลิน อังสุมาลี
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๖๐

เด็กหญิงปุญญิสา การุณธนกุล
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๖๑

เด็กหญิงปุณณาสา แจ้งพลู
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๖๒
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ เปนบุญ

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๖๓

เด็กหญิงศุภามาศ สองมณี
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๖๔

เด็กหญิงสิริธร เหมรัตน์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๖๕

เด็กหญิงสุนิสา ดาวเรือง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๖๖

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ศิริบุตร
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๖๗

เด็กหญิงสุวนันท์ บุญเพ็ง
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๖๘

เด็กหญิงพิชชาพร พฤกษพานิช
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๖๙

เด็กหญิงนิพาดา เจริญพร
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๗๐

เด็กหญิงนาฏจริยา ยิมเรือน

้

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๗๑

เด็กหญิงกานต์พิทชา โชควิทยานุกูล
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๗๒

เด็กหญิงเกวลิน จิวผ้วย

๋

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๗๓

เด็กหญิงจัญญาภรณ์ ภักดิศรีวงษ์

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๗๔

เด็กหญิงพีรยา รัตตะพุก
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๗๕

เด็กหญิงภาวิณี ดาเดเลาะ
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๗๖

เด็กหญิงศรุตา วันดอน
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๗๗

เด็กหญิงกุลธรา โมกไธสง
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๗๘

เด็กหญิงเขมมิกา ศิริคู
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๗๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เผือกพูลผล
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๘๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์
จิตประพัฒน์พันธ์

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๘๑

เด็กหญิงณพิชญา กลินฉุย

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๘๒

เด็กหญิงณัฐธิดา พรมโพธิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๘๓

เด็กหญิงณัฐวดี บัวเผือน

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๘๔

เด็กหญิงณิชารีย์ สัตย์ซือ

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๑๗ / ๓๒๘

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๘๕

เด็กหญิงทักษิณา ซือรัมย์

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๘๖

เด็กหญิงนัดดา สุทินรัมย์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๘๗

เด็กหญิงปวรรัตน์ องค์วงศ์สกุล

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๘๘

เด็กหญิงมุกตะวัน ช้างสำลี
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๘๙

เด็กหญิงมุทิตา เพ็ชรประดับ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๙๐

เด็กหญิงรัตนาวดี ปนทอง
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๙๑

เด็กหญิงวินิธา ตันติภาสวศิน
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๙๒

เด็กหญิงศศิประภา กมลภพ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๙๓

เด็กหญิงหทัยชนก แกหลิง

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๙๔

เด็กหญิงอิสรีย์ จันทนยิงยง

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๙๕
เด็กหญิงกิตติกาญจน์ ศรีหนองพอก

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๙๖

เด็กหญิงจีรนันท์ รุ่งโรจน์
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๙๗

เด็กหญิงชนิกานต์ นำพา
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๙๘

เด็กหญิงธัมมิกา ศรีเสวต
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๐๙๙

เด็กหญิงธันย์ชนก พิเรนทร
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๐๐

เด็กหญิงบุญสิตา นิมนวล

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๐๑

เด็กหญิงพรจิรา อักษรคง
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๐๒

เด็กหญิงพัชรวิภา ศิริวรรณ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๐๓

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ พงษ์เทศ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๐๔

เด็กหญิงศศิกานต์ สำราญรืน

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๐๕

เด็กหญิงสุนิสา ชุ่มแสง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๐๖

เด็กหญิงภคพร วิเชียรโรจน์
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๐๗

เด็กหญิงลดาพร บุญงาม
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๐๘

เด็กหญิงวชิรญาณ์ สุขบูรณ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๐๙

เด็กหญิงวราลักษณ์ ปทุมวัน
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๑๐

เด็กหญิงศศิกร อรุณสุทธิกุล
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๑๑

เด็กหญิงสุรีรัตน์ จันทรา
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๑๒

เด็กหญิงหทัยรัตน์ อินปรา
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๑๓

เด็กหญิงอริญา อาจมุลลา
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๑๔

เด็กหญิงอังคณา สิตยดิษฐ
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๑๕

เด็กหญิงชัชฎาภร สมบุญโต

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๑๖

เด็กหญิงชลธิชา ใจธรรม
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๑๗

เด็กหญิงภัทราพร จันทร์สองศรี
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๑๘

เด็กหญิงรัตนาสิริ ปนทอง
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๑๙

เด็กหญิงหทัยทิพย์ ศรีบุตรวงค์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๑๘ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๒๐

เด็กหญิงอรณิชา
สถิตย์พงษ์วัฒนะ

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๒๑

เด็กหญิงณัฐธิดา สุภาพันธ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๒๒

เด็กหญิงตรีรัตน์ ร่วมชาติ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๒๓

เด็กหญิงมณฑกานต์ โตแก้ว
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๒๔

เด็กหญิงกัญญาพัชร แสงสว่าง
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๒๕

เด็กหญิงกุลนัดดา ขุนวัด
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๒๖

เด็กหญิงจารุภา แสงวรา
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๒๗

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ อ้นจีน
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๒๘

เด็กหญิงชวิศา จีนเสน
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๒๙

เด็กหญิงดวงใจ ประดิษฐสุวรรณ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๓๐

เด็กหญิงธวัลหทัย เจริญผล
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๓๑

เด็กหญิงธัญกร ก้องไตรภพ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๓๒

เด็กหญิงธัญชนก จรูญเลิศทรัพย์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๓๓

เด็กหญิงพนิตพร โพธิทอง

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๓๔

เด็กหญิงรินรดา เศวตดิษ
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๓๕

เด็กหญิงวรินทร์สิยา นำใจดี
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๓๖

เด็กหญิงสุพินญา สุดเทวี
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๓๗

เด็กหญิงสุภัทตา ปตโชติชัย
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๓๘

เด็กหญิงสุวิชาดา เมืองมูล

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๓๙

เด็กหญิงอนันตญา ภาโสม
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๔๐
เด็กหญิงอัจฉราพรรณ

สมชู
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๔๑

เด็กหญิงกฤติมา สุวรรณปรีดี
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๔๒

เด็กหญิงจินตพร ธรรมประเสริฐ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๔๓

เด็กหญิงชลธิชา ผลงาม
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๔๔

เด็กหญิงณัชชา อิมสมพรศรี

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๔๕

เด็กหญิงธัญสมร พานิชย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๔๖

เด็กหญิงปรมาภรณ์ เขจรรักษ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๔๗

เด็กหญิงวารี บัวงาม
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๔๘

เด็กหญิงอภิญญา เพ็งสาธร
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๔๙

เด็กชายณฐนนท์ ลือยอด

้

๑๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๕๐

เด็กชายพรพิทักษ์ ฐานวิสัย

๑๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๕๑

เด็กชายมนัส นาคชูวงศ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๕๒

เด็กชายปฏิภาณ โกศลสาธิต
๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๕๓

เด็กชายธนดล บัวแจ้ง
๓๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๕๔

เด็กชายสมเกียรติ อู่วิเชียร
๒๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๑๙ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๕๕

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ยวงมณี
๒๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๕๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา สมศิลา
๑๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๕๗

เด็กหญิงรุ่งนภา ต่วนเครือ
๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๕๘

เด็กชายสุวิทย์ เมืองแก้ว
๑๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๕๙

เด็กชายกฤตเมธ เพ็ชรคุ้ม
๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๖๐

เด็กชายปราชญ์ บัวนาค
๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๖๑

เด็กชายรพีภัทร พรหมเพ็ชร
๐๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๖๒

เด็กชายณภัทร เทศพิทักษ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๖๓

เด็กชายอภิสิทธ์ ทะกันเอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๖๔

เด็กชายคุณธรรม รู้วงษ์
๒๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๖๕

เด็กชายนวมินทร์ แก้วนิม

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๖๖

เด็กชายสรวิศ ทองเอม
๐๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๖๗

เด็กชายพุฒินาค สุขม่วง
๐๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๖๘

เด็กชายกัลยกร แพงศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๖๙

เด็กชายสุธิราช ทองดำ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๗๐

เด็กชายธนาธิป บุญกาล
๐๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๗๑

เด็กชายวรพล จันทา
๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๗๒

เด็กชายวิริทธิพล

์

ศรีสุวรรณ
๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๗๓

เด็กชายธัชพล โสภา
๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๗๔

เด็กชายศุภกร
ประเสริฐสุขศิลป

๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๗๕

เด็กชายศุภนัด โสดา
๑๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๗๖

เด็กชายผลิดโชค แตงสอาด
๐๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๗๗

เด็กหญิงอัญชณิศา อินทร์จันทร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๗๘

เด็กหญิงปภาวรินทร์ ใยบัว
๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๗๙

เด็กหญิงอนงค์อร สายคง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๘๐

เด็กหญิงชนม์ชนก สินประเสริฐ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๘๑

เด็กหญิงสกุลทิพย์ บัวงาม
๒๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๘๒

เด็กหญิงปริยากร กระจาดแก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๘๓

เด็กหญิงมัลลิกา นาคชูวงศ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๘๔

เด็กหญิงกฤษติกุล แซ่คู
๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๘๕

เด็กชายปฏิพล หมอพูน
๒๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๘๖

เด็กชายวุฒิชัย พิมทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๘๗

เด็กชายวีรภัทร รอดนาค
๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๘๘

เด็กชายธราเทพ ยิมแฉ่ง

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๘๙

เด็กชายอรรถพล เนียมนิจ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๒๐ / ๓๒๘

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๙๐

เด็กชายชลนที นาคกัน
๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ พรมนิมิตร
๑๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๙๒

เด็กชายธัญเทพ สุวรรรวัฒน์
๑๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๙๓

เด็กชายรัฐกรณ์ โกศลนัฏ
๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๙๔

เด็กชายปญญาวุฒิ ทิมใจบุญ
๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๙๕

เด็กชายธีรภัทร นามวัฒน์
๒๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๙๖

เด็กหญิงพัชฌา อดทน
๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๙๗

เด็กหญิงผกามาส แสงมณี
๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๙๘

เด็กหญิงปณณพร ไพรเถือน

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๑๙๙

เด็กหญิงรามนารี พูลสิริ
๒๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๐๐

เด็กชายสุรวุธ วสันต์บุญเจริญ
๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๐๑

เด็กชายศิริชัย ยืนสุข
๐๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๐๒

เด็กชายพิชาวี เอือนโอด

้

๒๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๐๓

เด็กหญิงนภาพร ทองประไพ
๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๐๔

เด็กหญิงสิริธร จันทนฤกษ์
๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๐๕

เด็กชายศิระพัทธ์ น้อยพันธ์
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๐๖

เด็กชายภูมินทร์ ชูชืน

่

๐๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๐๗

เด็กชายสิริวัฒน์ กลันไพรี

่

๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๐๘

เด็กชายณัฐพล อ่อนสร้อย
๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๐๙

เด็กชายกฤติน โถน้อย
๐๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๑๐

เด็กชายศุภวิชญ์ คุยศรี
๒๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๑๑

เด็กชายชนเนษฏ์ ฉิมคุ้ม
๒๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๑๒

เด็กชายรังสิมันต์ อบนวล
๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๑๓

เด็กชายวริทธิธร

์

เสมคำ
๐๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๑๔

เด็กหญิงธิดา รงค์ทอง
๑๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๑๕

เด็กหญิงกิฏติยา จำนงค์ทรัพย์
๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๑๖

เด็กหญิงสุนิสา ประสงค์สุน
๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๑๗

เด็กหญิงศิริประภา ศรีชัยแสง
๐๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๑๘

เด็กหญิงกรกช ศิริกิจ
๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๑๙

เด็กหญิงโชติกา มีเปรม
๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๒๐

เด็กหญิงอิงชนก บุราคร
๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๒๑

เด็กหญิงอัญชิษฐา ปนคล้าย
๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๒๒

เด็กหญิงวรางคณา เกตุวัน
๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๒๓

เด็กหญิงกนกจันทร์ โมราวรรณ
๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๒๔

เด็กหญิงสโรสินีย์ ศักดิสม

์

๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
ศรีประวัติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๒๑ / ๓๒๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๒๕

เด็กหญิงมนิชนัญญ์ รอดมา
๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๒๖

เด็กหญิงพรวิภา เพ็งพินิจ
๒๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๒๗

เด็กหญิงชญาน์นันท์ วงษ์จันทร์งาม
๐๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๒๘

เด็กหญิงฐานิกา ฮินท่าไม้
๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๒๙

เด็กหญิงตีรณา ชุมปญญา
๑๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๓๐

เด็กหญิงจิตดาวรรณ แซ่ว่าง
๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๓๑

เด็กหญิงญาดา ตรีสุวรรณ
๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๓๒

เด็กหญิงวิชาฤทธิ

์

เทพทอง
๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๓๓

เด็กหญิงอชิตา บุญช่วย
๑๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๓๔

เด็กหญิงแพรวา ออมสิน
๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๓๕

เด็กหญิงณัฐวดี เจริญพร
๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๓๖

เด็กชายบูรพา สังข์เงิน
๐๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๓๗

เด็กชายนฤชา ภาสดา
๒๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๓๘

เด็กชายนัฐพล วงษ์คำ
๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๓๙

เด็กชายผลิตโชค แก้วกลาง
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๔๐

เด็กชายณัฐวุฒิ รอดหลัก
๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๔๑

เด็กชายณัฐภัทร กาบแก้ว
๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๔๒

เด็กชายนรชาติ คงเพ็ชร์
๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๔๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ชาวริม
๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๔๔

เด็กชายนันทพัช มาหมืน

่

๑๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๔๕

เด็กชายธนภัทร คำเขือน

่

๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๔๖

เด็กชายทวีวิทย์ ขำมา
๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๔๗

เด็กหญิงมินตรา บัวแจ้ง
๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๔๘

เด็กหญิงชญานิศ หนูประสิทธิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๔๙

เด็กหญิงจิรวดี สมชู
๒๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๕๐

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ศรีสันต์
๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๕๑

เด็กหญิงรักษิณา หง์เวียงจันทร์
๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๕๒

เด็กหญิงปยธิดา อินติบ

๊

๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๕๓

เด็กหญิงมาริสา หงษ์เผ่า
๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๕๔

เด็กหญิงศุภิสรา ศรีประดู่
๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๕๕

เด็กหญิงอรัชพร สำจีอ่อน
๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๕๖

เด็กหญิงวรัทยา สิทธิเดช
๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๕๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปนเกษา
๒๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๕๘

เด็กหญิงณัชชา โยธะพันธ์
๒๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๕๙

เด็กหญิงนิชา สันตะกิจ
๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๒๒ / ๓๒๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๖๐

เด็กหญิงฐิติรัตน์ แก้วสมโภชน์
๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๖๑

เด็กหญิงพุทธิดา เพ็ญโฉม
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๖๒

เด็กหญิงนิลาสินี สิงห์ใหญ่
๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๖๓

เด็กหญิงณัฏฐนิชา นามโคตร
๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

ศรีประวัติ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๖๔

เด็กหญิงปนัดดา โลหะยรรยงกุล
๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม

อุบลวนาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๖๕

เด็กหญิงธนาภรณ์ ไทยนุกูล
๐๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม

อุบลวนาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๖๖

เด็กชายศุกลวัฒน์ ทองแพ
๐๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม

อุบลวนาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๖๗

เด็กชายเอกมนัส ปนแสง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม

อุบลวนาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๖๘

เด็กหญิงปนนภา ไทยนุกูล
๐๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม

อุบลวนาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๖๙

เด็กหญิงณัฐณิชา สุขเกษม

๒๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม

อุบลวนาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๗๐

เด็กชายวีระชัย แก้วมูลกิจ
๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม

อุบลวนาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๗๑

เด็กชายวริทธิธร

์

คุ้นมาก
๑๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม

อุบลวนาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๗๒

เด็กชายกฤษณะ ดีทานิล
๒๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม

อุบลวนาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๗๓

เด็กหญิงกาญจนา มะหิงสา
๑๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม

อุบลวนาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๗๔

นางสาวภวริสา สุจิพงศ์
๑๓/๐๔/๒๕๑๗ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม

อุบลวนาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๗๕

นายฉัตรชัย เตมีสุภาพ
๒๗/๐๙/๒๕๒๔ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม

อุบลวนาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๗๖

เด็กชายจักรี กล้าแรง
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๗๗

เด็กชายณัฐวัตร ทรัพย์เพลง
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๗๘

เด็กชายวุฒิชัย บุญเหมาะ
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๗๙

เด็กชายก้องเกียรติ อุ้นเกตุ
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๘๐

เด็กชายมารวย กลันด้วง

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๘๑

เด็กชายปรัชฌ์ญา รสหอม
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๘๒

เด็กชายจิราศักดิ

์

วงศ์ษา
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๘๓

เด็กชายธาริน กลมกล่อม
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๘๔

เด็กชายจิตรภาณุ เครือวัลย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๘๕

เด็กชายชินพัฒน์ จำปาเรือง
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๘๖

เด็กชายภูวนาถ ยกโต
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๘๗

เด็กชายสิทธิกร ทองสุข
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๘๘

เด็กชายเจษฎา ไกรรอด
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๘๙

เด็กหญิงณัฐพล จีนด้วง
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๙๐

เด็กหญิงอนันต์ หึมมา
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๙๑

เด็กหญิงณัฐมน เย็นเปนสุข
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๙๒

เด็กหญิงอนุตร ด้วงพิบูลย์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๙๓

เด็กหญิงทินภัทร สุขสีทอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๙๔

เด็กชายธีรภัทร แพรกเชิง
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๒๓ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๙๕

เด็กชายอัญญาฤทธิ

์

รักษา
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๙๖

เด็กชายเพชรอรุณ แซ่หว่อง
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๙๗

เด็กชายอัครเดช ไชยภา
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๙๘

เด็กชายพาทิต เกิดไพโรจน์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๒๙๙

เด็กชายภานุวัฒน์ ถัวนอก
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๐๐

เด็กชายภีมพศ พรสี

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๐๑

เด็กชายณัฐพล มีลือวัน
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๐๒

เด็กชายสิทธิพงศ์ พรหมศรีสวัสดิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๐๓

เด็กชายวิศวะ ยมมณี
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๐๔

เด็กชายวรายุทธ กลันด้วง

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๐๕

เด็กชายปรเมศร์ สำราญสุข
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๐๖

เด็กชายอนุวัตร สีด้วง
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๐๗

เด็กชายอรรถพล เรืองแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๐๘

เด็กหญิงชไมพร สุขบัว
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๐๙

เด็กหญิงสิริรัตน์ บุญญขันธ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๑๐

เด็กหญิงไอลดา ไชยภา
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๑๑

เด็กหญิงชนม์นิภา ศิลารัตนกุล
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๑๒

เด็กหญิงพรพรหม สุภาวาส
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๑๓

เด็กหญิงณัชชา คงเพ็ชร์
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๑๔

เด็กหญิงสายธารา บุญเพ็ง
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๑๕

เด็กหญิงกนกพร ขุนประเสริฐ
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๑๖

เด็กหญิงณิชากานต์ วรภัทรชัยสิน

๑๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๑๗

เด็กหญิงสุชานันท์ เพ็ชร์แดง
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๑๘

เด็กหญิงนารากร วงศ์ภาวี
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๑๙

เด็กหญิงจิดาภา เมืองจันทร์
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๒๐

เด็กหญิงธนัญชนก อำเล็ก
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๒๑

เด็กหญิงจิรพรรณ โชคพุก
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๒๒

เด็กหญิงมยุรา โพธิเปรม

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๒๓

เด็กหญิงมินทร์ตรา ขำคม
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๒๔

เด็กหญิงอมราพร สุขะรูป
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๒๕

เด็กหญิงฐิติมาพร รสหอม
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๒๖

เด็กหญิงมุตา ลาทอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๒๗

เด็กหญิงบุญญิศา จันทร์ฉาย
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๒๘

นางวารีรัตน์ กลันด้วง

่

๒๗/๑๑/๒๕๑๘
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๒๙

นางสาวพิมใจ ภิรมย์เนตร
๒๓/๐๓/๒๕๒๑

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๒๔ / ๓๒๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๓๐

นางสาวสมทรง โฉมอยู่
๒๗/๐๔/๒๕๑๙

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๓๑

นางสาวรัชดาพร สิทธิอมร
๒๔/๐๓/๒๕๒๓

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๓๒

นางสาวอัมพิรา ก้งทอง
๒๗/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๓๓

นางสาวอริยาภรณ์ กรุงรัมย์
๒๗/๐๑/๒๕๓๒

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๓๔

นางสาวชิดชนก เกล็ดพลี
๐๒/๐๗/๒๕๓๒

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๓๕

นางสาวธิดารัตน์ อรุณปรี

๒๙/๑๑/๒๕๓๕
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๓๖

นางศิริพร แก้วจันทร์
๑๘/๐๙/๒๕๑๑

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๓๗

นายธนทัต สำเภาทอง
๐๘/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๓๘

นายวรายุทธ ฉลาดศิริกุล
๒๐/๐๖/๒๕๓๔

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๓๙

นายทวีป ไชยสิทธิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๓๕
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๔๐

นายนัฐนันต์ จันทร์นำใส
๐๕/๐๒/๒๕๓๖

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๔๑

นายวุฒิพงษ์ รวมธรรม

๒๕/๑๑/๒๕๓๓
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๔๒

นายกิตติพงษ์ บุตรวัง
๑๑/๐๙/๒๕๓๖

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๔๓

นายเอกชัย บุญคำภาว์
๑๘/๐๘/๒๕๓๒

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๔๔

นางสาวปทมา ชาติไธสง
๒๐/๐๒/๒๕๓๓

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๔๕

เด็กชายสมพร ถินบาง

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๔๖

นางวันเพ็ญ จิรพนาสม
๐๑/๐๑/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๔๗

นายทรัพย์ประเสริฐ จิรพนาสม
๐๒/๐๑/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๔๘

เด็กหญิงธารทิพย์ จันทสาร

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๔๙

เด็กหญิงรัชนีกร คำพัน
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๕๐

เด็กชายจิระภัทร ประมรพืช

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๕๑

เด็กชายธนดล ศรีฤกษ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๕๒

เด็กชายอานนท์ บุญมาก
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๕๓

เด็กหญิงพัชราภา กล่อมน้อย

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๕๔

เด็กหญิงสุมิตรา บัวช้าง
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๕๕

เด็กชายปารเมศ ฤทธ์น้อย
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๕๖

เด็กชายไกรศร สุ่มกลัน

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๕๗

เด็กชายณพวุฒิ ช้างม่วง
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๕๘

เด็กหญิงนารีนุช จุ้ยจิตคล่อง
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๕๙

เด็กหญิงณัฐพัชร์ บุญหวา
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๖๐

เด็กชายสิทธิชัย ทองสุข
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๖๑

เด็กชายปฏิวัติ จันทรทัต
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๖๒

เด็กหญิงกิตติยา แก้วประดิษฐ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๖๓

เด็กชายศตวรรษ ช้างหล่อ
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๖๔
เด็กหญิงเพชรนำหนึง

่

รอดเพ็งสังข์
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๒๕ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๖๕

เด็กหญิงทิพรัตน์ พึงจีน

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๖๖

เด็กชายภาสกร พงศ์ไพศาลเชิด
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๖๗

เด็กหญิงสาวิกา ศรีแก้ว
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๖๘

เด็กหญิงวาลิสา โต๊ะดี
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๖๙

เด็กหญิงธีรนาถ วงศาสืบ
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๗๐

เด็กชายทศพล ลิลา
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๗๑

เด็กชายมณฑล ทิพย์วัฒน์
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๗๒

เด็กหญิงทัศนีย์ พึงจีน

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๗๓

เด็กหญิงวริษฐา เปยมคุ้ม
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๗๔

เด็กหญิงวรรณกานต์ สัตบุศย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๗๕

เด็กหญิงภัทรธิดา แก้วทัต
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๗๖

เด็กชายอชิระ ธิบดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๗๗

เด็กชายพลวิทย์ แสงสุดใจ
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๗๘

เด็กหญิงอรอุสา คชสุวรรณ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๗๙

เด็กชายสุรยุทธ ประทา
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๘๐

เด็กชายศิรภัทร มุสิกเวส
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๘๑

เด็กหญิงณิชาภัทร สิคำ
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๘๒

เด็กหญิงกนกวรรณ พงศ์ไพศาลเชิด
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๘๓

เด็กชายสิรวุฒิ จงรัมย์
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๘๔

เด็กชายธันวา อาจรักษา
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๘๕

เด็กหญิงจุฑา ดวงแก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๘๖

เด็กหญิงณํฏฐธิดา โอชา
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๘๗

เด็กชายธีรภัทร วงษ์เจริญ
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๘๘

เด็กหญิงสุชาดา กาบทอง
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๘๙

เด็กหญิงฟาใหม่ ตุ้มเปาะ
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๙๐

เด็กหญิงกฤษณา จิตรีสรรพ
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๙๑

เด็กหญิงไอริสสา ศรีฤกษ์
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๙๒

เด็กชายนันทภพ ผลเอนกชัย
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๙๓

เด็กหญิงณฤทัย แก้วมณี
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๙๔

เด็กหญิงธนาภรณ์ สุขสำราญ
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๙๕

เด็กหญิงวรรณลดา ศรีอ่อน
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๙๖

เด็กหญิงธัญพิชชา ฉำเฉือย

่

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๙๗

เด็กหญิงวรัทยา กลำเอม
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๙๘

เด็กชายภัทรพงศ์ ศรีสันต์
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๓๙๙

เด็กหญิงอติมา อโรคา
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๒๖ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๐๐

เด็กชายดิสกร คล้ายเรือง
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๐๑

เด็กชายนฐกร ขัตติยะการุณ
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๐๒

เด็กหญิงชลนิญชา กิงหอม

่

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๐๓

เด็กหญิงนวรัตน์ กลำเอม
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๐๔

เด็กหญิงดากานดา แก้วแดง
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๐๕

เด็กหญิงอมลภา พวงขจร
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๐๖

เด็กหญิงกานต์แก้ว แสงสมศรี
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๐๗

เด็กหญิงศิรินภา สิทธิพา
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๐๘

เด็กชายเกริกกานต์ โตชัยศรี
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๐๙

เด็กชายปฏิพัทธ์ ทองมณี
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๑๐

เด็กชายรัฐศาสตร์ แตงพิศ
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๑๑

เด็กหญิงสิริกร วงษ์นิกร
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๑๒

เด็กหญิงนฤมล อินทะวงศ์
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๑๓

เด็กหญิงปาณิศา สุขทวี
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๑๔

เด็กชายกฤษฎา หาญอาสา
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๑๕

เด็กหญิงจิรัชญา จิตรโสม
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๑๖

เด็กหญิงพรพรรณ โถน้อย
๒๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๑๗

เด็กหญิงศรสวรรค์ พรมมีสี
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๑๘

เด็กหญิงปทมพร นิลน้อยศรี
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๑๙

เด็กชายกิตตินันท์ บัวเหม
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๒๐
เด็กหญิงสุพิชญานันท์

จันทสาร
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๒๑

เด็กหญิงวันวิสา ช้างหล่อ
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๒๒

เด็กหญิงปนัดดา มณีนาถ
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๒๓

เด็กหญิงนริษา สุขเกษม
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๒๔

เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีฤกษ์
๓๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๒๕

เด็กชายภาณุ แซ่เตียว
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๒๖

เด็กหญิงปญญาพร ปานเณร
๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๒๗

เด็กหญิงพรพรหม จันทสาร
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๒๘

เด็กชายธนโชติ หงษ์ชืน

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๒๙

เด็กชายธันวา ขันคำ
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๓๐

เด็กชายตะวัน ทุมชาลี
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๓๑

เด็กชายวัชรากร เติมทรัพย์มณี
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๓๒

เด็กหญิงฝนทิพย์ แก้วสุ่ย

๒๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๓๓

เด็กชายภานุรุจ ยาสมุทร
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๓๔

เด็กชายธนดล แสนทวีสุข
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๒๗ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๓๕

เด็กชายนิรุช สำเภารอด
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๓๖

เด็กชายกรพล ขำอยู่
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๓๗

เด็กชายกุหลาบ ทองสา
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๓๘

เด็กชายฤทธากร ถึงจอหอ
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๓๙

เด็กชายธนกร ชูแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๔๐

เด็กหญิงมาลิณี ท้วมธรรม

๒๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๔๑

เด็กหญิงศิริวิมล พันธ์ด้อหล้า
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๔๒

เด็กหญิงไอลดา กลินเดช

่

๑๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๔๓

เด็กหญิงแพรวา กล้ากสิกิจ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๔๔

เด็กหญิงนประภา ปนแสง
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๔๕

เด็กหญิงบวรรัตน์ อัตเนตร
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๔๖

เด็กชายสุทินธราธร บุรานันท์
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๔๗

เด็กชายณัฐพร ไทยเจริญ
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๔๘

เด็กชายพีร์นิธิ พีพืช
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๔๙

เด็กหญิงธัญญามล ฤชุปนัย
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๕๐

เด็กหญิงภัทรภร นรสิงห์
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๕๑

นายภูมิรพี

สายสนัน ณ อยุธยา

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๕๒

นางสาวศุภิสรา ก๋าแก้ว
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๕๓

นางสาวสุชาดา ลิมกระโทก

้

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๕๔

นายวุฒิวัฒน์ เรืองศิรพัชร์
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๕๕

นางสาวพีรดา จารุพนานนท์
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๕๖

นางสาวศลิษา ดำรงค์ศักดิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๕๗

นางสาวลักษิกา แสงโรจน์
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๕๘

นางสาวรดา มะรินทร์
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๕๙

นายชาตินันท์ ขจรวงศ์พันตรี
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๖๐

นางสาวธัญนุช สุทธสนธิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๖๑

นายปริญญ์ ศรีธนาอุทัยกร
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๖๒

เด็กชายธีระพงศ์ สาตร์เปยม
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๖๓

เด็กชายศุภณัฐ วัชรชลธี

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๖๔

เด็กชายไชยพัฒน์ มณีคำ
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๖๕

เด็กชายรชตะ เกตุจรัล

๒๔/๒๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๖๖

เด็กหญิงณิชาภัทร สิงห์ลี
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๖๗

เด็กชายภูริต สุทธิเมธีชาติ
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๖๘

เด็กชายมีนา คุณเดชาชาญ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๖๙

เด็กชายเจษฎากร เยาว์ดำ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๒๘ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๗๐

เด็กชายพัชรพล ใจชืน

้

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๗๑

เด็กชายณราย์ สงนอก
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๗๒

เด็กหญิงเพชรรัตน์ โดยคำดี
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๗๓

เด็กหญิงอารีรัตน์ แสนโคตร
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๗๔

เด็กหญิงชวัลนุช บุญมา
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๗๕

เด็กชายธรณินทร์ จันทน์เทศ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๗๖

เด็กหญิงขวัญฤดี ทองปลิว
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๗๗

เด็กชายภูริภัทร์ อินแดง

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๗๘

เด็กชายสิริศักดิ

์

พิทย์ลดาพร
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๗๙

เด็กหญิงชลิตา รัตนโชติ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๘๐

เด็กชายเจตวัฒน์ รัตนนท์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๘๑

เด็กหญิงปาราวี พระไทรโยค

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๘๒

เด็กชายชนายุค คุ้มทรัพย์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๘๓

เด็กชายสิทธิกร มหาธนธัชกุล
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๘๔

เด็กหญิงประภัสสร เพ็งไชโย
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๘๕

เด็กหญิงอริศรา คาดีวี
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๘๖

เด็กชายฐิตินันท์ รักเหลือ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๘๗

เด็กชายธนภัทร นิติเมธีวัลลภ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๘๘

เด็กชายนพนารา ผลาชีวะ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๘๙

เด็กชายวีรภัทร เสาร์สูงเนิน
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๙๐

เด็กชายนครินทร์ เสถียรไพบูลย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๙๑

เด็กชายพสิษฐ์ อนุพันธ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๙๒

เด็กชายภูวิศ สุขสวัสดิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๙๓

เด็กชายภานุวัฒน์ เทียงธรรม

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๙๔

เด็กชายปยะวัฒน์ สุทธสนธิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๙๕

เด็กชายธนิตย์ อธิสิริกุล
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๙๖

เด็กหญิงธีญาดา สารินสินมหัต
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๙๗

เด็กหญิงขวัญสิริ ทำนองดี
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๙๘

เด็กชายวชิรวิทย์ วงศ์วิสุทธิสกุล
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๔๙๙

เด็กชายคมคาย ไสยาน้อย
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๐๐

เด็กชายเฉลิมชัย ปนทวี
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๐๑

เด็กชายคมกริช ไสยาน้อย
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๐๒

เด็กชายอารยพงศ์ คาดีวี
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๐๓

เด็กชายพิสิษฐ์ กันภัย
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๐๔

เด็กชายกิติรชานนท์ ยอดพรหม
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๒๙ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๐๕

เด็กชายคณิศร มาเผือก
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๐๖

เด็กชายธนกฤต เรืองศรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๐๗

เด็กหญิงมนัสชญา ชนมนัส
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๐๘

เด็กชายเตชธรรม พร้อมนำพา
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๐๙

เด็กหญิงธัญญากร ทองโชติ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๑๐

เด็กชายชานุภัทร อรรถานิธี
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๑๑

เด็กหญิงอรณัส อรัญนาค
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๑๒

เด็กหญิงข้าวทิพย์ จรูญแสง
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๑๓

เด็กหญิงนงนภัส สิทธวีร์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๑๔

เด็กหญิงประภัสสร ราชธานี

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๑๕

เด็กหญิงกมลวรรณ สิงห์จันทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๑๖

เด็กชายชมะนันทห์ ขจรวงศ์พันตรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๑๗

เด็กหญิงจุฑามาศ พรรษา

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๑๘

เด็กชายวรทิพัทร์ พลายพุ่มไม้

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๑๙

เด็กหญิงสุธาสินี วิรการินทร์
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๒๐

เด็กหญิงธนัตพร โตอินทร์
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๒๑
เด็กหญิงบัณฑิตามาศ รัตนกันทา

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๒๒

เด็กหญิงปภัสริญจ์ อำนาจเจริญวงค์
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๒๓

เด็กหญิงนพรดา ผลาชีวะ
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๒๔

เด็กหญิงกรณิศ ชูรัตน์
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๒๕

เด็กชายธนะพัฒน์ บวรสมพงษ์
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๒๖

เด็กชายชานน ธัญยนพพร
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๒๗

เด็กหญิงกมลลักษณ์ บัวต้น
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๒๘

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ภัทรเสน
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๒๙

เด็กหญิงสกุลกาญน์ วิริยะพรชัยกุล
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๓๐

เด็กชายอธิทัต กมลเลิศไพบูลย์
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๓๑

เด็กหญิงสุภนิดา ชูสงค์
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๓๒

เด็กชายปฏิพล คำพาแก้ว
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๓๓

เด็กชายเศรษฐพงศ์ จันทร์หอม
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๓๔

เด็กชายพุฒฒิพงศ์ เลิสโยธารงค์
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๓๕

เด็กหญิงเมธารินทร์ แก้วชมภู
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๓๖

เด็กชายเมธัส หงษาภิรมย์
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๓๗

เด็กชายอธิวัชร์ ประมาณานนท์
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๓๘

เด็กชายฐีรชัย พรสุริยะศักดิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๓๙

เด็กชายกวิน วัฒนะ
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๓๐ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๔๐
เด็กชายศิวะกรณ์เนตร

สังข์สุวรรณ
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๔๑

เด็กชายวสุธร โสดา
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๔๒

เด็กชายอินทัช ยิมเรือง

้

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๔๓

เด็กชายฉัตรชัย แจ่มชืน

่

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๔๔

เด็กชายฉัตรมงคล จุนทะวะดี
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๔๕

เด็กหญิงปวันพัสตร์ วอนวัฒนา
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๔๖

เด็กชายณัฐพันธ์ เหรียญกนกกุล
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๔๗

เด็กชายวิศรุต ยาเขียว
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๔๘

เด็กหญิงวาริศา เทียนทอง
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๔๙

เด็กหญิงจิณห์จุฑา ฟองลมุล
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๕๐

เด็กหญิงปริณดา ทำนองดี
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๕๑

เด็กชายอติเทพ พลรักษา
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๕๒

เด็กหญิงทิพวรรณ พลายแก้ว
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๕๓

เด็กหญิงณิชานนท์ คล้ายมณี
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๕๔

เด็กหญิงเย็นศิระ เรืองแก้ว
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๕๕

เด็กชายกันยกร ไม่น้อยทรัพย์
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๕๖

เด็กหญิงญาตาวี แสงเงางาม
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๕๗

เด็กชายบรรณพต สีแก้ว
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๕๘

เด็กชายอริย์ธัช คงศิริ
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๕๙

เด็กหญิงกมลวรรณ ท้วมธรรม
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๖๐

เด็กชายพงศ์ภีระ งามชืน

่

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๖๑

เด็กหญิงณัฐกานต์ บุญเพ็ง
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๖๒

เด็กชายวรภพ ชูตระกูลทรัพย์
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๖๓

เด็กชายณันท์นภัช บารมี
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๖๔

เด็กชายธีรภัทร ศรีมันตะ
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๖๕

เด็กชายวีระพัฒน์ เลิศนิมิตร
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๖๖

เด็กหญิงปาริฉัตร จันทรทิม
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๖๗

เด็กชายธนธรณ์ ไชยดา
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๖๘

เด็กชายพัสกร เล็กกระจ่าง
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๖๙

เด็กชายชลาธิป นากาจีม่า
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๗๐

เด็กหญิงธนัชพร มหโภไคย
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๗๑

เด็กชายสุภเดช ราชพัฒน์
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๗๒

เด็กชายณัฏฐ์ พันธุ์ภูนิธิกุล
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๗๓

เด็กหญิงจุฑามาศ สิริโรจน์สมบัติ
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๗๔

เด็กหญิงพันธิตรา สุขสิรินิรันดร
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๓๑ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๗๕

เด็กชายธนพัฒน์ โพธิไอยรา

์

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๗๖

เด็กหญิงธนัญญา ภัทรโรจน์สิริ
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๗๗

เด็กหญิงนุชสิรี อินเทียน
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๗๘

เด็กหญิงณัชชา หอยสังข์
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๗๙

เด็กหญิงกมลลักษณ์ เรืองศิรพัชร์
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๘๐

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา มีเปรมปรีดิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๘๑

เด็กชายธนโชติ ชาติแพงตา
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๘๒

เด็กชายชาวิช ปุลิเวคินท์
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๘๓

เด็กหญิงภัคจิรา แตงเจริญ
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๘๔

เด็กหญิงพัชรภรณ์ พิมพ์โพธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๘๕

เด็กชายมธุกร รักษา
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๘๖

เด็กหญิงธีริศรา เปลียนสี

่

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๘๗

เด็กหญิงจรรยพร ศศิโอภาส
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๘๘

เด็กหญิงณิชากร ผาหลัก
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๘๙

เด็กหญิงพอเพียง หวานเพลิน
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๙๐

เด็กหญิงรุ่งไพลิน พรมทอง
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๙๑

เด็กหญิงเจนจิรา ดีมาก
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๙๒

เด็กหญิงพัณณิตา เจตศักดิรุ่งโรจน์

์

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๙๓

เด็กหญิงวริษกร รักษาเลิศ
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๙๔

เด็กชายธนดล ศรีอ่อน
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๙๕

เด็กหญิงธนพร รอดทิม
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๙๖

เด็กชายพศวีร์ กาญจนัส
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๙๗

เด็กหญิงดาริษา แก้วธุรัชต์
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๙๘

เด็กหญิงนพมาศ เพ็งสวัสดิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๕๙๙

เด็กชายอนรรฆฉัตร ไชยสิงห์แก้ว
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๐๐

เด็กหญิงชนกนันท์ สะอาดศรี
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๐๑

เด็กชายปฏิภาณ ภาสบุตร
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๐๒

เด็กหญิงธนัญชนก เวียงขำ
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๐๓

เด็กชายปณวัฒน์ ถีคง
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๐๔

เด็กชายปรมัตถ์ สกุลนา
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๐๕

เด็กชายนวพล ชาญชัยสัมฤทธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๐๖

เด็กชายนนทพัทธ์ เทพรัตนวิชัย
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๐๗

เด็กชายวิมวาทิตย์ วิจิตพจน์
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๐๘

เด็กหญิงณัฐณิชา ฉัตรสุวรรณ
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๐๙

เด็กชายทีนนท์โชติ ชีกว้าง
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๓๒ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๑๐

เด็กชายฐนชลฆ์ พลภูงา
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๑๑

เด็กชายภูมิพลัง ขันทีโมกข์
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๑๒

เด็กหญิงภูริชนาฏ ทรายงาม
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๑๓

เด็กหญิงวิภา ขันแข็ง
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๑๔

เด็กหญิงกนกรวี มโนรัตนพลกุล
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๑๕
เด็กชายณัฐภัทรเตชินถ์

สุขนิรันดร์
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๑๖

เด็กหญิงณัฐวลัญช์ เพิมลาภ

่

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๑๗

เด็กชายภูมิพัฒน์ สว่างพันธ์
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๑๘

เด็กชายจีระวัฒน์ วิเศษดอนหวาย
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๑๙

เด็กชายภัทรดล สีหัวโทน
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๒๐

เด็กหญิงสุธิมา วงษาศิริ
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๒๑

เด็กชายศักรินทร์ พฤกษ์ช่วยทัพ
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๒๒

เด็กชายปุญญพัฒน์ เสนกองแก้ว
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๒๓

เด็กหญิงดวงหทัย กอมนชัย
๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๒๔

เด็กหญิงเมธปรียา แก่นคง
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๒๕

เด็กชายภูริทัต อ่อนค้อม
๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๒๖

เด็กชายณัฏฐชัย วงกลม
๐๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๒๗

เด็กหญิงนับทอง เอียมสอาด

่

๒๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๒๘

เด็กหญิงแก้วรวันดา สกุลลักษณ์
๓๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๒๙

เด็กหญิงณัฐจิรา คงเปยม
๒๘/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๓๐

เด็กหญิงกานต์พิชชา จันทน์ผา
๓๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๓๑

เด็กชายพงศ์วิชญ์ จันทร์อำพร

๒๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๓๒

เด็กหญิงพลอยไพลิน ภัคดี
๑๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางเกร็ด กลางเกร็ด  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๓๓

เด็กหญิงอาภัสรา ซุนโย ๖/๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกลางเกร็ด กลางเกร็ด  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๓๔

เด็กชายอนุวัฒน์ ฟกแสง
๒๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางเกร็ด กลางเกร็ด  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๓๕

เด็กชายวรวิทย์ ประทุมชัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางเกร็ด กลางเกร็ด  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๓๖

เด็กหญิงกัลยาณี เมืองสง่า ๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกลางเกร็ด กลางเกร็ด  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๓๗

เด็กหญิงพิราวรรณ กลำเงิน ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกลางเกร็ด กลางเกร็ด  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๓๘

เด็กหญิงธิวาภรณ์ ภาคหาญ
๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางเกร็ด กลางเกร็ด  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๓๙

เด็กหญิงพิยดา พิมลนอก
๑๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางเกร็ด กลางเกร็ด  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๔๐

เด็กหญิงฐิตารีย์ ตีระจินดา
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

วัดกู้ กู้  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๔๑

เด็กหญิงพรชนก บุญเพ็ช
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

วัดกู้ กู้  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๔๒

เด็กหญิงฐิติมา รุณดิษฐ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

วัดกู้ กู้  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๔๓

เด็กหญิงสุพรรษา ตังจรูญ

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

วัดกู้ กู้  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๔๔

เด็กหญิงกรองแก้ว ชุ่มชาติ
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

วัดกู้ กู้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๓๓ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๔๕

เด็กชายภูริทัศ มากเสมอ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

วัดกู้ กู้  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๔๖

เด็กหญิงเจนจิรา จันทร์แจ่ม
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

วัดกู้ กู้  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๔๗

เด็กชายณัฐพงศ์ บัวแดง
๐/๑๑/๒๕๔๘

วัดกู้ กู้  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๔๘

เด็กชายจิรายุ คงเจริญ
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

วัดกู้ กู้  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๔๙

เด็กหญิงตะวันฉาย โพธิสูง

์

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
วัดกู้ กู้  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๕๐

เด็กหญิงจิราพร ธรรมรัง
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

วัดกู้ กู้  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๕๑

เด็กหญิงชลดา ผมพันธ์
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

วัดกู้ กู้  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๕๒

เด็กหญิงพิมพกานต์ พระครูฐิน
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

วัดกู้ กู้  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๕๓

เด็กหญิงฐิติมา ไกรสาร
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

วัดกู้ กู้  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๕๔

เด็กหญิงสุมน กิงสดสี

่

๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๕๕

เด็กหญิงสุวณี นาคประสงค์
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๕๖

เด็กหญิงพรพิมล สรรพศรี
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๕๗

เด็กหญิงอุษา สุขทองคำ
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๕๘

เด็กหญิงสิปปกร พานทอง
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๕๙

เด็กชายจักรภัทร โกนันท์
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๖๐

เด็กชายรัฐภูมิ บุญส่ง
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๖๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ สร้อยศรี
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๖๒

เด็กหญิงกนกอร จงสุข
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๖๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ เทศทอง
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๖๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ จิตร์บรรจง
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๖๕

เด็กหญิงพิมพกานต์ ทรัพย์ผลไทย
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๖๖

เด็กชายพิชัยยุทธ ใจแก้ว
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๖๗

เด็กชายธนพนธ์ ออนแสน
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๖๘

เด็กหญิงนริศรา กรเจริญ
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๖๙

เด็กหญิงเบญจวรรณ ฟูสุวรรณ
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๗๐

เด็กหญิงฐิติรตน์ ถาวรวงศ์เพชร
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๗๑

เด็กชายณัฐดนัย ดำพลงาม
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๗๒

เด็กหญิงปลิตา นิลมะนะ
๐๖/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๗๓

เด็กชายพีรพัฒน์ แซ่ตัง
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๗๔

เด็กชายสุรเดช ม่วงงาม
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๗๕

เด็กหญิงนันทิยา ปณโคตร
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๗๖

เด็กหญิงอลิศรา พลดี
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๗๗

เด็กหญิงสมศรี วงษ์สุวรรณ
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๗๘

เด็กหญิงจุติวรรณ จันทร์เพ็ง
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๗๙

เด็กหญิงณัฐชา ผูกธรรม
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๓๔ / ๓๒๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๘๐

เด็กหญิงณัฐนันท์ เย็นบำรุง
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๘๑

เด็กหญิงยุวดี ศรีบัวไทย
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๘๒

เด็กหญิงนิศาชล ตุ้มทอง
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๘๓

เด็กชายจรัลชัย คำพิมูล
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๘๔

เด็กชายณฐกฤต ใยแจ้ง
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๘๕

เด็กชายชัยวัฒน์ ทิพสมบัติ
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๘๖

เด็กชายณัฐพงษ์ สมเผือก
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๘๗

เด็กหญิงจิราพัชร วิมลพร
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๘๘

เด็กหญิงณัฐชยา เกิดกลิน

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๘๙

เด็กหญิงวีระวรรณ นรบุตร
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๙๐

เด็กหญิงจำป ภิญโญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๙๑

เด็กหญิงจันทิมา ขัมถม
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๙๒

เด็กชายอัศวิน คำปูน
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๙๓

เด็กหญิงกันฐิกา แซ่ตัง
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๙๔

เด็กชายโภคิน ธรรมขันติพงศ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๙๕

เด็กหญิงปลายฟา เศษคำ
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๙๖

เด็กหญิงนิลภา กาญจนานนท์
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๙๗

เด็กชายธวัชชัย เสือโฮก
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๙๘

เด็กชายธรรมทัศน์ รู้แพร
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๖๙๙

เด็กชายภูริเดช ชลวิสุทธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๐๐

เด็กหญิงสายบัว หันเอียง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๐๑

เด็กหญิงกุลธิดา ก๋งแปง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๐๒

เด็กชายณัฐพงษ์ อรัญทอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๐๓

เด็กชายกษิดิศ ทองขาวดำ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๐๔

เด็กชายสุภกร ปานงาม
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๐๕

เด็กหญิงเมธิดา ปยะกุล
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๐๖

เด็กชายภูมินทร์ ศรีสวัสดิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๐๗

เด็กชายอิศวิน อินทวาป
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๐๘

เด็กหญิงณัฎฐณิชา แก้วกนก
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๐๙

เด็กหญิงสิริกร ทับสวัสดิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๑๐

เด็กหญิงเมธินี สกุลศิลปกิจ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๑๑

เด็กหญิงฐิติยา การสนธ์
๐๒/๑๐/๒๕๕๔

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๑๒

เด็กชายวัชรวุฒิ วงศ์สุวรรณ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาล ตาล  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๑๓

เด็กหญิงรัตนา ชาลีเขียว
๓๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๑๔

เด็กหญิงจิรนันท์ สาลี
๑๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๓๕ / ๓๒๘
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นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๑๕

เด็กหญิงนิชยา ลาภสิทธิ

์

๑๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๑๖

เด็กหญิงเปรมวิภา แสงซ้าย ๐/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๑๗

เด็กหญิงถัสสร สุจริต
๑๙/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๑๘

เด็กหญิงจิรประภา ผุยมา
๑๘/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๑๙

เด็กหญิงพรรณวษา กลัดปน ๙/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๒๐

เด็กหญิงธันยพร สืบแล
๑๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๒๑

เด็กชายปภาวิน ปรากฏชิอ

่

๒๘/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๒๒

เด็กชายขวัญกมล ยิมหัวไผ่

้

๑๙/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ แฝงนอก
๑๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๒๔

เด็กชายธวัชชัย เนียมสำลี ๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๒๕

เด็กชายปริภัทร์ เคนสน
๓๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๒๖

เด็กชายวชรพล เนตภาดง
๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๒๗

เด็กหญิงพิชยา เขียวเข็มทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๒๘

เด็กชายอภิวุฒิ พิชนาหะรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๒๙

เด็กหญิงศศิวิมล ทองบุ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๓๐

เด็กหญิงปาริชาติ นาทิเลศ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๓๑

เด็กหญิงกันต์กรัตน์ ชืนเชาวกิจ

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๓๒

เด็กชายอัศม์เดช ปนแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๓๓

เด็กชายอรรถพล เผ่าผาง
๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๓๔

เด็กหญิงนวมน อ่อนเปรียว

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๓๕

เด็กหญิงพีรนุช ชำนาญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๓๖

เด็กชายธนทัต พานนาค

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๓๗

เด็กหญิงนำเพชร พวงแก้ว
๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๓๘

เด็กชายพงศ์พัทธ์ เสริฐพรรนึก
๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๓๙

เด็กชายสุปวีณ์กร สายหนู
๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๔๐

เด็กชายณัฐวุฒิ สระประการ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสลักเหนือ สลักเหนือ  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๔๑

เด็กชายภานุพงศ์ เปลียนศรี

่

๘/๓/๒๕๔๙ วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๔๒

เด็กชายนิรันดร์ อกอารีย์
๑๑/๗/๒๕๔๙

วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๔๓

เด็กชายกชกร พันตาเอก
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๔๔

เด็กหญิงรินรดา สายโสภา ๖/๗/๒๕๔๙ วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๔๕

เด็กหญิงศราพร สร้อยทอง
๑๓/๗/๒๕๔๙

วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๔๖

เด็กหญิงกมลชนก จันทร์ศรี ๖/๕/๒๕๔๙ วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๔๗

เด็กชายพศิน หมีศิลลา
๙/๐๑/๒๕๔๙

วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๔๘

เด็กหญิงอรพรรณ สีเขือนแก้ว

่

๑๐/๙/๒๕๔๙
วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๔๙

เด็กหญิงเนตรชนก จินดา
๓๐/๙/๒๕๔๙

วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๓๖ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๕๐

เด็กหญิงพัชนี ด้วงโพธิทอง

์

๑๕/๖/๒๕๔๙
วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๕๑

เด็กหญิงศศิกร ครังยา
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๕๒

เด็กหญิงสุวิสา เฉลิมสุข
๒๓/๖/๒๕๔๙

วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๕๓

เด็กชายชยานันต์ คำภาดี
๕/๑๒/๒๕๔๙

วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๕๔

เด็กหญิงณภัทร บัวสุวรรณ
๒๒/๑/๒๕๔๘

วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๕๕

เด็กหญิงอรอมล การสมเกตุ
๑๗/๑/๒๕๔๘

วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๕๖

เด็กหญิงเพ็ชรรัตน์ บุญรอด
๒๔/๓/๒๕๔๙

วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๕๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ โพธิยา

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๕๘

เด็กหญิงศิริพร มงคลธง ๑/๔/๒๕๔๙ วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๕๙

เด็กชายณัชชวุฒิน์ ศิริล้วน
๑๔/๒/๒๕๕๐

วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๖๐

เด็กชายธนพล วงษ์วาสน์ ๗/๓/๒๕๔๙ วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๖๑

เด็กชายเทพมงคล บุญเสนาะ
๒๑/๒/๒๕๕๐

วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๖๒

เด็กหญิงสายนำ สุดแก้ว ๓/๑/๒๕๕๐ วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๖๓

เด็กหญิงนฤมล ธรรมภูษา
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๖๔

เด็กหญิงปยาพัชร เติมธรรมรัมย์
๒๓/๑/๒๕๕๐

วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๖๕

เด็กหญิงธัญสิริ บุญอินทร์ ๓/๔/๒๕๕๐ วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๖๖

เด็กหญิงลลิตา แสนสุข
๒๖/๙/๒๕๔๙

วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๖๗

เด็กหญิงชุติมา สอนวัฒนา ๕/๘/๒๕๔๙ วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๖๘

เด็กหญิงชมพูนุท ศรีสุวรรณ์
๘/๑๑/๒๕๔๙

วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๖๙

เด็กหญิงรัชณีกร สังข์ทอง
๒๖/๔/๒๕๕๐

วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๗๐

เด็กหญิงอัมรา วงศ์เสนา
๑๓/๘/๒๕๔๙

วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๗๑

เด็กหญิงจันทร์ฉาย ทรัพย์สวัสดิ

์

๒๐/๒/๒๕๕๐ วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๗๒

เด็กหญิงวรวรรณ ตุ่นแก้ว
๒/๑๒/๒๕๕๐

วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๗๓

เด็กหญิงวรวรรณ เพ็งแจ่ม ๘/๗/๒๕๔๙ วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๗๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ งอกคำ ๙/๕/๒๕๔๙ วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๗๕

เด็กชายศิวกร ศิริวัฒน์
๑๒/๘/๒๕๔๙

วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๗๖

เด็กชายวศินไชย ทรัพย์สินาภรณ์
๒๔/๒/๒๕๕๐

วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๗๗

เด็กชายธนาวิน ธิกรณ์
๑๓/๒/๒๕๕๐

วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๗๘

เด็กชายอมรเทพ กุลปราการ
๑/๑๑/๒๕๔๙

วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๗๙

เด็กชายมงคลธร นมสาด
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๘๐

เด็กชายเปศล สะอิ
๓๐/๑/๒๕๔๙

วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๘๑

เด็กชายเฉลิมชัย รักษาพล
๘/๑๑/๒๕๔๘

วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๘๒

เด็กหญิงวนิดา เขมา
๓๑/๑/๒๕๔๙

วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๘๓

เด็กชายณัฐวิทย์ พงษ์สัมฤทธิ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๘๔

เด็กชายนวรัณ ลิภา
๑๘/๓/๒๕๔๙

วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๓๗ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๘๕

เด็กหญิงมิลดา วงษ์ไชยา
๒/๑๑/๒๕๔๙

วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๘๖

เด็กชายเศรษฐพงศ์ ภูชัย

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๘๗

เด็กหญิงอัจฉรา แงมมือ ๙/๓/๒๕๔๘ วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๘๘

เด็กชายภคพล วิชากรเพชร
๑๓/๔/๒๕๔๗

วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๘๙

เด็กชายอรรถพล คุณโฑ
๑๓/๕/๒๕๔๕

วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๙๐

เด็กชายพิริยะ เพือตระกูล

่

๓๐/๘/๒๕๔๘
วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๙๑

เด็กชายจิรายุส เสนาบุญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๙๒

เด็กชายศรัณย์ภัทร วงค์คีรี
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๙๓

เด็กชายสุรเชษฐ์ เยือจันทร์ ๓/๘/๒๕๔๘ วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๙๔

เด็กหญิงรพีภัทร์ โตนำ
๑๑/๑/๒๕๔๙

วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๙๕

เด็กหญิงบุญยานุช ต้นทอง
๒๕/๓/๒๕๔๙

วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๙๖

เด็กชายรติพงศ์ อุตรพันธ์ ๔/๕/๒๕๔๙ วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๙๗

เด็กหญิงณัฐกฤษตา บุญรอด
๑๔/๕/๒๕๔๙

วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๙๘

เด็กหญิงณัฐมน ปุงคำน้อย
๒๘/๙/๒๕๔๘

วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๗๙๙

เด็กหญิงมลิษา ศรีกระแจะ
๒๐/๕/๒๕๔๙

วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๐๐

เด็กชายธีรเทพ สร้อยพวง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

วัดหงษ์ทอง หงษ์ทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๐๑

เด็กชายนิธิ ปานแดง
๑๔/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๐๒

เด็กหญิงชนากานต์ ทาไชย
๑๓/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๐๓

เด็กหญิงพาวิณี นิลธนธำรงศรี ๙/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๐๔

เด็กชายรักษ์เทพ ศิริสุขพิมล ๓/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๐๕

เด็กชายพีรภัทร เนียมปาน
๒๕/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๐๖

เด็กชายธนพัต ใยยุง
๒๗/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๐๗

เด็กหญิงนราตรี เจนวิถี
๓๑/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๐๘

เด็กชายอนุภัทร ทับทิมเทศ ๓/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๐๙

เด็กหญิงวาสนา ทองสะอาด
๑๓/๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๑๐

เด็กหญิงณัฐนรี ศรีสงคราม
๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๑๑

เด็กชายธนวัต ขวัญอ่างทอง
๑๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๑๒

เด็กหญิงณิชาภัทร สีฉิม ๓/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๑๓

เด็กหญิงพัชรภรณ์ จักษุ
๑๘/๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๑๔

เด็กหญิงปาลิตา ตุ้มทอง
๒๑/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๑๕

เด็กหญิงชนาพร แตงผึง

้

๑๗/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๑๖

เด็กหญิงไอลดา สาระวงศ์
๑๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๑๗

เด็กชายณัฐพล มุทุวงศ์
๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๑๘

เด็กชายไพศาล โคตรวิทย์
๑๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๑๙

เด็กชายจิรายุ ไชยสิทธิ

์

๑๗/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๓๘ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๒๐

เด็กหญิงธนัชพร แก้วสามสี
๒๓/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๒๑

เด็กหญิงณัฐรณ ชูช่วย
๒๒/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๒๒

เด็กหญิงอาภัสศร ฝาดสูงเนิน
๑๘/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๒๓

เด็กชายณัฐภูมิ ทาหาร
๑๑/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๒๔

เด็กหญิงวริศรา ทรัพย์อุดม
๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๒๕

เด็กชายปยะพล เมฆขุนทด
๒๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๒๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ใสรัมย์
๒๙/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๒๗

เด็กชายกีรติ วิเศษลินทอง ๘/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๒๘

เด็กชายฐิรพรรษ จิตผ่อง
๑๗/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๒๙

เด็กหญิงจิตติมา คำเก่ง
๒๔/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๓๐

เด็กชายธนันชัย ขุมาลี
๒๑/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๓๑

เด็กชายชนภัทร คำเมือง
๒๖/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๓๒

เด็กหญิงอาริยา จารัตน์
๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๓๓

เด็กหญิงอัมพิรา กุญชรรักษ์
๑๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๓๔

เด็กชายชนะศักดิ

์

เชือต่าย

้

๑๘/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๓๕

เด็กหญิงนันทิกานต์ โคตรวงษ์
๒๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๓๖

เด็กหญิงชยาภรณ์ หยาดผกา
๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๓๗

เด็กหญิงมัณฑิตา สมเงิน ๗/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๓๘

เด็กหญิงชญานี ภู่เกตุ
๑๘/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๓๙

เด็กชายทรงกลด กาฬภักดี
๑๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๔๐

เด็กหญิงนิศารัตน์ อำเมือง
๑๔/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๔๑

เด็กชายนฤชา ผ่องใส
๒๗/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๔๒

เด็กชายฐิตินันท์ ก้อนทรัพย์
๑๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๔๓

เด็กชายระพีพัฒน์ บรรจง ๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๔๔

เด็กชายพรภวิษย์ รวยทรัพย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๔๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แสงใส
๑๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๔๖

เด็กชายชาคริต มีเย็น
๓๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๔๗

เด็กชายนนทรีย์ วิโรจน์ทรัพย์ ๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๔๘

นางสาวปนัดดา แก้วศรีรัง ๘/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๔๙

นางสาวสุภาภรณ์ อินทร์คง
๒๑/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๕๐

เด็กหญิงณัฐธิชา สถานอุ่น
๒๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๕๑

เด็กหญิงณัฎฐา มีพงษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๕๒

เด็กชายสุทิน แสงสาง
๒๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๕๓

เด็กชายสมบัติ สีสังข์
๒๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๕๔

เด็กชายพีรวัฒน์ ชืนเมือง

่

๖/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๓๙ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๕๕

เด็กหญิงปยฉัตร คุณพันธ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ท่าเกวียน  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๕๖

เด็กชายกฤษณะ กุลทอง
๒๖/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๕๗

เด็กชายภัทรเดช แหวนวงษ์
๑๗/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๕๘

เด็กชายวรากร บุญชอบ
๒๘/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๕๙

เด็กชายวรชัย แสงแก้ว
๑๕/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๖๐

เด็กชายฆ้องชัย อ่อนจันทร์ ๒๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๖๑

เด็กชายอภิรมย์ วิเชียร ๒/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๖๒

เด็กชายเตโช พรหมไชยะ
๑๖/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๖๓

เด็กชายวรกานต์ ทายัง
๓๑/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๖๔

เด็กชายวัชระ เพชรกำเนิด
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๖๕

เด็กชายรพีพัฒน์ หมอนวด
๑๖/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๖๖

เด็กชายจักรวาล โจมรัมย์ ๔/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๖๗

เด็กชายเกริกเกียรติ ขุนภักดี
๑๙/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๖๘

เด็กชายจัน คำอ่อง
๒๙/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๖๙

เด็กชายภาคภูมิ เหลียมแก้ว

่

๒๙/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๗๐

เด็กชายนครินทร์ พาหะมาก ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๗๑

เด็กหญิงชนากรณ์ ช่วยบุญ
๒๖/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๗๒

เด็กหญิงอุษา เขียวอ่อน ๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๗๓

เด็กหญิงวริศรา ทองบุญ ๑๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๗๔

เด็กหญิงธิตินันท์ ขอนดู่
๒๓/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๗๕

เด็กหญิงณัฐปภัสร์ คล้อยเอียม

่

๒๖/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๗๖

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สมใจ
๒๙/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๗๗

เด็กหญิงกรชนก รักษ์อารีกุล ๓/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๗๘

เด็กหญิงรัตนา โทสมจิตร์ ๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๗๙

เด็กหญิงสุนันดา แย้มศรี
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๘๐

เด็กหญิงธารทิพย์ เต่าคำ ๒๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๘๑

เด็กหญิงสวรรยา เงินงาม ๙/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๘๒

เด็กหญิงปณณิกา ธูปแก้ว
๒๙/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๘๓

เด็กหญิงนันทิชา จัดงูเหลือม
๒๒/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๘๔

เด็กหญิงสุกัญญา เอียงรอด

้

๑๓/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๘๕

เด็กหญิงสโรชา นิจิรัมย์ ๓๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๘๖

เด็กหญิงกรวรรณ เวสูงเนิน
๑๒/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๘๗

เด็กหญิงณัฐลดา ไพศาลตันติวงศ์ ๕/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๘๘ เด็กหญิงพิชญาวรรณสินี

พุทธมอญ
๑๔/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๘๙

เด็กชายเจษฎา ศรีชูรัตน์ ๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๔๐ / ๓๒๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๙๐

เด็กชายภาณุพงษ์ หาสอดส่อง
๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๙๑

เด็กชายคฑาวุฒิ รอดสีเสน
๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๙๒

เด็กชายสรวิศ โคตรภูมี ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๙๓

เด็กชายธนกร พรมสุรีย์
๑๘/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๙๔

เด็กหญิงนฤภร ชมฉำ
๑๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๙๕

เด็กหญิงวาสนา พลลุน
๒๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๙๖

เด็กหญิงสิริกานต์ กอยรัมย์
๒๖/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๙๗

เด็กหญิงพัชรมัย โพธิกลิน

์ ่

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๙๘

เด็กหญิงอัญมณี เหล่าดี
๑๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๘๙๙

เด็กหญิงนันทพรรณ ทีปต์กีรติ
๑๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๐๐

เด็กหญิงนันทวรรณ ทีปต์กีรติ
๑๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๐๑

เด็กหญิงจิณณธรรม ไพศาสตันติวงศ์
๒๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๐๒

เด็กหญิงนันทวัน ประมูลศุข
๑๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๐๓

เด็กหญิงปภาวรินท์ แพนสมบัติ
๒๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๐๔

เด็กหญิงพิยดา ศรีทอง
๑๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๐๕

เด็กชายธีรภัทร ดวงสง่า ๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๐๖

เด็กชายประกฤษฎิ

์

สินธุเดช
๑๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๐๗

นายคณพศ รัตนปนัดดา
๓๐/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๐๘

นางสาวณิชกานต์ เบิกบาน
๒๙/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๐๙

นางสาวทับทิมแท้ สันต์นะวาณิช
๒๘/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๑๐

นางสาวนำทิพย์ แจงเจริญ
๑๑/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๑๑

นางสาวพิณรัตน์ นิลโท
๑๐/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๑๒

นางสาวภัคจิรา จันทร์เอียม

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๑๓

นางสาวภัทธิดา บุญภา
๑๐/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๑๔

นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนรัตน์
๑๖/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๑๕

นายสุรเดช ทองเมืองหลาง
๒๑/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๑๖

นางสาวปวีณ์สุดา วรรณโชติ ๓/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๑๗

นายปุระชัย นาคกายสิทธิ

์

๖/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๑๘

นายภูวนาถ ศิริพิกุลพันธุ์
๒๐/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๑๙

นางสาวสุกานดา สังข์สิริ
๒๙/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๒๐

นายอวิรุทธ์ โพธิแก้ว
๑๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๒๑

เด็กชายธีรโชติ ทับทองหลาง

๑๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๒๒

เด็กหญิงญาดารัตน์ ทองสุกมาก
๑๔/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๒๓

เด็กชายภูเทพ สว่างโยธิน

๒๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๒๔

เด็กชายกวีวัธน์ กวินกิตติพงศ์
๓๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๔๑ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๒๕

เด็กหญิงชญาภา จ้อยใบ
๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๒๖

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ บุญทวี
๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๒๗

เด็กชายชัยสิทธิ

์

โภชนา
๑๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๒๘

เด็กชายชานนท์ สร้อยอากาศ ๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๒๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ รุ่งเรือง ๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๓๐

เด็กชายณภัทร รักเดช
๒๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๓๑

เด็กหญิงดุษฏี ภู่ขวัญทอง
๑๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๓๒

เด็กชายไตรลักษณ์ แย้มมี
๒๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๓๓

เด็กหญิงธนพร สุทธิชาทิพย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๓๔

เด็กชายธนพล รัตนมณี
๒๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๓๕

เด็กชายธนภัทร ทรัพย์ประเสริฐ
๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๓๖

เด็กชายธนภัทร พิริยะไพโรจน์
๑๗/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๓๗

เด็กชายธีรภัทร เหลาจำเริญ .๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๓๘

เด็กชายธีระวัฒน์ ไชยกาฬสินธุ์
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๓๙

เด็กหญิงนุสรา อุบประการแก้ว
๒๖/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๔๐

เด็กชายปฐวี เนตรวิไล
๑๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๔๑

เด็กหญิงปณิดา พริงพร้อม

้

๑๙/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๔๒

เด็กหญิงปาริฉัตต์ จงจิต

๒๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๔๓

เด็กหญิงปนทอง คงอ่อน

๑๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๔๔

เด็กหญิงปยนันท์ อุ่นใจ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๔๕

เด็กชายปยพัชร แก้วพูน
๒๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๔๖

เด็กชายปุระชัย สีหาเสน
๑๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๔๗

เด็กชายพงศ์ภัค ด่านเกลียกล่อม
๒๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๔๘

เด็กหญิงพัชรี ฤกษ์ใหญ่
๑๖/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๔๙

เด็กหญิงแพรวา ว่องไวหวังดี
๒๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๕๐

เด็กหญิงภคพร ดิษเจริญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๕๑

เด็กหญิงภัควลัญชญ์ วิบูลย์เชือ

้

๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๕๒

เด็กหญิงมิงกมล

่

รักการ ๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๕๓

เด็กชายยุตินัน ปูคะธรรม
๑๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๕๔

เด็กหญิงจิตรลดา รัตนเจริญ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๕๕

เด็กหญิงวริศรา

เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

๗/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๕๖

เด็กหญิงวิภาดา ศรีตะระโส
๒๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๕๗

เด็กหญิงวิริญญา ประเสริฐศรี
๑๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๕๘

เด็กหญิงวิลาสินี คงพร
๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๕๙

เด็กชายวีรยุทร ทาระขจัด
๑๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๔๒ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๖๐

เด็กชายวีรวิทย์ ผลพาณิช
๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๖๑

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

คงฤทธิ

์

๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๖๒

เด็กชายศุภมงคล แสงจันทร์
๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๖๓

เด็กหญิงสุพัชชา ทิพย์คูนอก ๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๖๔

เด็กชายสุรชัย ขิงสาย
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๖๕

เด็กชายอชิตะ ฐานไวกูณฐ์
๑๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๖๖

เด็กหญิงกชพร พริงพร้อม

้

๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๖๗

เด็กหญิงกรกนก คิดค้า
๒๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๖๘

เด็กหญิงกัญญาพัชร ช้างสมุทร
๑๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๖๙

เด็กชายคณาธิป ธราเธียรไท ๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๗๐

เด็กชายเจษฎา จารุวัตนวิจิจร
๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๗๑

เด็กชายณัชนนท์ แก้วพลอย ๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๗๒

เด็กหญิงณัฐพงษ์ เทศทอง
๒๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๗๓

เด็กชายณัฐพล แสงสว่าง
๒๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๗๔

เด็กชายณัฐภูมิสิทธิ

์

เสาร์รักษา
๓๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๗๕

เด็กชายต้นแบบ ละอองทอง
๒๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๗๖

เด็กชายถิรวุฒิ เรียวแรง

่

๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๗๗

เด็กหญิงธนภรณ์ จำปา
๒๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๗๘

เด็กชายธาวัน ศิริคะรินทร์
๒๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๗๙

เด็กชายธิติกร คำภิระแปง
๓๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๘๐

เด็กชายนพัฒธร วงศ์วิไลสกุล

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๘๑

เด็กชายนัยวุฒิ ชูช่วย
๓๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๘๒

เด็กชายนิติศิลป นิลโท ๙/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๘๓

เด็กหญิงนิรดา พงษ์ขจรธน
๑๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๘๔

เด็กชายปณิธานันท์ หิริโอตัปปะ
๑๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๘๕

เด็กชายปรัช เชยชม ๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๘๖

เด็กหญิงปานตะวัน อยู่บางประโคน
๑๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๘๗

เด็กหญิงปานิศา อินทร์ด้วง
๑๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๘๘

เด็กหญิงปุณยนุช วัฒนพงษ์
๒๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๘๙

เด็กหญิงผกาวรรณ สุโพธิทอง

์

๒๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๙๐

เด็กหญิงพรอุษา เกตุทอง
๑๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๙๑
เด็กหญิงพลอยประดับ

พวงแก้ว ๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๙๒

เด็กชายพสุเทพ พิมอรัญ
๑๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๙๓

เด็กหญิงพัชรพร ม้ามณี
๑๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๙๔

เด็กชายพีรณัฐ น้อยภูธร ๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๔๓ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๙๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ธนะรัมย์
๑๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๙๖

เด็กชายพีระพัตร์ ศรีรุวรรณ์
๒๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๙๗

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา วาวตะคุ
๒๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๙๘

เด็กหญิงภัณฑิรา เสมอจิต
๑๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๔๙๙๙

เด็กชายภู ชัยเจริญ ๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๐๐

เด็กชายภูริภัทร กระจ่างเย่า
๒๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๐๑

เด็กชายภูริวัจน์ พิพัฒน์อัญกุล ๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๐๒

เด็กชายรัชชานนท์ พิทักษ์ศิลป ๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๐๓

เด็กชายวชิรวิทย์ จิตตรีศิลป
๑๙/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๐๔

เด็กหญิงวรัญญา แปงเสน ๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๐๕

เด็กชายวรินทร ทะนวนรัมย์
๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๐๖

เด็กหญิงวาราดา บุญสิทธิ ๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๐๗

เด็กชายศิรวิทธ์ วังขันธ์
๑๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๐๘

เด็กหญิงศิระประพา เฮงสิ
๑๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๐๙

เด็กหญิงศุภรัตน์ บุญสวัสดิ

์

๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๑๐

เด็กหญิงสบันงา โพธิไพโรจน์

์

๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๑๑

เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์ เสาทอง
๑๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๑๒

เด็กหญิงสุทธิดา กุลประสิทธิชัย
๒๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๑๓

เด็กหญิงสุรัสวดี ใจหล่อ ๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๑๔

เด็กชายแสงชัย ชัยงาม
๑๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๑๕

เด็กชายอดิศร เดือนจันทร์
๒๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๑๖

เด็กหญิงอนัญญา ลายบัว
๒๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๑๗

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

วรรณงาม
๑๙/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๑๘

เด็กชายอภิรักษ์ อ่อนสุขแก้ว ๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๑๙

เด็กหญิงอริยา ทิพโม
๑๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๒๐

เด็กชายอัษฎาวุธ สดใส ๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๒๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ไชยคำ
๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๒๒

เด็กหญิงขนิษฐา เพ็งพินิจ ๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๒๓

เด็กชายณัฎฐพล ภูเขม่า
๑๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๒๔

เด็กหญิงณัฐชยา เดชใด ๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองใบ
๒๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๒๖

เด็กชายทิณพัฒน์ ทองมูล
๑๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๒๗

เด็กชายธนกฤต ปานคล้าย
๑๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๒๘

เด็กชายธนวัฒน์ เกตุแก้ว
๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๒๙

เด็กชายธันวา รัตนรุจ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๔๔ / ๓๒๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๓๐

เด็กหญิงนภัสสร จอมดวง
๒๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๓๑

เด็กหญิงนิชชา ชะโรทร ๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๓๒

เด็กชายประภากร แย้มบุญ ๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๓๓

เด็กชายปยณัฏฐ์ สุนทรวงศ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๓๔

เด็กชายวีรวัฒน์ รุ่งเรือง
๒๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๓๕

นางประภาศิริ ธนะศักดินันท์ ๖/๔/๒๕๐๙
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๓๖

ว่าที ร.ต. วิชญนันท์

่

ผองขำ ๓/๙/๒๕๐๙
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๓๗

นางสาวเพียรพนม เคียงวงค์
๑๗/๒/๒๕๑๕ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๓๘

นางสาวสายธาร สวนทรัพย์
๑๔/๙/๒๕๒๐ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๓๙

นางสาวสุชาดา รักเดช ๘/๙/๒๕๒๑
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๔๐

นางสาวจีรนันท์ ศรีระทัด
๕/๑๑/๒๕๒๒ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๔๑

นางสาวธัญญา ละมุลครบุรี
๔/๑๐/๒๕๒๓ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๔๒

นายชัยรัตน์ จงรักษ์
๑๘/๘/๒๕๒๔ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๔๓

นางสาวปารณีย์ เปยทา

๒๑/๑๒/๒๕๒๕
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๔๔

นางสาวรวินทิพย์ มหาวีโร
๒๙/๙/๒๕๒๗ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๔๕

นางสาวธนัชพร อิมดี

่

๒๔/๓/๒๕๒๙ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)
สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๔๖

นายศราวุธ กัณฑพงศ์ ๘/๖/๒๕๒๙
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๔๗

นางสาวอรริญดา จันทร์ชมภู ๒๐/๒/๒๕๓๐ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)
สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๔๘
นางสาวประภาพรรณ

คุณประสิทธิ

์

๑๙/๒/๒๕๓๔ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)
สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๔๙

เด็กชายพงศ์นิธิ นิลผาย ๔/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๕๐

เด็กหญิงสุภาพร พันเพียง
๓๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๕๑

เด็กหญิงอรญา นพศรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)
สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๕๒

เด็กหญิงกนิษฐา ศิลาขาว ๗/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๕๓

เด็กหญิงกมลทิพย์ กลินไกล

่

๑๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๕๔

เด็กหญิงแก้วไพลิน กองยอด
๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๕๕

เด็กหญิงชินานาง คุ้มภัย
๑๑/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๕๖

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ดอนไพรธรรม
๑๘/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๕๗

เด็กหญิงณัฐวดี มหาผล
๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๕๘

เด็กชายณัฐวุฒิ แฟงรัก
๑๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๕๙

เด็กหญิงทิพานันท์ อุณหบุตร
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)
สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๖๐

เด็กชายธนภณ ศิลป
๒๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๖๑

เด็กชายธนวัฒน์ บุญสูง ๖/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๖๒

เด็กหญิงนราธิป ดำศรีสวัสดิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๖๓

เด็กชายนัททร รักเดช
๒๑/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๖๔

เด็กหญิงเบญจรัตน์ อ่วมม่วง ๒/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สะพานสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๔๕ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๖๕

เด็กหญิงปานวาด น้อยไม้
๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๖๖

เด็กชายเผ่าพล สุมาลี ๔/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๖๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ พวงมะเดือ

่

๑๘/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)
สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๖๘

เด็กชายมานุ ทองบ่อ
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)
สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๖๙

เด็กชายวีรยุทธ สุดใจ
๑๓/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๗๐

เด็กชายศุภณัฐ แก้วเก็บ ๓๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)
สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๗๑

เด็กชายสิริชัย สวนเมือง
๒๖/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๗๒

เด็กชายสิวารักษ์ ใจบุญ
๒๙/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๗๓

เด็กชายธนาวุฒ ยังรอด
๓๑/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๗๔

เด็กหญิงบุษรินทร์ แซ่เตีย ๘/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๗๕

เด็กชายพิทักษ์ ผูกผา
๑๔/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๗๖

เด็กหญิงวนิสา พวงทอง
๒๑/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๗๗

เด็กชายศุภณัฐ สุนทรวงศ์ ๗/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๗๘

เด็กหญิงสุธิดา พุทธโชติ ๓/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๗๙

เด็กหญิงสุนิษา สุดใจ ๖/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๘๐

เด็กชายอัครพล จูเมา
๑๘/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๘๑

เด็กชายไอศูนย์ สุขเสียงศรี ๒/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

สะพานสูง  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๘๒

เด็กชายเมธัส นนทศิริ
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม สาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๘๓

เด็กชายกิตติภูมิ กัณหากิจ
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม สาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๘๔

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

เอียมโสด

่

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม สาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๘๕

เด็กชายจิรศักดิ

์

สาเพียร
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม สาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๘๖

เด็กชายณัฐทกร บางภูมิ
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม สาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๘๗

เด็กชายธนกฤต เกิดน้อย
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม สาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๘๘

เด็กชายวรพล จิตรสมสุข
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม สาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๘๙

เด็กชายศุภณัฐ ประสานอภิพงศ์
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม สาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๙๐

เด็กชายศุภณัฐ สุขประเสริฐ
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม สาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๙๑

เด็กหญิงเกศกมล ฟุงขจร
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม สาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๙๒

เด็กหญิงธรพรรณ สุริยะ
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม สาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๙๓

เด็กหญิงนุสสบา โชติพงษ์
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม สาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๙๔

เด็กหญิงบุษกร ลายนำทอง
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม สาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๙๕

เด็กหญิงพรชนก ยาน้อย
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม สาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๙๖

เด็กหญิงมนัญญา จันทร์สว่าสง
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม สาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๙๗

เด็กหญิงศุภาพัฒน์ เทียงตรง

่

๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม สาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๙๘

เด็กชายณัฐพล แฝงหา
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม สาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๐๙๙

เด็กชายศุภชาติ บุญส่ง
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม สาลีโขภิตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๔๖ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๐๐

เด็กหญิงปทิตตา หาเรือนศรี
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม สาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๐๑

เด็กหญิงเอมิกา ประเสริฐสงข์
๐๘/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม สาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๐๒

เด็กหญิงผุษรินทร์ มีคุณ
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม สาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๐๓

เด็กชายพงศภัค แซ่ลิม

้

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม สาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๐๔

เด็กหญิงกุลธิดา ผายบึงแก้ว
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม สาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๐๕

เด็กชายนฤชล พุทธรักษา
๖/๑๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม สาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๐๖

เด็กหญิงสายธาร มุ่งเอือมกลาง

้

๒/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๐๗

เด็กหญิงวันดี เหรียญทอง ๖/๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๐๘

เด็กชายณภัทร รักษาพงศ์
๑๑/๖/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๐๙

เด็กหญิงวณัชกร ตันตุลา ๔/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๑๐

เด็กชายนิรันดร์ เทพวิสุทธพันธุ์
๑๗/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๑๑

เด็กชายอรรถพร ศรีสมรูป ๕/๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๑๒

เด็กชายพีรฑัต มุ่งเอือมกลาง

้

๒๓/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๑๓

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สร้อยสาคร ๔/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๑๔

เด็กชายธนัตถ์กรณ์ ศรีประเสริจสุข
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๑๕

เด็กชายธรรมวุฒิ แก้วรัตน์
๑๗/๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๑๖

เด็กหญิงชาลินี แสงวงเดือน
๒๑/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๑๗

เด็กหญิงชนานินทร์ เคนชมจีโรจน์
๒๕/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๑๘

เด็กหญิงอิงอร สุทธิมาด ๓/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๑๙

เด็กหญิงพนิตา พันระทา

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๒๐

เด็กหญิงจิตตราภรณ์ มุ่งปนกลาง
๒๒/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๒๑

เด็กหญิงสุชาดา ช่วยประคอง
๑๔/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๒๒

เด็กหญิงปณิชา ศรีโพธิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๒๓

เด็กชายบดินทร์ ช่วงอากร
๒๖/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๒๔

เด็กชายพีรพัฒน์ บุตรศรี
๑๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๒๕

เด็กชายคุณัชญ์ ฤทธิรณยุทธ ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๒๖

เด็กชายธีรภัทร ราชสีห์ ๗/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๒๗

เด็กชายวีรพงษ์ ฤทธิรณยุทธ
๒๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๒๘

เด็กหญิงสุวิภา ใบสุวรรณ
๑๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๒๙

เด็กชายนวคูณ เทียมดี
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๓๐

เด็กหญิงสุพัตรา กิงสวัสดิ

่ ์

๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๓๑

เด็กชายทินภัทร แสนสุก
๑๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๓๒

เด็กหญิงปยุดา เข็มขาว

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๓๓

เด็กชายธนายุต มุ่งปนกลาง
๑๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๓๔

เด็กชายธนกร จรีน
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ใหญ่สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๔๗ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๓๕

เด็กชายกฤษฎา ถนอมจันทร์
๒๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๓๖

เด็กหญิงดาวมยุรี สุเนตร
๑๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๓๗

เด็กชายรัตนุกฤษฎิ

์

ชูวงศ์วุฒิ
๒๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๓๘

เด็กชายวีรวัฒน์ แฟงรอด
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๓๙

เด็กหญิงมนัญญา โปแดง ๑/๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๔๐

เด็กหญิงภัทรนันท์ พันธ์โนนงิว

้

๑๓/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๔๑

เด็กชายภัทรพล พันธ์โนนงิว

้

๑๓/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๔๒

เด็กชายมีโชค แสนทวีสุข
๓๐/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๔๓

เด็กชายสันติภาพ โสมาศรี ๔/๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๔๔

เด็กชายธนกฤต พิมเสน ๗/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๔๕

เด็กชายศิรสิทธิ

์

ภู่สมใจ ๘/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๔๖

เด็กหญิงสินีนุช พงษ์ย้อย ๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๔๗

เด็กชายรัชช์นันท์ มาไมตรี ๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๔๘

เด็กชายไกรกฤษ์ สำโรงแสง
๒๕/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๔๙

เด็กหญิงธนพร ไชยคุณ ๒๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๕๐

เด็กหญิงน่าพอ คงสราญใจ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๕๑

เด็กชายรัชชานนท์ ลบทอง ๒/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๕๒

เด็กหญิงณัชชา พาอามาศ
๑๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๕๓

เด็กหญิงปยดา ดียิง

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๕๔

เด็กหญิงรุริยา ซุยทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๕๕

นางสาววิจิตรา แก้วขวัญ
๑๘/๓/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๕๖

เด็กชายตรีเพชร สืบเหล่ารบ
๒๘/๘/๒๕๕๐. โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)

อินทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๕๗

เด็กชายเอกชัย ปานท้วม
๗/๑๒/๒๕๕๐. โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)

อินทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๕๘

เด็กชายสงกรานต์ ขันรุ่ง
๑๒/๔/๒๕๕๐. โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)

อินทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๕๙

เด็กหญิงชมพูนุช ปานท้วม

๑๕/๑๐/๒๕๕๐.
โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)

อินทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๖๐

เด็กหญิงลภัสรดา เอือไธสง

้

๑๒/๓/๒๕๕๑. โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)
อินทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๖๑

เด็กหญิงชลลดา ธรรมฤทธิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๕๐.
โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)

อินทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๖๒

เด็กชายภานุพงศ์ เกิดเอียม

่

๓๑/๑๐/๒๕๕๐.
โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)

อินทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๖๓

เด็กชายฉัตรชัย พุ่มจันทร์ ๖/๕/๒๕๕๐. โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)
อินทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๖๔

เด็กชายนิรุต ตุ้มแก้ว
๑๑/๖/๒๕๔๙. โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)

อินทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๖๕

เด็กหญิงกิตติกา มาประชา
๒๙/๙/๒๕๔๙. โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)

อินทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๖๖

เด็กหญิงฐัสณี รักเย็น
๑๔/๒/๒๕๕๐. โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)

อินทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๖๗

เด็กหญิงกฤติกา แก้วปน
๒๕/๕/๒๕๕๐. โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)

อินทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๖๘

เด็กหญิงภัทรธิดา อิมอ้วน

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๙.
โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)

อินทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๖๙

เด็กชายโน้ต วิเศษ
๑/๑๐/๒๕๔๙. โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)

อินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๔๘ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๗๐

เด็กชายสุรศักดิ

์

จิตต์ชืน

้

๑๒/๒/๒๕๔๘. โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)
อินทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๗๑

เด็กชายศิริชัย ชาลี
๒๖/๔/๒๕๔๙. โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)

อินทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๗๒

เด็กหญิงอรณี ดวงกระจาย
๑๖/๙/๒๕๔๗. โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)

อินทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๗๓

เด็กชายพันธกานต์ วิเศษคามิน
๓๐/๘/๒๕๔๘. โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)

อินทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๗๔

เด็กหญิงขวัญใจ ขันรุ่ง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘.
โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)

อินทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๗๕

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ (-) ๒/๖/๒๕๕๐. โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)
อินทาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๗๖

นางสาวณัฐฐิญาภัค ไชยริศรี
๒๒/๖/๒๕๓๓

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๗๗

นายพุฒพงษ์ บุญกอบ
๒๘/๗/๒๕๒๒

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๗๘

นางสาวปทุมรัตน์ บุตรเลิศ ๓/๕/๒๕๓๔ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๗๙

เด็กชายยาตา นายโทน
๑๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๘๐

เด็กหญิงกัลนิถา แก้วสาลุ่ก
๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๘๑

เด็กหญิงวีรวรรณ จันทรา
๑๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๘๒

เด็กชายรณกร จรูญรัตน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๘๓

เด็กชายณัฐกรณ์ จันทุลาง
๑๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๘๔

เด็กหญิงมุกนรินทร์ ดีโนนงิว

้

๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๘๕

เด็กหญิงนนรยา สายศิริ ๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๘๖

เด็กหญิงสุชาดา คำสีลา
๒๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๘๗

เด็กหญิงขัติยาภรณ์ ชูหมืนไวย์

่

๒๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๘๘

เด็กชายภานุวัฒน์ สุกใส
๒๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๘๙

เด็กชายรัฐภูมิ บุสวะ
๒๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๙๐

เด็กชายวตะนัน สีอ่อนดี
๑๒/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๙๑

เด็กชายพิษณุ โพธิอิน

์

๗/๒๑/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๙๒

เด็กหญิงลัดดาวรรณ ปนทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๙๓

เด็กหญิงริษฎา อรชร
๒๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๙๔

เด็กหญิงเนตรนภา นำฉำ
๑๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๙๕

เด็กชายฟล์ม บุญมี
๑๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๙๖

เด็กชายรัตนธรรม์ ร่วมบุญ
๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๙๗

เด็กหญิงสุรีรัตน์ อ่อนอินทร์
๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๙๘

เด็กหญิงกนิษฐา อุดาการ
๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๑๙๙

เด็กหญิงปณิตา อ่อนเขียว

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๐๐

เด็กหญิงปานดวงใจ โฉมวงษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๐๑

เด็กชายถิรภัทร ตันวิทยา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๐๒

เด็กชายภูวเนศวร์ สุวรรณประเสริฐ ๒๔/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๐๓

เด็กหญิงศุภานัน คลองเกลือ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๐๔

เด็กชายจีรศักดิ

์

อ่อนพรหม
๑๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๔๙ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๐๕

เด็กชายนวธร ศรีเพ็ชร
๒๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๐๖

เด็กหญิงนันท์นลิน จักรางกูร ๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๐๗

เด็กชายสุริยา แสวงหา ๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๐๘

เด็กหญิงกรพิน หาญกุดตุ้ม
๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๐๙

เด็กหญิงธันภ์ยาทร เธียรวัฒนานนท์ ๒๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๑๐

เด็กชายอินทนันท์ คลองเกลือ ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๑๑

เด็กชายอนุศักดิ

์

เพ็ญอินทรศรี ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๑๒

เด็กชายสิทธิชัย วงศ์วิริยชาติ
๑๑/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๑๓

เด็กชายธเนศ มูลสาร ๘/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๑๔

เด็กชายทักษ์ดนัย กุนรินทร์ ๒/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๑๕

เด็กหญิงณณอณงค์ มูลคำ ๙/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๑๖

เด็กหญิงจินดามณี แสงม่วง ๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๑๗

เด็กหญิงจารุวรรณ สิงหะ
๑๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๑๘

เด็กชายนวพล ฮวดหลี
๑๕/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๑๙

เด็กชายปกังกร นันทประไพ ๑/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๒๐

เด็กชายปรีดา ใจหาญ ๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๒๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เย็นปรีชา
๒๑/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๒๒

เด็กชายสิทธิเดช นรดี
๒๕/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๒๓

เด็กชายกฤษกร ณชยาวงศกร
๑๒/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๒๔

เด็กชายพศธิษณ์ ดรยศ
๑๓/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๒๕

เด็กหญิงทิพย์เกษร ธนพงศกุล
๒๕/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๒๖

เด็กหญิงเรษนรินทวี ผ่องโอสถ
๓๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๒๗

เด็กชายกิตธิชัย มุสิถาวร ๑/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๒๘

เด็กชายพีรวิชญ์ สุยะราช
๑๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๒๙

เด็กชายภานุศานต์ ฟกสังข์ ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๓๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ รัตนพงษ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๓๑

เด็กชายชินกร ทองเลิศ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๓๒

เด็กหญิงปุญญิศา ทองเย็น ๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๓๓

เด็กหญิงปยะภัทร มูลดับ ๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๓๔

เด็กหญิงฐิติยา บัวบาน
๑๐/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๓๕

เด็กชายสิทธิโชค ธรรมประเสริฐ ๖/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๓๖

เด็กชายธนภัทร เกือมรัมย์ ๖/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๓๗

เด็กชายภูรินท์ เครือคำ ๗/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๓๘

เด็กชายวชิราวุธ คงดี
๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๓๙

เด็กหญิงเจสสิก้า แมร์ปาร์ค
๑๔/๗/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๕๐ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๔๐

เด็กชายบันลือศักดิ

์

ณ สงขลา
๒๖/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๔๑

เด็กชายวีรพงศ์ จันทร์ขอนแก่น
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๔๒

เด็กหญิงเกตุนรินทร์ อาชีวะ ๕/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๔๓

เด็กหญิงบงกรรัตน์ ตอนรัมย์
๑๔/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๔๔

เด็กหญิงพิมลวรรณ เต็มสัตย์
๓๐/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๔๕

เด็กชายณัฐชนน อยู่สุขอาบ
๒๖/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๔๖

เด็กหญิงธีรกานต์ สายทอง
๒๙/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๔๗

เด็กหญิงกานดา บังทา
๑๘/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๔๘

เด็กหญิงจิราวรรณ แซ่ตัน
๑๙/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๔๙

เด็กหญิงพิตติธาร นุชรัชวงษ์
๒๐/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๕๐

เด็กชายสุภกิณห์ สระประไพ ๖/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๕๑

เด็กหญิงทวิพร แซ่หว้า ๖/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๕๒

เด็กชายอลงกรณ์ แสนวงค์มา
๑๗/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๕๓

เด็กชายณัฐพล อมาตยกุล
๑๘/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๕๔

เด็กชายธนากรณ์ เหมือนดอกไม้ ๔/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๕๕

เด็กหญิงพรชิตา นนทะโคตร
๑๕/๗/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๕๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ รัตนศรี ๑/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๕๗

เด็กชายธีร์กวิน หมันบุญ

่

๑๖/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๕๘

เด็กชายหรรษธร เพชรรัตน์
๓๑/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๕๙

เด็กชายเปยมวัฒน์ พิทักษ์พร
๓๐/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๖๐

เด็กหญิงศุจิรัตน์ นพพระศรีรัตน์ ๖/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๖๑

เด็กชายภูวฤทธิ

์

อ่อนโพธิเอน

์

๒๒/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๖๒

เด็กชายพัชรพล วันประเวช ๑/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๖๓

เด็กหญิงรินรดา พวงมาลี ๙/๗/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๖๔

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ สิงห์บัว
๒๙/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๖๕

เด็กหญิงณัฏฐวี กลินสังข์

่

๓/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๖๖

เด็กหญิงวนิตา ประนมศรี ๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๖๗

เด็กหญิงศศุภิสรา ศิริสงครม
๑๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๖๘

เด็กชายมล ประเสริฐยิง

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๖๙

เด็กหญิงกาญจนา เปาแย้ม
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๗๐

เด็กหญิงศิริวรรณ คุณโบราณ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๗๑

เด็กหญิงวนิดา ฝาชัยภูมิ
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๗๒

เด็กชายปาฏิโมกข์ ท่าโร่
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๗๓

เด็กชายธนภัทร แสงเขียว
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๗๔

เด็กหญิงศิรินันท์ ทัศงามนาค
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๕๑ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๗๕

เด็กชายพฤฒธิสติ แก้วนำหนึง

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๗๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ ทองหล่อ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๗๗

เด็กหญิงณัฐวดี บุญทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๗๘

เด็กชายคณาวัฒน์ บุญมาก
๐๕/๒๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๗๙

เด็กชายนภัสกร แสงสวน
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๘๐

เด็กหญิงกนกพร ระหว่างขุนทด

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๘๑

เด็กชายโทมัส แมร์ปร้าค

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๘๒

เด็กชายนครินทร์ มันคงดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๘๓

เด็กหญิงณัฐวิภา ยศกล้า

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๘๔

เด็กชายมหาสมุทร พันธุรักษ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๘๕

เด็กหญิงพรทิพย์ ตำพิทักษ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๘๖

เด็กหญิงทัศวรรณ ดีสำโรง
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๘๗

เด็กชายเทวา ทะยอยรัมย์

๒๘/๐๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๘๘

เด็กหญิงธนัชชา ดีถนัด
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๘๙

เด็กชายธนากร กงชัย
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๙๐

เด็กหญิงไพจิตร ลาน้อย
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๙๑

เด็กหญิงภัทรนิธิ

์

ชืนขำ

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๙๒

เด็กชายสุรเชษฐ์ พุฒซ้อน
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๙๓

เด็กหญิงณิรชา โตจิต
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๙๔

เด็กชายตะวัน ปานดำ
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๙๕

เด็กชายศุกโชติ อุ่นทรวง
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๙๖

เด็กหญิงนันทิชา นัทธีทอง
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๙๗

เด็กหญิงปาลิดา ลอยลำ
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๙๘

เด็กหญิงทิพานันท์ ลือคำหาร
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๒๙๙

เด็กชายวุฒทิพัฒน์ มังคะละ
๑๙/๑๙/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๐๐

เด็กหญิงธัญชนก ประสพทอง
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๐๑

เด็กชายณัฐกฤต อุดม
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๐๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สีลาพัฒ
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๐๓

เด็กหญิงจันทกานติ

์

คำสังฆะ
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๐๔

เด็กชายณัฐภัทร คำเกิด
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๐๕

เด็กชายชิษกพงศ์ เอียมสุขสุวรรณ
๒๙/๒๖/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๐๖

เด็กชายวัจนวิชญ รัตนแสนวงษ์
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๐๗

เด็กหญิงแสงดาว อุดหนุน
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๐๘

เด็กหญิงชมพูนุท ผิวบุญเรือง
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๐๙

เด็กหญิงเพชรรัตน์ คะถารดี
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๕๒ / ๓๒๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๑๐

เด็กชายณัฐภูมิ ขันยศ
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๑๑

เด็กหญิงสุชาดา ผังคี
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๑๒

เด็กหญิงอรววรณ ภิรมยธรรมิศิริ
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๑๓

เด็กชายอาทิตย์ พวงมาลี
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๑๔

เด็กหญิงศศินิภา สดวกกิจ
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๑๕

เด็กหญิงจุฑามาศ กาวสกิจ
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๑๖

เด็กหญิงศุภาวิณี สุระภี
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๑๗

เด็กชายอภิวิชญ์ อรุณรัตนโชติ
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๑๘

เด็กหญิงวันวิสา ตันสุวรรณ
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๑๙

เด็กหญิงกาญจนา วังฆะฮาด
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๒๐

เด็กหญิงสิริยากร สิงหารัตน์
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๒๑

เด็กชายชินกฤต อรชร
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๒๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ ชนะน้อย
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๒๓

เด็กชายเขมทัต หอมไม่หาย
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๒๔

เด็กหญิงรวิษฏา กรีวิทย์
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๒๕

เด็กชายสิทธิพร อ่อนระเบียบ
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๒๖

เด็กหญิงภัทรลภา ฤชุพันธ์
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๒๗

เด็กหญิงชนม์ชนก แก่นจันทร์
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๒๘

เด็กชายโชคสิน จันทร์เท
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๒๙

เด็กหญิงสุพัฒตรา คำดี
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๓๐

เด็กชายประสบโชค รักประยูร
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๓๑

เด็กชายภควรรษ ชูเชิดมงคลกุล
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๓๒

เด็กชายวรากร เทพราม
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๓๓

เด็กชายจิรพงส์ พิมวงศ์
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๓๔

เด็กหญิงสุพิชญา อู่สุวรรณ
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๓๕

เด็กหญิงลลิตา ทาใจ
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๓๖

เด็กหญิงสุพรรษา แซ่เงียบ

๊

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๓๗

เด็กชายนทีธร ทิพย์สุวรรณ
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๓๘

เด็กหญิงปนมณี หนูพินิช
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๓๙

เด็กชายสกุลยศ มะนุภา
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๔๐

เด็กหญิงธุวพร รัตนศิลป
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๔๑

เด็กหญิงธันย์ชนก แสนคำ
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๔๒

เด็กหญิงฉวีวรรณ พิลึก
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๔๓

เด็กชายจักรพงษ์ พัฒนิม

่

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๔๔

เด็กชายพิเชษฐ์พงษ์ สายโสภา
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๕๓ / ๓๒๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๔๕

เด็กหญิงชลธิชา บิงกาซัน
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๔๖

เด็กชายณัฐราวิน ดาราโรจน์
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๔๗

เด็กชายธนกฤต ทองเย็น
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๔๘

เด็กหญิงจอมขวัญ อุไกรหงษา
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๔๙

เด็กชายวัชรกร คำอินทร์
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๕๐

เด็กหญิงศรีสุพร แจ้งจุล
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๕๑

เด็กหญิงอรปรีญ ปญญาพรดำรง
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๕๒

เด็กชายรัฐภูมิ บัวอุไร
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๕๓

เด็กชายสหรัฐ บุญยง
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๕๔

เด็กชายพัชรพล จันทรศิริ
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๕๕

เด็กชายธนาธิป สงวนโสม
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๕๖

เด็กชายชัยวัฒน์ ชมขุนทด
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๕๗

เด็กชายปยะชัย อินต๊ะมา
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๕๘

เด็กชายศุธินันท์ กุนณะ
๒๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๕๙

เด็กชายเกือกูล

้

เลียงประเสริฐ

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๖๐

เด็กชายชลเทพ นันทรัตน์
๑๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๖๑

เด็กชายสรสิช สิงห์สุข ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๖๒

เด็กชายวีระพัฒน์ โสดากุล
๒๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๖๓

เด็กหญิงณัฐกมล อินทรชูเดช
๑๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๖๔
เด็กหญิงเบญจกาญจน์

น้อยใย

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๖๕

เด็กหญิงชาลิสา เณรชู
๒๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๖๖

เด็กหญิงศิริวิมล ศรีวงษ์รักษ์
๒๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๖๗

เด็กชายศุภชัย เชือมอญ

้

๒๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๖๘

เด็กชายปญญาเลิศ หลวงสาร
๒๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๖๙

เด็กชายไพศาล ทิพานนท์ ๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๗๐

เด็กหญิงกัลยาพร เกตวงษา

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๗๑

เด็กชายกฤตบุณย์ ขุนทองจันทร์
๑๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๗๒

เด็กหญิงภคนันท์ คฤหบดี
๓๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๗๓

เด็กหญิงปานวาด ศรีบุหงา ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๗๔

เด็กหญิงมุกรินทร์ สาขำ
๒๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๗๕

เด็กหญิงณัชชา น้อยเอม
๑๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๗๖

เด็กหญิงปติกา คุ้มพะเนียด
๑๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๗๗

เด็กหญิงรัตติกาล กิมศรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๗๘

เด็กหญิงนิตยา บุญทาบทอง ๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๗๙

เด็กชายสุพัฒน์ สราญจิตต์
๓๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๕๔ / ๓๒๘

้
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นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๘๐

เด็กชายธนชัย แดนจันทร์ทึก
๓๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๘๑

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ไพรโสภา
๒๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๘๒

เด็กชายจตุภูมิ พงศ์มี
๒๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๘๓

เด็กชายวสันต์ เลียงสอน

้

๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๘๔

เด็กหญิงวิภาวรรณ ครองไธสง
๒๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๘๕

เด็กชายปภังกร เวชสิน
๒๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๘๖

เด็กหญิงปลายฟา เสนาบุญญฤทธิ

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๘๗

เด็กชายวุฒิชัย หะธรรมวงษ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๘๘

เด็กชายอนันท์ตชัย พวงมี
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๘๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

คมสัน
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๙๐

เด็กชายพศิน ไพรบึง
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๙๑

เด็กชายเจษฎา ชุมภูบวร
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๙๒

เด็กหญิงนิภา ศาสตรประสิทธิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๙๓

เด็กชายวีรชัย บุญไทย
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๙๔

เด็กหญิงสุภัสสรา ผิวขาว
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๙๕

เด็กชายกันตพล เหล่าบุญมา
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๙๖

เด็กชายสิทธิโชค บุญญานันท์
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๙๗

เด็กหญิงกรกมล ชุ่มชืน

่

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๙๘

เด็กหญิงขวัญนภา อินอุเทน
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๓๙๙

เด็กหญิงพรมณี ผลสง่า
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๐๐

เด็กหญิงแพรพลอย บุญเสริมทรัพย์
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๐๑

เด็กหญิงวาริณี ลาพล
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๐๒

เด็กหญิงสิริอร ทำประเสริฐ
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๐๓

เด็กชายวิษณุ ภูเวียง
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๐๔

เด็กชายศุรวุธ ศรีวงษ์รักษ์
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๐๕

เด็กชายไตรภพ ภักดี
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๐๖

เด็กหญิงพิมพกานต์ เอียมละออ

่

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๐๗

เด็กหญิงวรินยา มะโนรัตน์
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๐๘

เด็กหญิงไอรดา บุดดีเคน
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๐๙

เด็กชายวริทธิธร สกุลเย็น
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๑๐

เด็กหญิงกวิตรา ใจกล้า
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๑๑

เด็กหญิงลลิตา มินทะขัติ
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๑๒

เด็กหญิงกันยาวีย์ อรุณศิริรักษ์
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๑๓

เด็กชายศรุต เล็กมณีโชติ
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๑๔

เด็กหญิงนภาพร ยอดม่วง
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๕๕ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๑๕

เด็กหญิงสุชาวดี สายเครือง

่

๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๑๖

เด็กหญิงภูษณิศา จิรยาภาภร
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๑๗

เด็กหญิงฉัตรนภา เอกทัตร์
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๑๘

เด็กหญิงฐิติพร ไตรวิชา
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๑๙

เด็กชายธนกร เม่งศิริ
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๒๐

เด็กหญิงรัตนา มาเจริญ
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๒๑

เด็กหญิงพัชรีญา นาคสิน
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๒๒

เด็กหญิงภัทรธิดา ภักดี
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๒๓

เด็กหญิงนันท์นภัส ทีฆะสุข
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๒๔

เด็กหญิงปาริชาต สุขสุนทรีย์
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๒๕

เด็กหญิงฐายิกา บุณยศิริชัย
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๒๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ ประกายแก้ว
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๒๗

เด็กชายอานัส กรุดสายสอาด
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๒๘

เด็กหญิงกัญฐิชา แพงชาลี

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๒๙

เด็กหญิงอธิติยา คำสอ
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๓๐

เด็กหญิงจรรย์อมล ทีหัวช้าง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๓๑

เด็กหญิงญาดา กณวรรธน์
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๓๒

เด็กหญิงปยะฉัตร จำนงค์ศรี
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๓๓

เด็กชายพระรักษ์ คล้ายเขียว

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๓๔

เด็กหญิงจารุวรรณ ไชยนา
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๓๕

เด็กชายไท้ฟา จันทร์ทรา
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๓๖

เด็กชายเจษฎา กลินหอม

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๓๗

เด็กชายธนากร ศรีไชโย
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๓๘

เด็กชายธนบดี ศรไชย
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๓๙

เด็กหญิงจิรนันท์ ไชยนา
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๔๐

เด็กหญิงมัชฌิมา ไตรพล
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๔๑

เด็กชายพชรพล บุญภาพ
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๔๒

เด็กชายบุญฤทธิ

์

อ้นสันเทียะ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๔๓

เด็กชายจิรเดช ภารวงศ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๔๔

เด็กหญิงสุภาพร ผิวขาว
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๔๕

เด็กชายพีรพัฒน์ พลขันธ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๔๖

เด็กหญิงธนัญญา สงเรืองศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๔๗

เด็กหญิงชนิตา คลังผา
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๔๘

เด็กหญิงวิมลวรรณ ศิลป
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๔๙

เด็กหญิงปภาดา เปาพันธ์ดี
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๕๖ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๕๐

เด็กชายสุทธิพงษ์ สุโพธิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๕๑

เด็กชายนัฐพร บุญเชิญ
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๕๒

เด็กหญิงภัทรภร สีนา
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๕๓

เด็กชายจิรายุทธ์ คงคล้าย
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๕๔

นายณัฐพงษ์ จันภิรมย์
๒๔/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๕๕

นางสาวพลอยปภัส สัจจสังข์
๐๑/๐๔/๒๕๒๖

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๕๖

เด็กหญิงวรรณนภา เชียวชาญอักษร

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๕๗

เด็กหญิงกฤคยาภรณ์ ทิมพิทักษ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๕๘

เด็กหญิงปณณธร จารุประกร
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๕๙

เด็กชายกันตวุฒิ เยวรัมย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๖๐

เด็กหญิงเปรมมิกา รอดนาค
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๖๑

เด็กหญิงบุรัศกร กู้เมือง
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๖๒

เด็กชายธิเบศร์ พันจัน
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๖๓

เด็กหญิงปุณยนุช กิตติวีระพิทักษ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๖๔

เด็กชายอุครชัย รอดพยัคต์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๖๕

เด็กชายจิตติพัฒน์ เถาว์พุดซา
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๖๖

เด็กหญิงนภัสสร สิงห์สม ๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๖๗

เด็กหญิงเอมิกา จิตรพรหมมา
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๖๘

เด็กชายแซมเพชร สืบสันติสกุล ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๖๙

เด็กชายยงยุทร ผ่องแผ้ว
๑๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๗๐

เด็กชายรพีภัทร เนียมหอม
๒๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๗๑

นางสาวพลอยฝน เก่งสกุล
๒๕/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๗๒

เด็กหญิงปวีณา นิลประดิษฐ์
๑๔/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๗๓

นายธนชัย ซุ่นขวัญ
๑๙/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๗๔

นายปณฑ์สพล ปอชา
๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๗๕

นายเชาว์วัฒน ตามสมบูรณ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๗๖

เด็กหญิงวราภรณ์ แย้มนาค
๑๗/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๗๗

นายฉัตริน วุฒิสาร

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๗๘

นายฐิติพงศ์ แสงกำเนิด ๕/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๗๙

นายธีรภัทร ศรีสุธรรณ
๑๙/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๘๐

นายพัสวีร์ สงานทรัพย์
๑๖/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๘๑

นายวัชรพล กล้าหาญ
๑๗/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๘๒

นายอัครนภ โตรักขา
๑๒/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๘๓

เด็กหญิงวรัญญา สังข์รุ่ง ๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๘๔

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

กันหาบาง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๕๗ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๘๕

เด็กหญิงพิม โคตรแก้ว
๑๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๘๖

เด็กหญิงณัฐรดา มโนเกือกูล

้

๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๘๗

เด็กหญิงกัลยกร ก่อพงศ์บนา ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๘๘

เด็กชายอภิรักษ์ อิมสอาด

่

๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๘๙

เด็กชายระพีพรรฒ พรหมลัทธิ

์

๒๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๙๐

เด็กชายฐิติพงศ์ สุทธิแพทย์
๒๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๙๑

เด็กชายวรเชต เนตรนิม

่

๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๙๒

เด็กหญิงอารยา อภัยพัฒน์ ๖/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๙๓

เด็กหญิงศิรพร อิมแก้ว

่

๑๕/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๙๔

เด็กชายออมสิน ชูพุทธพงษ์
๒๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๙๕

เด็กชายก้องเกียรติ สุรียพันธ์
๒๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๙๖

เด็กหญิงวัลนภา เกิดวิเชียร
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๙๗

เด็กหญิงมณิตา ทวีพรประเสริฐ ๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๙๘

เด็กชายณัฐพล ภู่เจริญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๔๙๙

เด็กชายอนุภัทร นามวรรณ
๒๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๐๐

เด็กชายปฐวีกานต์ บุญมาทน ๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๐๑

เด็กชายรพีพัฒน์ เฉลิมธรณิศ ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๐๒

เด็กชายจิรพัฒน์ คลังแสง
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๐๓

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ไชยาน้อย
๒๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๐๔

เด็กชายวีระพงศ์ วีระพงศ์
๑๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๐๕

เด็กหญิงแสนสิริ มีสุธานนท์
๑๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๐๖

เด็กหญิงกัณฐิกา ชนะเทพ
๒๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๐๗

เด็กหญิงพรนภา วัยไธสง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๐๘

เด็กชายจิราพัชร กานดา
๑๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๐๙

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

โพธิรักษา

์

๒๙/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๑๐

เด็กชายรตน ม่วงกลำ
๒๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๑๑

เด็กหญิงศริณพร โนนทิง
๑๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๑๒

เด็กหญิงวชิรญาณ์ บุญโพธิ

์

๑๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๑๓

เด็กหญิงศิริวรรณ สว่างเพชร
๑๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๑๔

เด็กหญิงพิชชานันท์ อินทรักษ์
๑๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๑๕

เด็กหญิงนุชสรา แพใหญ่
๑๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๑๖

เด็กหญิงประภัสสร ภูฆัง ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๑๗

เด็กชายปาณัทพงษ์ แหยมมี ๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๑๘

เด็กหญิงชริญญา สังผัน
๒๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๑๙

เด็กชายธีรพงษ์ คณานิตย์ ๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๕๘ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๒๐

เด็กชายเจริญชัย เจริญชนย์
๒๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๒๑

เด็กหญิงศิรินทิพย์ รู้กอง ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๒๒

เด็กหญิงปยฉัตร แสงเดือน
๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๒๓

เด็กหญิงนริศรา โหระเวท
๒๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๒๔

เด็กชายอดิกัณท์ คงกำเหนิด
๒๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๒๕

เด็กชายโยธิน ไหมจันทึก
๑๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๒๖
เด็กหญิงแพรวพิชนาฎ

แสงทอง
๒๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๒๗

เด็กหญิงพญสร ศรีชัย
๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๒๘

เด็กหญิงฐิติมา บุญมี

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๒๙

เด็กชายธนาธิป นาคนิยม
๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๓๐

เด็กหญิงธัญญารักษ์ สุจิงต่า

่

๒๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๓๑

เด็กหญิงชลธิชา จันทร์เกตุ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๓๒

เด็กชายราเชธญ์ แตงอินทร์
๒๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๓๓

เด็กชายพัฒนากร แนบนุช
๒๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๓๔

เด็กชายภูมรัตน์ ชลธี
๓๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๓๕

เด็กชายนัฐกร แก้วบรรจง ๖/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๓๖

นางสาวสิริญา สกุลอารีย์มิตร ๓/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๓๗

นางสาวมณฒิชา เรืองศิลป
๒๒/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๓๘

นางสาวบุษบา ศรีบูระพา
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๓๙

นางสาวกัลย์สุดา แก้วล้วน
๑๓/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๔๐

นายศุภวิชญ์ พัฒนสินทวี
๒๒/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๔๑

นางสาวฐิติมา รอดสวัสดิ

์

๑๗/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๔๒

นายศีรีภัทร เทวงษา
๒๔/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๔๓

นายติณห์ คำมะนาถ
๒๘/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๔๔

นางสาวสริศาณัชช์ โตอินทร์ ๖/๔/๒๕๔๓ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๔๕

นางสาวพิมพ์ลถัส กันพงษ์
๒๖/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๔๖

นางสาวรสินทรา แปลงประวัติ ๖/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๔๗

นางสาวใบบัว กุเวสา ๘/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๔๘

นางสาวธารารินทร์ แก้วอู๋ ๖/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๔๙

นายธนกร จินดามัง
๑๓/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๕๐

นางสาวโสภิตา มูณี ๔/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๕๑

นางสาวเกศณี ผลเจริญ
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๕๒

นางสาวกาญจนา ทรัพย์บุญ
๒๔/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๕๓

นางสาววรษา งามประเสริฐ ๑/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๕๔

นางสาวภัทรวดี เทียงแท้

่

๒๙/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๕๙ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๕๕

นางสาวพรรณษา บัวเผือน

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๕๖

นางสาวมนทิรา จันทร์เกตุ
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๕๗

นายณชล นาคเจริญ
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๕๘

นายศิวกร ยิงยงสันต์

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๕๙

นางสาวมาริษา เชือแดง

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๖๐

นางสาวภัทราภรณ์ ประทุมวงศ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๖๑

นางสาวบุญนิศา สุขิโต
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๖๒

นางสาวณิชา สุวรรณสาม
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๖๓

นางสาวณัชชา ทองอ่อน
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๖๔

นางสาวสิรีธร วงศ์บุดดี
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๖๕

นายพันศักดิ

์

อนุรัตน์
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๖๖

นางสาวชวัลญา แสงงาม
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๖๗

นางสาวสิริยากร จันทร์เรือง
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๖๘

นางสาวมนรดา โทแสง

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๖๙

นางสาวธวัลรัตน์ เทพธรา
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๗๐

เด็กหญิงอลีนา ฐานิกรกิติ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๗๑

เด็กชายอมรฤทธิ

์

วงศ์ขุนเณร
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๗๒

เด็กชายนที สิงหาภู
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๗๓

เด็กชายภาณุมาศ กลินนิมนวล

่ ่

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๗๔

เด็กชายจตุรวิชญ์ วงศ์ภาคำ
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๗๕

เด็กชายภูชิชย์ เพ็ดนารถ
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๗๖

เด็กชายนันทวุฒิ จิระพรรณ
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๗๗

เด็กชายทศพร ภุมรินทร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๗๘

เด็กชายกฤษฎากร พรหมหรรษ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๗๙

เด็กชายธนภัทร อนันตทัศน์
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๘๐

เด็กชายธนกร สิงห์ก้อม
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๘๑

เด็กชายศักดิดา

์

ปุเลตัง

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๘๒

เด็กหญิงจุติมา ใจเย็น
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๘๓

เด็กหญิงพิมลวรรณ ตรีพิพิษ
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๘๔

เด็กหญิงณัฎฐาพร กลันด้วง

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๘๕
เด็กหญิงศิริประภาพร

รอดสุวรรณ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๘๖

เด็กชายศุภชาติ ทรงช่วง
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๘๗

เด็กชายศิริพงษ์ ปยะประชากร
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๘๘

เด็กชายปยวัฒน์ ภู่เหมือน
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๘๙

เด็กชายวุฒิสิทธิ

์

อยู่นุ้ย
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๖๐ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๙๐

เด็กชายรัฐนนท์ ก้านพุดซา
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๙๑

เด็กชายประวีร์
ชำนาญนาญพนา

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ดอนจินดา
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๙๓

เด็กชายจุฑาภัทร ทองอร่าม
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๙๔

เด็กชายธนพล พลจงหรีด
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๙๕

เด็กชายศรุต วิเชียรปญญา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สระพรม
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๙๗

เด็กชายธีรภัทร สิงห์ทอง
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๙๘

เด็กหญิงรจนา แสนใจฮ
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๕๙๙

เด็กหญิงสุพรรษา หมีสกุล
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๐๐

เด็กหญิงนภัส เซียงจ๊ง

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๐๑

เด็กหญิงกานติมา มีลาย

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๐๒

เด็กหญิงสุปรียา เอียมพลอย

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๐๓

เด็กหญิงธัญมน สุทธิสิทธิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๐๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พงศานุกูลทรง
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๐๕

เด็กชายวชิรรัตน์ วงศ์สวัสดิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๐๖

เด็กชายพิสิฐ เจียมศิริมงคล
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๐๗

เด็กชายณัฐพันธ์ สนคะมี
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๐๘

เด็กชายณัฐพัฒ สว่างเนตร

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๐๙

เด็กชายชลสิทธิ

์

อุ่นสุด

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๑๐

เด็กชายพัสกร แซ่ย้าง
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๑๑

เด็กชายธนโชติ ใจปน
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๑๒

เด็กชายอมฤต ทัดบัวขำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๑๓

เด็กชายสิริพล แผ่บร
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๑๔

เด็กชายสมปอง พลอยโต
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๑๕

เด็กชายบุรินทร์พศ มงคล

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๑๖

เด็กชายประเสริฐ สอนสิทธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๑๗

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ โกเครือ
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๑๘

เด็กชายชยานนท์ ปนแก้ว
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๑๙

เด็กชายพานทองแท้ มันเหมือนปอม

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๒๐

เด็กหญิงชนาภัทร ปานแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๒๑

เด็กหญิงศศินภา สวัสดิทัศน์

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๒๒

เด็กชายเมธิส ประกอบ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๒๓

เด็กชายกิตติภพ นนทะนำ
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๒๔

เด็กชายยศวรุตม์ ปนทอง
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๖๑ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๒๕

เด็กชายธนาธร แซ่เหลา
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๒๖

เด็กชายสหรัถ สรรพกิจ
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๒๗

เด็กชายนิธิโชติ พงษ์นภา
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๒๘

เด็กชายพีรพงศ์ กับตัน

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๒๙

เด็กชายพีรณัฐ แปรนาค

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๓๐

เด็กชายธงชัย มุสะกะ
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๓๑

เด็กชายนาถวัฒน์

เทพหัสดิน ณ อยุธยา ๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๓๒

เด็กชายโกศิต เติมพงศ์พันธ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๓๓

เด็กชายสิปปภัทร์ แสงศรี
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๓๔

เด็กชายนนทวัฒน์ เกียรติวุฒวัฒนา
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๓๕

เด็กชายพีรศิลป วัชราภัย
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๓๖

เด็กชายแสงเมือง ลุงแสง
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๓๗

เด็กชายชนัญธร เสาวภา
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๓๘

เด็กชายภูดิท กิมไซร้
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๓๙

นางสาวจุฑารัตน์ สัมมากฤษณ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๔๐

นายอัครวินท์ จูงาม
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๔๑

เด็กหญิงพัชราภร วงษ์ศรีแก้ว
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๔๒

เด็กหญิงอังศุนิจ ภาชา

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๔๓

เด็กหญิงภูมิรัตน์ โคตรบุตร
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๔๔

นายจิรัฏฐ์ ศรีแสงจันทรา
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๔๕

นางสาวสร้อยสุดา บุญประเสริฐ

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๔๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

เข็มทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๔๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คุณสวย
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๔๘

เด็กชายสรวุฒิ ขันอาสา

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๔๙

เด็กชายภคพงค์ กาดกอง
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๕๐

เด็กชายปภิณวิช มีสี
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๕๑

เด็กชายกฤษฎาชัย ศรีพุฒ
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๕๒

เด็กชายสุรพัศ สนธิจิตต์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๕๓

เด็กชายสรวิชญ์ ปญญายงค์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๕๔

เด็กชายบัลลังก์ เกือประเสริฐ

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๕๕

เด็กหญิงถิรดา เออชูชืน

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๕๖

เด็กหญิงวิภา หริจันทร์วงศ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๕๗

เด็กหญิงสุนิสา เฉลยปราชญ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๕๘

เด็กหญิงธนัทกัญญ์
พานิชวัฒนาเจริญ ๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๕๙

เด็กชายนนทกร สารวงษ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๖๒ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๖๐

เด็กชายกิตติธัช มุ่งเทียง

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๖๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พ่วงแพ
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๖๒

เด็กชายธนาวุฒิ เอียมพงค์

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๖๓

เด็กชายเฉลิมชัย บุญมาสอน
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๖๔

เด็กชายภาณุมาส นวลจันทร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๖๕

เด็กชายกนกณัฐ มากมี
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๖๖

เด็กชายกุมภาพันธ์ จันทรเกช
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๖๗

เด็กหญิงนาตาลี เอนกบุณย์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๖๘

เด็กหญิงปนิดา ปาสาใน
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๖๙

เด็กหญิงพรรณธิดา ศรีปะนะ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๗๐

เด็กหญิงจีรนันท์ ทรัพย์คต
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๗๑

เด็กชายวงศกรณ์ บุญแก้ว
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๗๒

เด็กชายชินกฤต ลัมดำรงนุกูล
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๗๓

เด็กชายกวิน ตะมะวิโมก

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๗๔

เด็กชายเอกภพ จอกแก้ว
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๗๕

เด็กชายภูริ อยู่เพชร
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๗๖

เด็กชายสงกรานต์ ทัพประยงค์
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๗๗

นายสรายุทธ ยมยะมาลี
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๗๘

เด็กชายธนเดช ภัทรทวีรัชต์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๗๙

เด็กชายธีรภัทร วงชมภู
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๘๐

เด็กชายจุลพงษ์ เสนดอน
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๘๑

เด็กชายกันยากร ชาญสมุทร
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๘๒

เด็กชายณภัทร ภานนท์สกุล
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๘๓

เด็กหญิงเอมทิกา บุญเยียม

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๘๔

เด็กหญิงณัฐมล วิชัยศรี
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๘๕

เด็กหญิงอรอุมา เชือทอง

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๘๖

เด็กหญิงภัณฑิรา บัวสอน
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๘๗

เด็กชายธนบดี ไกรสมรวม
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๘๘

เด็กชายบดินทร์ จุมเฉียง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๘๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คงจันทร์
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๙๐

เด็กชายศักดิศรี

์

มากมูล
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๙๑

เด็กชายศักดิศิริ

์

ตังมัน

้ ่

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๙๒

เด็กชายณัฐพล พยัคฆ์บุตร
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๙๓

เด็กชายทฤษฏี สันทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๙๔

เด็กชายธเนศ ปลังปรีชา

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๖๓ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๙๕

เด็กชายนภสินธุ์ การศัพท์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๙๖

เด็กชายนวศิริ จัดเขตรกรรม
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๙๗

เด็กชายฐสิษฐ์ ภัครนันท์วิโรฒ
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๙๘

เด็กชายณัฐพล สุขศิริ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๖๙๙

นางสาววิภาพร บุญประสาท
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๐๐

นายภัทระ ภู่เกลียะ

๊

๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๐๑

นายณัฐณรงค์ ใจมันคง

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๐๒

เด็กหญิงหฤทัย ไกรยสินธ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๐๓

เด็กชายศิรวริศ เชือธรรมชาญ

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๐๔

เด็กหญิงชรัญญา ถินสุวรรณ

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๐๕

เด็กชายทรรศน ชืนคำ

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๐๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

หลิมวานิชย์
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๐๗

เด็กหญิงอรกัญญา กระต่ายทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๐๘

เด็กชายสิรวิชญ์ ไชยสิงห์ทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๐๙

เด็กหญิงนรินทิพย์ ปานสีเงิน
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๑๐

เด็กหญิงพัชรภรณ์ แก้วรุ่ง

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๑๑

เด็กชายนภดล มีเปรมปรี
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๑๒

เด็กชายรชานนท์ ม่วงศิริ
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๑๓

เด็กชายกิตติพงษ์ โทลักษณ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๑๔

เด็กชายธนสินธุ์ หอมเนียม
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๑๕

เด็กชายจำเริญ ชุ่มพงพันธ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๑๖

เด็กชายฐิปาณัสฆ์ แสงบัวท้าว
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๑๗

เด็กหญิงดารากร กลัดพันธ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๑๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

เพ็งสอน
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๑๙

เด็กชายนิธิวัตร วงจำปา

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๒๐

เด็กชายอภิวัฒน์ หุ่มทอง
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๒๑

เด็กชายธนาชิป เกิดสกุล
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๒๒

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญหนุน
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๒๓

เด็กชายวุฒิชัย กลำแก้ว
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๒๔

เด็กชายพงศกร มูลเซอร์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๒๕

เด็กหญิงชาลิสา แซ่ตัง

้

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๒๖

เด็กชายจิรภัทร ไกรเมฆ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๒๗

เด็กหญิงฐิติญา ทับทิมไทย

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๒๘

เด็กหญิงภัทรพร จันทร์เรือง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๒๙

เด็กหญิงนันท์นมัส ดีรักษา
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๖๔ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๓๐

เด็กหญิงปาริชาติ อ่วมอรุณ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๓๑

เด็กชายธนโชติ ศิริวารินทร์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๓๒

เด็กชายพงศกร ต้นทัพไทย
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๓๓

เด็กหญิงธิวา กนกพินิจ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๓๔

เด็กหญิงสิรินทรา ครบถ้วน
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๓๕

เด็กชายปณณทัต มาศิริ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๓๖

เด็กชายกรวิชญ์ สิทธิเจริญ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๓๗
เด็กชายปฏิหาปณ์พงศ์

สมัยเสนีย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๓๘

เด็กชายชินาธิป ศุกรโยธิน
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๓๙

เด็กชายพงศ์พล ขุนพิลึก
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๔๐

เด็กชายนำชัย กันหานนท์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๔๑

เด็กชายณัฐกิตติ ปานเจริญ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๔๒

เด็กชายชัยรัตน์ คุ้มเจริญ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๔๓

เด็กชายธนภูมิ หน้าผ่อง
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๔๔

เด็กชายณภดล ลงคลจรผล
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๔๕

เด็กชายธนกร บานเย็น
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๔๖

เด็กชายประวิทย์ เอียมอาคม

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๔๗

เด็กหญิงสุภาพร เกษมวรนันต์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๔๘

เด็กหญิงกชกร พยาบาล
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๔๙

เด็กชายนนทภูมิ ศรศิลป
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๕๐

เด็กหญิงภาวินี โชติประทุม
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๕๑

เด็กหญิงณัชชา ลือภิวัฒนกุล

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๕๒

เด็กชายอนิวัต บุตรสีมาตย์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๕๓

เด็กหญิงดารารัตน์ พัฒนสุกาญจน์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๕๔

นางสาวศศิประภา ฤทธิศักดิ

์ ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๕๕

เด็กหญิงโฮสเรย์ปค โฮป
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๕๖

เด็กชายธีรภัทร์ เชยชัยภูมิ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๕๗

เด็กชายตะวัน วุสวรรณเนตย์
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๕๘

เด็กชายณัฐพล เคนเหลือม

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๕๙

เด็กชายวิษณุ บุญแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๖๐

เด็กชายณัฐพล บรรเทิงไพบูลย์
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๖๑

เด็กชายธนกร ยุทธศักดิกำแหง

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๖๒

เด็กชายนิรันทร์ ฉัตรนันทเวช
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๖๓

เด็กหญิงสุภาพร บุญทา
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๖๔

เด็กหญิงรมิฏาษ์ มโนมธุรพจน์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๖๕ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๖๕

เด็กหญิงธนัชชา ประชุม
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๖๖

เด็กหญิงทิพญา เปรืองวิชา

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๖๗

เด็กหญิงสุภาภรณ์ หมพงษ์พิตพ
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๖๘

เด็กหญิงจริญญา ธิยานันท์
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๖๙

เด็กหญิงชาริยา ยศกลาง
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๗๐

เด็กชายพุทธรักษา จันทร์สอทธิพงศ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๗๑

เด็กชายนนทวัฒน์ สุขสมรูป
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๗๒

เด็กชายธนัท ด่านสว่างกุล
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๗๓

เด็กชายอนุวัฒน์ สังเสรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๗๔

นายกิตติขดี ประดับกอบขจร
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๗๕

เด็กชายพัสกร จันทนสาร
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๗๖

เด็กชายชานนท์ หน่ายคอน
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๗๗

เด็กชายผณินทร์ วงศ์เนียน
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๗๘

เด็กชายพงศกร จาดทองคำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๗๙

นายพงชัย วิชาชน
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๘๐

เด็กชายภูวฤทธิ

์

จันทร์แจ่ม
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๘๑

เด็กชายฐิติกร จิตพิทักษ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๘๒

เด็กหญิงกาญจนา นกจันทึก
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๘๓

เด็กชายนิพนธ์ เอียพรม

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๘๔

เด็กชายธิตินนท์ นามชุ่ม
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๘๕

เด็กหญิงชนิดาภา เรือนทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๘๖

เด็กหญิงอุษา เวสะมูสา
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๘๗

เด็กหญิงวิชญานันท์ บุญคันบุตร
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๘๘

เด็กหญิงรัตนา โพธินุช

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๘๙

เด็กหญิงชมพูนุช เย็นสมใจ
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๙๐

เด็กชายสรวิชญ์ เข็มเพชร
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๙๑

นายธนาวัฒน์ หนูแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๙๒

นายทรงกรด ภูตะเวช
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๙๓

เด็กชายสรวีย์ วุฒิเวช
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๙๔

เด็กชายเทพทัย บุตรศรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๙๕

เด็กชายนิธิวัตร ตังจิตจรุงพร

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๙๖

เด็กชายภูวดล บัญชสิงห์
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๙๗

เด็กชายกิตติภพ จันทร์มี
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๙๘

เด็กชายวัตติกร เรืองแจ่ม
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๗๙๙

เด็กชายวดิศักดิ

์

ภิรมนัด
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๖๖ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๐๐

เด็กชายธนารัตน์ กันกลิน

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๐๑

เด็กชายเฉลิมโรจน์ ลำถึง
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๐๒

เด็กหญิงนตา ยาวประภาษ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๐๓

เด็กชายจีรทิปต์ ชัยบรรค์เมือง
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๐๔

นายวันชัย เข็มทองเจริญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๐๕

เด็กหญิงญาณากร ชืนมี

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๐๖

เด็กหญิงทิพยาภรณ์ สุชีชิต
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๐๗

เด็กหญิงธันวาพร เอือขันเทียะ

้ ้

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๐๘

เด็กชายชนะชัย ทะยะราษฏร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๐๙

เด็กชายนุติ เอียมบุญ

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๑๐

นางสาวสุภาพร กองปราโมทย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๑๑

นายธนธรณ์ เพ็ชรนารถ
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๑๒

นายพิชญา จุ้ยอ่อน

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๑๓

เด็กชายจตุรงค์ บำรุงเขตต์
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๑๔

นายอังกฤษ ยานสันเทียะ

๊

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๑๕

เด็กชายณัฐพล ประนม

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๑๖

เด็กชายอานนท์ เนตรกรพินร์
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๑๗

เด็กชายวีระกร ทองเนียม
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๑๘

เด็กชายธนดล คงคะนันท์
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๑๙

นางสาวเบญจพร พรสิน
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๒๐

นางสาวปรียาภรณ์ อึงทอง

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๒๑

นายไพสิฐฏ์ สุวรรณนารัญ
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๒๒

เด็กชายยุทธศักดิ

์

ประเสริฐ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๒๓

เด็กชายชัยรัฐภูมิ บัวดอกไม้
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๒๔

เด็กชายปฐวี เพชรโยธา
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๒๕

เด็กชายภูดิส คงคาชาติ
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๒๖

เด็กชายรัชชานนท์ จำเริญ
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๒๗

เด็กชายธีรพัฒน์ ตังสุยัยท์ธรรม

้

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๒๘

เด็กหญิงกนกอร แก้วแสนไชย
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๒๙

เด็กหญิงจีรนันท์ อัตรา
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๓๐

เด็กหญิงภคสุภา โตวินทร์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๓๑

เด็กหญิงวิธิดา แปงแก้ว
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๓๒

เด็กหญิงอัชฏาพร ศรีสุพรรณ
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๓๓

เด็กชายธาวิน นวรัตน์วิจิตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๓๔

เด็กชายภัทรพล แสงรัตน์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๖๗ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๓๕

เด็กชายทัพพสาร แก้วเนียม
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๓๖

เด็กหญิงภาณินี สาลีทำ
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๓๗

เด็กชายสุรรักษ์ วิทยากุล
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๓๘

เด็กชายก้องภพ สุขตา
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๓๙

เด็กหญิงอธิษฐาน เจิมจันทร์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๔๐

เด็กชายวรศักดิ

์

สุขหา
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๔๑

เด็กชายกันตพงศ์ ปฏิพงศ์วัฒนา
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๔๒

เด็กชายพานทัตทอง บุญเทียม
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๔๓

เด็กชายพงศภัค ฤกษ์ประกอบ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๔๔

เด็กชายบอล ทองดี
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๔๕

เด็กชายจัรพันธ์ สุดยอด
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๔๖

เด็กชายสิทธิเดช ภูแด่น
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๔๗

เด็กหญิงสุพัญญา พิมยะพันธ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๔๘

เด็กหญิงยุวันดา รุ่งเรือง
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๔๙

เด็กหญิงปยะดา สระนาม

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๕๐

เด็กหญิงพัทธนันท์ สันติรณนรงค์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๕๑

เด็กหญิงปภัสสร มานะอวยชัย
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๕๒

เด็กชายชัยยา กลินชัน

่ ้

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๕๓

เด็กชายวิชัย ตุนาวี
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๕๔

เด็กหญิงวชิรญา แซ่ลิม

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๕๕

เด็กชายพงศธร ทุศิริ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๕๖

เด็กหญิงอริสรา ประดิษฐ์วงศ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๕๗

เด็กหญิงวรกานต์ พรหมแย้ม
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๕๘

เด็กหญิงศิริวิมล เข้มกลม
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๕๙

เด็กหญิงณัฐภา พิมพขันธ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๖๐

เด็กหญิงธนัญภัทร์ ธัมมะกูลสีห์
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๖๑

เด็กหญิงเนตรดาว ครองศีลธรรม
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๖๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ภู่เกลียง

้

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๖๓

เด็กหญิงรสรัตน์ อุดมทรัพย์ถาวร
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๖๔

เด็กชายพรทิวา เดชขจร
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๖๕

เด็กชายวิชัย มณฑาชาติ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๖๖

เด็กชายธนชิต ยิมสวย

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๖๗

เด็กหญิงญาณิศา น้อยด้วง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๖๘

เด็กชายวรันธร ลูกเมือง
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๖๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

ภูมิฐานนท์
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๖๘ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๗๐

เด็กชายเพชรเงิน โตสวัสดิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๗๑

เด็กชายจิรพัฒน์ หอมสิทธิเดช
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๗๒

เด็กชายธนพล รักสพันธ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๗๓

นางสาวโยชิตา นุชทอง
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๗๔

เด็กชายภูเผา เนียมน้อย
๒๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๗๕

เด็กชายศุภกิตติ

์

อินทนะ
๑๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๗๖

เด็กชายภาวัต เหมชะญาติ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๗๗

เด็กหญิงแพรวพรรณ อยู่ยืน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๗๘

เด็กหญิงพวัญชนก ธาราฉัตร
๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๗๙

เด็กหญิงวรรณิกร โพธิสุวรรณ

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๘๐

เด็กหญิงอรอุมา บุญเกต
๒๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๘๑

เด็กหญิงอาจาลีญา พงสาลี

๑๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๘๒

เด็กหญิงนริศร ประคองเทียน
๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๘๓

เด็กหญิงพัชรี ชอบประดิษฐ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๘๔

เด็กหญิงศุภลักษณ์ รมผักแว่น
๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๘๕

เด็กหญิงณัชชา ศรีพรหม
๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๘๖

เด็กหญิงพิชญาภรณ์ บัวลอย
๒๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๘๗

เด็กหญิงเบญจพร สุขสุแพทย์
๐๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๘๘

เด็กหญิงกฤษณีย์ ตึงพันธุ์

๋

๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๘๙

เด็กหญิงพิมวารี มาลัยเลิศ
๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๙๐

เด็กหญิงวิลัยลักษณ์ บุราณเดช
๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๙๑

เด็กหญิงนภัสวรรณ์ อินสูนย์
๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๙๒

เด็กหญิงภัทรธิดา ปนเงิน
๑๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๙๓

เด็กหญิงเกวลิน ทับบุรี
๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๙๔

เด็กหญิงมาริสา แซ่ตัน
๑๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๙๕

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ตันถา
๒๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๙๖

เด็กหญิงจรรยพร มณทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๙๗

เด็กหญิงกิตติยา ผัดวัง

๒๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๙๘

เด็กหญิงบัณฑิตา พรมสิงห์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๘๙๙

เด็กหญิงมริษา วันตา
๑๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๐๐

เด็กหญิงชลภัสสร เจริญรัตน์
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๐๑

เด็กหญิงภัทรนันท์ แม้นคำ
๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๐๒

เด็กชายชวิน เหมชะญาติ
๐๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๐๓

เด็กหญิงมีนา รุณทอง
๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๐๔

เด็กหญิงริวสรา

ปาลกะวงศ์ณอยุธยา ๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๖๙ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๐๕

เด็กชายณัฐนนท์ สาททอง
๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๐๖

เด็กชายดนัย พฤฒิสาร
๒๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๐๗

เด็กชายทรงวุฒิ สิริชัยวงศ์สกุล
๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๐๘

เด็กชายศรายุธ ปอมพรม
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๐๙

เด็กชายศิรวิทย์ ปญญาประเสริฐ
๑๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๑๐

เด็กชายณัฐวุฒิ โตนนำขาว
๒๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๑๑

เด็กชายสาทิตย์ สวัสดิทัส

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๑๒

เด็กหญิงนลินรัตน์ รอบดูดี
๒๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๑๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

แก้วกอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๑๔

เด็กชายจักรินทร์ คิมหันตา
๑๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๑๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

โชคเผ่าอำไพ
๒๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๑๖

เด็กชายนันทิพัฒน์ พึงรุ่ง

่

๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๑๗

เด็กชายพัชรพงษ์ รัตนกุล
๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๑๘

เด็กชายนัฐวัฒน์ มานะบุตร
๒๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๑๙

เด็กชายธนานพ ทับมุกข์
๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๒๐

เด็กชายธนกร โอรักษ์
๐๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๒๑

เด็กหญิงปทิตา กีรกะจินดา
๑๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๒๒

เด็กหญิงชนาพร งามพริง

้

๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๒๓

เด็กหญิงสุธิดา อินทฤทธิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๒๔

เด็กหญิงฒุฒิพร อ่อนละมูล
๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๒๕

เด็กชายนนทภัทร กำมะลอ
๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๒๖

เด็กชายกันพิพัฒน์ จันทร
๒๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๒๗

เด็กชายธนวัฒน์ สุขสมรูป
๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๒๘

เด็กชายณัฐพิพัฒน์ โพธิอำพร

์

๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๒๙

เด็กชายอนุภัทร สุขุประการ
๒๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๓๐

เด็กชายอาทิตย์ คงสินทร
๑๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๓๑

เด็กชายสรยุทธ ชิณราช
๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๓๒

เด็กหญิงชญานิศ สุขประเสริฐ
๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๓๓

เด็กชายทัศพล นาคประเสริฐ
๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๓๔

เด็กหญิงวรัทยา วาดกลิน

่

๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๓๕

เด็กชายวิชยุตม์ ฤทธิสยาม

์

๒๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๓๖

เด็กชายสุมโน พรรทา
๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๓๗

เด็กหญิงนภัทสร โอรักษ์
๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๓๘

เด็กชายสุรยุทธ ชิณราช
๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๓๙

เด็กชายประทวีโชค วิเศษสังข์
๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๗๐ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๔๐

เด็กหญิงปยกรณ์ โชติกรณ์
๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๔๑

เด็กหญิงพัชราภา ชืนละออ

่

๑๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๔๒

เด็กหญิงสุพัตรา แซ่ลิม

้

๒๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๔๓

เด็กชายอัมรินทร์ เย้ยรัมย์
๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๔๔

เด็กชายสภาชาติ อ่อนชัน

้

๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๔๕

เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา ศุภรัตน์วรภัทร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๔๖

เด็กหญิงวรัญญา นุโยค
๑๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๔๗

เด็กชายธนกรณ์ คำแดง
๑๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๔๘

เด็กชายธนพล แก้วชูแสง
๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๔๙

เด็กชายพรพิพัฒน์ เจตนะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๕๐

เด็กชายวันชัย ชมเจริญ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๕๑

เด็กชายวิสุ ทาบุญสม
๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๕๒

เด็กชายนิติภูมิ ดวงแก้ว
๐๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๕๓

เด็กหญิงวิลาวรรณ สุขพ่วง
๒๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๕๔

เด็กหญิงอิงค์ฟา โนรีย์
๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๕๕

เด็กชายสิทธินันท์ สำเนียงเสนาะ
๑๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๕๖

เด็กชายรัตนวิชญ์ สืบศรี
๑๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๕๗

เด็กหญิงณัฐธิษา สุมล่า
๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๕๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ตันถา
๒๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๕๙

เด็กหญิงณัชณิชา โพธิราช
๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๖๐

เด็กหญิงพรชิตา มันคง

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๖๑

เด็กหญิงศศิลักษณ์ สุบรรณ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๖๒

เด็กหญิงธัญญพัณณ์ อ่อนภูธร
๐๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๖๓

เด็กชายราชวัตร์ สิทธิราช
๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๖๔

เด็กหญิงษุภากร นะวันทุ
๒๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๖๕

เด็กหญิงพนิดา แก้วช้าง
๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๖๖

เด็กชายนภัสกร บุญเลิศ
๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๖๗

เด็กชายอนุวัฒน์ สุขปานเจริญ
๓๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๖๘

เด็กชายอัมรินทร์ จิตต์ชืน

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๖๙

เด็กหญิงเกตุสุดา รับเหลียม

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๗๐

เด็กชายกิตติรัช บุดดา
๐๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๗๑

เด็กหญิงศุภมาส คงประเวช

๑๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๗๒

เด็กหญิงสุวิภา พรมสุข

๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๗๓

เด็กหญิงศศิธร วรเลิศ
๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๗๔

เด็กชายธีรพงศ์ วังภูมิใหญ่
๒๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๗๑ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๗๕

เด็กชายภัทรภุมิ แช่มเสือ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๗๖

เด็กชายธนาดล พึงจะงาม

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๗๗

เด็กชายกิตติพัชญ์ อินทนะ
๑๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๗๘

เด็กชายปุญญาคม คลังสี
๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๗๙

เด็กชายกวินภพ ทับทองคำ
๑๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๘๐

เด็กหญิงณัฏฐา จำปาทอง
๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๘๑

เด็กชายเจษฎาภรณ์ พูนไชย
๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๘๒

เด็กหญิงเพชรดา พลจรัส
๐๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๘๓

เด็กชายธีรภัทร คลองผวน
๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๘๔

เด็กชายตะวัน ประเสริฐกูล ๑/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเชิงเลน เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๘๕

เด็กชายนันทพงษ์ ประเสริฐกูล
๑๒/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเชิงเลน เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๘๖

เด็กหญิงพลอยอัมลิน ทับทิม
๒๔/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเชิงเลน เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๘๗

เด็กหญิงเจญจิรา ไพรแสน
๑๑/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเชิงเลน เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๘๘

เด็กชายวีรชาติ ประเสริฐกูล ๒/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเชิงเลน เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๘๙

เด็กชายหมอก ประเสริฐกูล ๕/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเชิงเลน เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๙๐

เด็กชายฝนคำ ประเสริฐกูล ๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเชิงเลน เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๙๑

เด็กหญิงจิราภา มาเจริญ ๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเชิงเลน เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๙๒

เด็กหญิงมณทญา ภู่ทอง ๙/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเชิงเลน เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๙๓

เด็กหญิงชลลดา อสุนี ณ อยุธยา
๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๙๔

เด็กหญิงวิชา ตุนาวี
๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๙๕

เด็กชายฐปนรรฆ ขาวสาด
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๙๖

เด็กชายประกาศิต ธรรมศร
๒๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๙๗

เด็กชายเพชรวายุ ทับทิม
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงเลน เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๙๘

เด็กชายอาทิตย์ นาสุวรรณ
๑๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงเลน เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๕๙๙๙

เด็กชายสุเมธี จิตรเสงียม

่

๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเชิงเลน เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๐๐

เด็กชายธีรพันธ์ จักรแก้ว
๑๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๐๑

เด็กชายธีรภพ รอดเมือง
๓๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงเลน เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๐๒

เด็กชายศรันย์ โพธิเจริญ

์

๑๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๐๓

เด็กหญิงสุชาวดี อวยพร
๑๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๐๔

เด็กหญิงอภิราวดี ทองมา

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๐๕

เด็กหญิงณัฐธยาน์ จำรัสบรรณ ๖/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๐๖

เด็กชายศุภโชค เหนือบุตร
๑๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๐๗

เด็กชายธนกฤต ชุ่มมนัส
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๐๘

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

เจริญศิริ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๐๙

เด็กชายสุทธิพงษ์ อยู่ประพิช
๑๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๗๒ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๑๐

นางสาวสุมลรัตน์ ภภาเล็กน้อย
๒๘/๔/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๑๑

เด็กชายกฤษดา แสวย้อย
๒๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๑๒

เด็กหญิงฑิตยา โพธิหล้า

์

๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๑๓

เด็กชายธนภัทร ยามเย็น
๑๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๑๔

เด็กชายอัครเดช ภูรัพพา
๒๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๑๕

เด็กหญิงปาลินี สุพร
๑๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๑๖

เด็กหญิงมณฑิตา มีมงคล
๑๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๑๗

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ พลงาม
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๑๘

เด็กหญิงกนกพันธ์ ดวงมาลัย ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๑๙

เด็กชายปริญญา ยันบัวขาว
๑๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๒๐

เด็กชายวัฒฑ์วิชญ์ โพธิหล้า

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๒๑

เด็กชายเริงชัย รุ่งเรือง
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๒๒

เด็กชายคันติชัย ทรวดทรง
๒๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๒๓

เด็กชายสุระสักดิ

์

จิตคาม
๒๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๒๔

เด็กหญิงสุภารัตน์ ประกอบศรี
๒๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ตังพงศ์มนตรี

้

๒๑/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๒๖

เด็กชายกฤษณะ เก็จรัมย์
๓๐/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๒๗

เด็กหญิงจิรดา ศรีขาวช้าย ๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๒๘

เด็กชายพรศักดิ

์

พรหมลาย ๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๒๙

เด็กชายสมบัติ หอมชืน

่

๒๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๓๐

เด็กชายพชฤทธิ

์

บุญมี ๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๓๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีแสทรัพย์
๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๓๒

เด็กหญิงถิราพร พรมน้อย
๑๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๓๓

เด็กชายพรชัย แก้วจันทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๓๔

เด็กชายจิรชัย เหมดำ
๒๐/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๓๕

เด็กชายคธาวุฒิ ฉายเนตร
๑๐/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๓๖

เด็กหญิงเมธาวดี ระโส
๑๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๓๗

เด็กหญิงณัฐธิดา ชูกันหอม
๑๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๓๘

เด็กชายนพกร พร้อมแก้ว
๑๑/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๓๙

เด็กชายจิราวัฒน์ ยืนยงค์
๑๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๔๐

เด็กหญิงออมสิน ปาจิต
๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๔๑

เด็กหญิงนลินนิภา สดุดีกุล
๒๖/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๔๒

เด็กชายวัฒนา มีสำลี ๒๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๔๓

เด็กชายธามัน ฟกแฟง ๕/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๔๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ กลินชัน

่ ้

๑๑/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๗๓ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๔๕

เด็กหญิงอตรีนุช ยืนบุรี

่

๒๒/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๔๖

เด็กหญิงนลพรรณ์ พุดบุรี
๒๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๔๗

เด็กชายพีรวิชญ์ แฟงวัด
๒๖/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๔๘

เด็กชายศราวุธ ศรีสวัสดิ

์

๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๔๙

เด็กชายตรีเพชร พรศิริ
๒๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๕๐

เด็กหญิงกวินธิดา สงกรานต์
๑๓/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๕๑

เด็กชายธนากร รุ่งวัชรเมธา ๒๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๕๒

เด็กหญิงอภิชญา มีมงคล

่

๘/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๕๓

เด็กหญิงธิญาดา ด้วงรักษา
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๕๔

เด็กชายเพชรรัตน์ วงศ์วราช
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๕๕

เด็กชายคุณานนต์ สุริยา
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๕๖

เด็กชายชินท์ณภัทร พันธุออน
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๕๗

เด็กชายอาทิตย์ จันทรโยชา
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๕๘

เด็กชายรามิล กิตติปรียาวัฒน์
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๕๙

เด็กชายศิลา โพธีเสือ
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๖๐

เด็กชายเจษฎา จันทร
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๖๑

เด็กชายธวัชชัย เปล่งแท้
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๖๒

เด็กชายนัธทวัฒน์ โพธิเจริญ

์

๑๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๖๓

เด็กชายเอกลักษณ์ เทพรักษา
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๖๔

เด็กชายจริพัฒน์ แสวงสุข
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๖๕

เด็กชายวีรภัทร รุ่งโรจน์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๖๖

เด็กชายกุลธิตา แก่นจันทร์
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๖๗

เด็กชายณิฌากร วงษ์เอียม

่

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๖๘

เด็กหญิงพรรณวณี แสนอินทร
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๖๙

เด็กชายปยะฉัตร พุฒซ้อน
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๗๐

เด็กหญิงสุภาวดี วงศ์เทพ
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๗๑

เด็กหญิงลักษณ์ ภูมิพัฒน์
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๗๒

เด็กหญิงรัตจิต คำภูษา
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๗๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญจริง
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๗๔

เด็กหญิงจันทราภา คงเฟอง
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๗๕

เด็กหญิงพรรณปพร แต่บาง
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๗๖

เด็กหญิงวรณัน จันทร์ดา
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๗๗

เด็กชายชัยวุฒิ ศรีเจริญ
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๗๘

เด็กหญิงกุลธิดา ทองคล้าย
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๗๙

เด็กหญิงวรรณลดา ยุติเทพศาล
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๗๔ / ๓๒๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๘๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ พ่วงมา
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๘๑

เด็กหญิงนิลาวัลย์ ปญญา
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๘๒

เด็กหญิงปพิชญา ภูมิภาค
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ สุขตะเคียน
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๘๔

เด็กชายปติยะ พละมาต
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๘๕

เด็กหญิงภัทรี อาราเบีย
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๘๖

เด็กชายวรัญยู วรกิจสาทร
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๘๗

เด็กหญิงวันเพ็ญ จันทร์ดู
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๘๘

เด็กหญิงพรพิภัทร พูลทราย
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๘๙

เด็กหญิงอัญมณี เสือปาน
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๙๐

เด็กหญิงอรินทร์ อุตอามาตย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๙๑

เด็กหญิงณิลชล จิตรใจมัน

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๙๒

เด็กชายธณัฐกฤษฎิ

์

พูลสวัสดิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๙๓

เด็กชายปนวัฒน์ พูนกระโทก
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๙๔

เด็กหญิงสุภาพร อุสาพรหม
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๙๕

เด็กหญิงณัฐธิดา แซ่เตีย
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๙๖

เด็กชายนัฐพล มะลิพรม
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๙๗
เด็กหญิงประกายดาว แก้วพิลา

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๙๘

เด็กชายธนวรรธน์ แก้วสาร
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๐๙๙

เด็กหญิงแก้วเพชร ชุมพล
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๐๐

เด็กชายมด พาย
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๐๑

เด็กหญิงสุวิมล สีพุทธ
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๐๒

เด็กหญิงพัชรมัย จักษุบท
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๐๓

เด็กชายศราวุธ โสพระบุญ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๐๔

เด็กหญิงนันทวัน พุ่มอยู่
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๐๕

เด็กชายตรีทศยุทธ ธุลี
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๐๖

เด็กหญิงธยาพร กำเพชร

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๐๗

เด็กชายปฎิพัทศ์ จุมวรรณา
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๐๘

เด็กหญิงภิญญา ภูมิภาค
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๐๙

เด็กหญิงอินทิรา อินนุช
๒๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๑๐

เด็กหญิงสุกัญญา ขุนศิริ
๒๖/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๑๑

เด็กหญิงยอดขวัญ แก้วขาว
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๑๒

เด็กหญิงพิชญา รักสพันธ์

๒๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๑๓

เด็กชายศรัณู จำนงค์ทรัพย์
๑๕/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๑๔

เด็กหญิงรุ่งทิพย์วา กอแก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๗๕ / ๓๒๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๑๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์ สงสาร
๒๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๑๖

เด็กหญิงภัทราพร เรืองฉ่าง
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๑๗

เด็กชายกฤตภาส โพธิแตง

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๑๘

เด็กหญิงปาริชาติ ฉำคล้อย
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๑๙

เด็กหญิงสุพิชญา อ่อนนุ่ม
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๒๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ ฟกเขียว
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๒๑

เด็กชายเจษฎา เต็มเปยม
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๒๒

เด็กชายณัฎฐกิตติ

์

สุวรรณโภชน์
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๒๓

เด็กหญิงศศิวิไล เขียวแดง
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๒๔

เด็กหญิงวรรณภา ผาอิดดี
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๒๕

เด็กหญิงชนิกานต์ เวียงชัย
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๒๖

เด็กชายพีรดนธ์ อ่อนนุ่ม
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๒๗

เด็กชายไตรภพ แตงอิน
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๒๘

เด็กชายกิตติโชค จันทนดิษฐ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๒๙

เด็กชายณัฐพัฒน์ แซ่ตัน
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๓๐

เด็กหญิงปยนุช อินนุช
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๓๑

เด็กชายวศก โฉมศิริ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๓๒

เด็กชายสิทธิชัย เมืองขำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๓๓

เด็กชายพรชัย ใจเย็น
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๓๔

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

มากเจริญผล
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงไรเรือง
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๓๖

เด็กหญิงปารวี ปญญา
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๓๗

เด็กหญิงบัวชมพู เสมอจิตร
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแดง เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๓๘

เด็กชายศิริชัย อินทรโอสถ ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๓๙

เด็กหญิงธัญญธร เดชอุทัย ๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๔๐

เด็กหญิงมลิษา แปนแก้ว
๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๔๑

เด็กชายไกรวิชญ์ เชียงสิม
๑๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๔๒

เด็กหญิงอลิศรา โพธิงาม

์

๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๔๓

เด็กหญิงดากานดา พยาบาล
๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๔๔

เด็กชายบรรเจิด บำรุงพืช ๑/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๔๕

เด็กหญิงนาตาชา ทองประดับ ๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๔๖

เด็กชายอนุชา คำดี ๗/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๔๗

เด็กหญิงภัทรวดี บุญย้าย
๒๕/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๔๘

เด็กชายปนพกร นิลต่าย
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๔๙

เด็กหญิงพัธ์ธีรา ภิญญรัตน์ ๑/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๗๖ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๕๐

เด็กชายธีรภัทร บุญศรี ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๕๑

เด็กชายธัญชนก เหลาสิงห์
๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๕๒

เด็กหญิงภัทราภร ธิปฏิสนธิ ๑/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๕๓

เด็กชายสุทัศน์ ชมภูทอง ๑/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๕๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เปล่าเมืองปก
๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๕๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ อุบลชัย ๑/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๕๖

เด็กชายพสธร กล้าหาญ
๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๕๗

เด็กชายศิวาวุฒิ อินนุช ๑/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๕๘

เด็กชายอานน ทองเขียว
๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๕๙

เด็กชายปกปอง เผือกเอียม

่

๑๔/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๖๐

เด็กชายณัฐกิตติ เรืองฉ่าง
๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๖๑

เด็กชายศุกฤกษ์ รัตนเจริญ
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๖๒

เด็กชายธนโชติ ศรีภา ๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ อ๊ะนา
๒๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๖๔

เด็กชายคงกระพัน ศรีภูธร
๑๒/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๖๕

เด็กหญิงอารยา เพ็งทับ
๑๒/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๖๖

เด็กหญิงร่มฉัตร โพธิเทียง

์ ่

๑๒/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๖๗

เด็กหญิงจิรัชตะวัน ปตาทาโย
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๖๘

เด็กหญิงวรรณิษา บรรยงศ์
๑๒/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๖๙

เด็กหญิงณัฐชนัน กลมจีน
๑๒/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๗๐

เด็กหญิงพลอยนภา สังวาลเพชร
๑๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๗๑

เด็กหญิงธนวร ปานแสง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๗๒

เด็กหญิงปาริฉัตร จันบุดศรี
๑๒/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๗๓

เด็กหญิงนภัส เอียมเพ็ชร

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๗๔

เด็กชายอภิรักษ์ สัมมากฤษณ์ ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๗๕

เด็กชายชัชนันท์ นิลสนิท ๑/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๗๖

เด็กชายวุฒิชัย อินตัน
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๗๗

เด็กหญิงพิมลพัทธ์ ทิพย์ประพันธ์ ๐/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๗๘

เด็กชายอมรเทพ ยิงสุข

่

๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๗๙

เด็กหญิงพนิดา ปอมเมือง ๐/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๘๐

เด็กชายวรเดช สมตน
๑๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๘๑

เด็กหญิงจิดาภา สายบริสุทธิ

์

๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๘๒

เด็กชายวสิษฐ์พล ผูกมี ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๘๓

เด็กชายพิชิตพล พิมพิลา ๑/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๘๔

เด็กชายกชเมธ เผือนพงษ์

่

๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๗๗ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๘๕

เด็กหญิงอรรถยา เผือนพงษ์

่

๑/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๘๖

เด็กชายองศา สุขรุ่งเรือง ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๘๗

เด็กชายราฐฟ มาเทียง

่

๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๘๘

เด็กชายสุเมธ จันเนตพะเนา ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๘๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ กล้าดี ๑/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๙๐

เด็กชายจิรายุธ ศรีภา
๑๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๙๑

เด็กชายนิธิศ แก้วอู๋
๒๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๙๒

เด็กหญิงอุนนดก มิตรทอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบัวทอง บางบัวทอง  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๙๓

นางสาวกนกวรรณ ศรีทองอินทร์
๑๖/๑/๒๕๔๕

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๙๔

นางสาวเมธินี แพงทอง
๑๔/๔/๒๕๔๕

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๙๕

นางสาวอัญญารัตน์ วิชัยกันหา
๙/๑๑/๒๕๔๕

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๙๖

นางสาวนำทิพย์ ว่องไว
๑๖/๔/๒๕๔๖

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๙๗

นางสาวหัทญา จันตะราม
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๙๘

เด็กหญิงสโรชา ศรีโชภา ๔/๑/๒๕๔๖

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๑๙๙

นางสาวเสาวภา ศิริเลิศ

๑๕/๑๑/๒๕๔๔
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๐๐

นางสาวรัตติกาล ภู่อารีย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๔
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๐๑

นางสาวศุภนันท์ เชือมแก้ว

่

๑๔/๓/๒๕๔๔

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๐๒

นางสาวสุภาวดี เก้วแก้ว
๑๒/๓/๒๕๔๕

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๐๓

นางสาวฐิติรัตน์ อ่อนหลำ ๕/๔/๒๕๔๕

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๐๔

นางสาวธมลวรรณ คนอยู่
๒๑/๙/๒๕๔๕

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๐๕

นางสาวนรีกานต์ จุประมัดตัง
๒๓/๘/๒๕๔๓

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๐๖

นางสาวรินษฐา เมืองขวัญใจ
๑/๑๐/๒๕๔๔

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๐๗

นางสาวมณฑิตา จำปามูล
๑๙/๓/๒๕๔๔

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๐๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ วัฒนา
๒๗/๙/๒๕๔๕

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๐๙

เด็กหญิงอัยยรัชธ์ เผ่าเต็ม

๒๒/๑๒/๒๕๔๕
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๑๐

นางสาวนภาพร แสงทองสุข

๒๒/๑๒/๒๕๔๔
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๑๑

เด็กหญิงปนัดดา สีขาว

๑๑/๑๑/๒๕๔๖
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๑๒

นางสาวชุติมา ช่างปรับ ๘/๖/๒๕๔๔

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๑๓

นางสาวขวัญจิรา วงค์ประชุม ๙/๕/๒๕๔๕

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๑๔

นางสาวพัชรมาลย์ ใจชือสัตย์

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๒
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๑๕

นางสาววพัชพร จุ้ยไทย
๖/๑๐/๒๕๔๔

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๑๖

นางสาวพิมพิชา ทัดสำชาญ ๓/๙/๒๕๔๒

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๑๗

นางสาวเก็จมณี ประยุวา ๕/๘/๒๕๔๒

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๑๘

นางสาวสุนิสา แปนพรหม
๓๑/๕/๒๕๔๓

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๑๙

นางสาวตยาวดี ขอบทอง ๖/๗/๒๕๔๒

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๗๘ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๒๐

นางสาวพัชราพร ผุยเถือน

่

๑๙/๗/๒๕๔๔

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๒๑

เด็กหญิงรัตติกาล ปนตีรัดช์แมน

๋

๑๕/๑๒/๒๕๔๕
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๒๒

นางสาวอักษิกา แย้มเพชร์
๑๗/๗/๒๕๔๔

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๒๓

นางสาวณัฐธิดา ด่านรักษา ๒/๒/๒๕๔๔

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๒๔

นางสาวภัทรพร กองคุณ
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๒๕

นางสาวฐิติมา เกตุจินดา
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๒๖

นางสาวสุชาดา ขุนเดช

๑๔/๑๑/๒๕๔๔
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๒๗

นางสาวบุษญารัตน์ เชือกล้า

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๒

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๒๘

นางสาวกิติภรณ์ อันเจริญ

้

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๒๙

นางสาวนุชจรินทร์ คำคา
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๓๐

นางสาวแพรทอง งามมีศรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๓๑

นางสาววิกานดา แสงทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๓๒

นางสาวกนกวรรณ จุ้ยรัตนะ
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๓๓

นางสาวเบญจมาศ นามาวิชา

๑๘/๑๑/๒๕๔๓
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๓๔

นางสาวฉัตรทริกา จำเริญรัตน์
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๓๕

นางสาวณัฐวดี จันทร์บัว
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๓๖

นางสาวอารีรัตน์ ปาระวงค์
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๓๗

นางสาวพรพิมล แสงมณี

๑๓/๑๒/๒๕๔๔
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๓๘

นางสาวพรรษา สัมมาโมกย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๓๙

นางสาวอิสรา พูลทรัพย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๔๐

นางสาวอารียา บุญรังษี
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๔๑

นางสาวสโรรัตน์ นะระพิษ

๑๙/๑๒/๒๕๔๓
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๔๒

นางสาวกูลธิดา วรรณทวี
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๔๓

นางสาววิภาวรรณ แสงทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๔๔

นางสาวสุภาภรณ์ สิทธิสุนทร์
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๔๕

นางสาวเพ็ญนภา พละสาระ
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๔๖

นางสาวกุสุมา ปานบุญปลูก
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๔๗

นางสาวหรรษมน ใกล้พลัง
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๔๘

นางสาวอังคณา ทองสุข
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๔๙

นางสาวดุสิตา คชเดช
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๕๐

เด็กหญิงกิศพรขจี ต้นน้อย
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๕๑

นางสาวปชญา ลุนพวง
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๕๒

นางสาวกฤษณา ปนวิชัย
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๕๓

นางสาวจันทกานต์ ก้อนคำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๕๔

เด็กหญิงฐิตาภา เพ็ชรสังข์ฆาต
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

เชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๗๙ / ๓๒๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๕๕

เด็กชายพรมนัส แก้วบุตรดี
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๕๖

เด็กชายเอกรินทร์ ยอแสง
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๕๗

เด็กชายศุภณัฐ ลืมไม่มิด
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๕๘

เด็กหญิงกชกาญจน์ จูกูล
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๕๙

เด็กหญิงสุนิสา ทองสุทธิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๖๐

เด็กหญิงฐิตารีย์ คุ้มเสนียด
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๖๑

เด็กหญิงเปมิกา ปนทอง
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๖๒

เด็กชายนิติภัทร วิทยาประภากร
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๖๓

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ จตุรภัทร์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๖๔

เด็กหญิงจารวี ช่วยโสภา
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๖๕

เด็กหญิงนันทนัช คำแหง
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๖๖

เด็กชายดนุรุจ ดุนสุข
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๖๗

เด็กชายรัฐพล เกตุโชติ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๖๘

เด็กชายเกือพสิษฐ์

้

วรวิทยาเวช
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๖๙

เด็กชายจีระวัฒน์ ถินขาม

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๗๐

เด็กชายศุภชัย เสถียรมล
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๗๑

เด็กชายอธิวัฒน์ เชิดผล
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๗๒

เด็กหญิงธีรารัตน์ แสงอีง่อง
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๗๓

เด็กหญิงวลีรัตน์ ทองชมภูนุช
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๗๔

เด็กชายปภังกร เสมาเพชร
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๗๕

เด็กหญิงธนิดา ภู่จุ้ย
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๗๖

เด็กชายชยพล อ่วมเกตุ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๗๗

เด็กหญิงญาณิศา กิจนพศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๗๘

เด็กหญิงณรัญญา สุขแท้

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๗๙

เด็กชายปวณัสฒ์ แสงบัวท้าว

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๘๐

เด็กหญิงรัศมี รุ่งแจ้งรัศมีวงษ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๘๑

เด็กชายเลิศณุวัฒน์ เข็มมา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๘๒

เด็กหญิงศศิธร เสือเจริญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๘๓

เด็กหญิงจีรนันท์ อุทกศิริ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๘๔

เด็กหญิงพิยดา คงประโยชน์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๘๕

เด็กหญิงจิรัชยา คำด้วง
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๘๖

เด็กชายทีปะกร นนทนาคร

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๘๗

เด็กหญิงน้องปใหม่ แช่มงาม

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๘๘

เด็กหญิงปนัดดา คล้ายหลิม

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๘๙

เด็กชายบูรพา สุทโท

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๘๐ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๙๐

เด็กชายธนภัทร์ ท้าวบาง
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๙๑

เด็กชายชนาธิป เชือบัณทิต

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๙๒

เด็กชายชุติพนธ์ ชืนกำเหนิด

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๙๓

เด็กชายอภิรักษ์ โพธิประสิทธิ

์ ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๙๔

เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีนิลหรัง

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๙๕

เด็กหญิงภัทธิดา ปสตัน
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๙๖

เด็กชายสรยุทธ กาญจนพังคะ
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๙๗

เด็กชายวรวุธ คำลือชัย
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๙๘

เด็กชายปุณยวัจน์ มณีรัตน์
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๒๙๙

เด็กชายคณาทิป สายตา
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๐๐

เด็กหญิงภัทรธิดา ภูมิเย็น
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๐๑

เด็กหญิงชวัลรัตน์ สุทธิแก้ว
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๐๒

เด็กหญิงอาภัสรา สิทธิขุนทด
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๐๓

เด็กชายศุภณัฐ องอาจ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๐๔

เด็กชายธนกฤต ดอกจันทร์
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๐๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ พันธุ์พิริยะ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๐๖

เด็กชายพงศธร ร่วมใจ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๐๗

เด็กชายภูตะวัน แสงเพ็ชร
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๐๘

เด็กชายสุภชา เจริญสำเร็จกิจ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๐๙

เด็กหญิงนันทวรรณ ลายเสมา
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๑๐

เด็กชายอนุชิต พุทธโอวาท
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๑๑

เด็กชายกิตตินันท์ วิจิตรนุกุล
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๑๒

เด็กหญิงภันวสาส์ กลำฮุ้ย
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๑๓

เด็กหญิงนฤมล กล้าหาญ
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๑๔

เด็กชายศรวัส สิริอยู่
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๑๕

เด็กชายศุภจักร ทองอยู่
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๑๖

เด็กหญิงพรเพ็ญ รักรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๑๗

เด็กชายพีรพงศ์ จำนงค์รัตน์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๑๘

เด็กชายชัยรัช แก้วปยะทรัพย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๑๙

เด็กชายบารมี อาจกลาง
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๒๐

เด็กหญิงจิราพร สุวรรณรัตน์
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๒๑

เด็กหญิงภาวินี วรานิชย์
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๒๒

เด็กชายนิติภูมิ แซ่อึง

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๒๓

เด็กชายภีรพัฒน์ เกิดแสง
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๒๔

เด็กหญิงณฐาณัฏฐ์ นันทิตาธนานันต์
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๘๑ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๒๕

เด็กชายธนพัฒน์ นพทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๒๖

เด็กชายสนัน

่

คำหวาน
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๒๗

เด็กชายพสธร ผดุงอรรถ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๒๘

เด็กชายรพีภัทร อ่อนศรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๒๙

เด็กชายภควัฒน์ บุญประเสริฐ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๓๐

เด็กหญิงนภัสสร เกษร
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๓๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ เสาสมภพ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๓๒

เด็กชายพีรภาส กระทาจันทร์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๓๓

เด็กชายรชานนท์ ศรีปดถา
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๓๔

เด็กหญิงบัณฑิตา สุมงคลวุฒิกุล
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๓๕

เด็กชายหัตตราชนม์ กัววงศ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๓๖

เด็กหญิงวรรณษา คุ้มภัย
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๓๗

เด็กชายขวัญชัย สุภีพุฒ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๓๘

เด็กหญิงชลลดา อินจุ้ย
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๓๙

เด็กหญิงกีรณา พุทธโอวาท
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๔๐

เด็กหญิงแพรมาพร นิมวิลัย

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๔๑

เด็กหญิงอนุธิดา ศรีภาร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๔๒

เด็กหญิงณัฏฐวี ใครจันทร์เศรษฐ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๔๓

เด็กชายกิตติพงษ์ บุญนิม

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๔๔

เด็กหญิงเปรมมิสยา ชรินทร์รัมย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๔๕

เด็กชายธนกฤต หลำสุวรรณ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๔๖

เด็กหญิงวนัสนันท์ พิมพาสุข

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๔๗

เด็กชายศรัณย์ภัทร กลัดนุ่ม

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๔๘

เด็กหญิงวัลลภา ดีสุหร่าย

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๔๙

เด็กชายพัสพล ชอบชิด
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๕๐

เด็กหญิงขวัญชนก สุวรรณ
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๕๑

เด็กชายธนพล อ่อนละมูล
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๕๒

เด็กชายนครินทร์ ภิรมย์เจียร
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๕๓

เด็กชายสิรวีร์ คชชากร
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๕๔

เด็กหญิงธัญรัตน์ จันทร์ประเสริฐ
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๕๕

เด็กหญิงพัชราภา นะเนตร์
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๕๖

เด็กชายณัฐภูมินทร์ คุณาพรวัฒน์
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๕๗

เด็กหญิงณภัทรา วรขจิต
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๕๘

เด็กหญิงกฤติกา เวียงอินทร์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๕๙

เด็กหญิงภัทรภา ถีระแก้ว
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๘๒ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๖๐

เด็กชายธีรเมธ สามสี
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๖๑

เด็กชายภัทรพล กองทอง
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๖๒

เด็กชายภูชนะ ไกรช่วย
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๖๓

เด็กชายภูเบศ ชีพนุรัตน์
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๖๔

เด็กหญิงพิมลรัตน์ นำส้ม
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๖๕

เด็กหญิงจณิสา แซ่อือ

้

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๖๖

เด็กหญิงนัฐกมล โตเอียม

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๖๗

เด็กชายธฤษวรรณ ตรีพักตร์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๖๘

เด็กชายทีปทัศน์ พรนันทภัค
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๖๙

เด็กชายพอเพียง เจริญสุข
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๗๐

เด็กหญิงสุภวดี กันเจียกพงษ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๗๑

เด็กหญิงเจนจิรา หนุนนาค
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๗๒

เด็กชายรังสิโรจน์ รุ่งเรืองฤทธิชัย
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๗๓

เด็กหญิงเจนจิรา จันขัว

่ ้

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๗๔

เด็กหญิงบุญธิดา นาใจ
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๗๕

เด็กชายกิตติวัฒน์ เอียมศรี

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๗๖

เด็กชายสุรเกียรติ เผือกหอม
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๗๗

เด็กชายถิรพุทธิ

์

ชมภูเพชร
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๗๘

เด็กชายมโน อภิวันทนันท์
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๗๙

เด็กหญิงพัชนีนาถ ฤทธิดี

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๘๐

เด็กชายชนาธิป กล้าหาญ
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๘๑

เด็กหญิงอารีรัฐ
เหล่าอนันตทรัพย์ ๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๘๒

เด็กหญิงปรางทิพย์ บัวรุ่ง
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๘๓

เด็กหญิงพาขวัญ ทองเศรษฐี
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๘๔

เด็กหญิงวัลคุ์วดี วิเศษฤทธิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๘๕

เด็กชายมนต์ตการ
เตชภณธนาวรัตน์ ๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๘๖

เด็กชายสิริมงคล อ้นครุฑ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๘๗

เด็กชายสิทธิพร งามศรี
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๘๘

เด็กหญิงภัทรนันท์ อินนุพัฒน์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๘๙

เด็กชายวิชัย มณฑาถวิล
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๙๐

เด็กชายจิรศักดิ

์

แซ่อ่อง
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๙๑

เด็กชายธนกร โพธี
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๙๒

เด็กหญิงพิญญาพัชญ์ คำแหง
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๙๓

เด็กหญิงกนกกร เชือประเสริฐ

้

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๙๔

เด็กชายชินกร ศิริประเสริฐ
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๘๓ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๙๕

เด็กหญิงจิราพัชร มีสิงห์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๙๖

เด็กชายศรุชา ใยแจ้ง
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๙๗

เด็กหญิงกรองกมล ผันอากาศ
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๙๘

เด็กชายยุทธพล ทับกลอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๓๙๙

เด็กหญิงกัญญพัชร ผ่องใส
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๐๐

เด็กชายธีรภัทร กรีตา
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๐๑

เด็กชายภัทรวัต บัวแก้วดี
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๐๒

เด็กหญิงชนกนันท์ ชนาชน
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๐๓

เด็กชายธนดล นุ่มปาน
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๐๔

เด็กชายเตชิต ถาวรภักดี
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๐๕

เด็กหญิงวรินทร ต่อทรพิทักษ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๐๖

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ดำคง
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๐๗

เด็กชายกรภัทร คุ้มสุวรรณ
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๐๘

เด็กหญิงกฤษณา จำรัสศรี
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๐๙

เด็กหญิงนิศรา พวงนาค
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๑๐

เด็กหญิงรัตติกาล จันทร์เฮง
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๑๑

เด็กหญิงจารุวรรณ ผาระสิทธิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๑๒

เด็กหญิงศรัยพร
เหล่ากุลประสิทธิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๑๓

เด็กหญิงพรนภา โพธิเย็น

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๑๔

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เชือสิการ

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๑๕

เด็กชายธนกฤต สมตัว
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๑๖

เด็กหญิงวิลาสินี กลันสุคนธ์

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๑๗

เด็กหญิงสุธีมนต์ สุรกุล
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๑๘

เด็กชายนิธิศ ทองสุข
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๑๙

เด็กหญิงชัชญาภา ศุภรัตติยา
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๒๐

เด็กหญิงอนาวิลา นำนวล
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๒๑

เด็กชายพรณกฤต นำดีมา
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๒๒

เด็กชายธนภัต

เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๒๓

เด็กหญิงปณณธร วิมลธรรมวัฒน์
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๒๔

เด็กหญิงรวิกานต์ สีหะวงษ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงโรชา
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๒๖

เด็กหญิงปนัดดา เกษร
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๒๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันทร์อุดม
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๒๘

เด็กหญิงณัฐนรี สว่างนิยมพานิช
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๒๙

เด็กชายอรรถพล หนุนนาค
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๘๔ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๓๐

เด็กชายชนพล เจริญยิง

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๓๑

เด็กชายวิศณุ หวังเจ๊ะ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๓๒

เด็กหญิงศุภานัน แจ่มสุวรรณ
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๓๓

เด็กหญิงนงนภัส กาญจน์ธนากร
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๓๔

เด็กชายฐิตามร คำแหง
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๓๕

เด็กหญิงกนกวรรณ สุติน
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๓๖

เด็กชายศรัณย์ ยิงยวด

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๓๗

เด็กหญิงธิศาชล สามสี
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๓๘

เด็กหญิงธนาภา วรเลิศ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๓๙

เด็กหญิงนพรัตน์ พิมพ์ถาวร
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๔๐

เด็กชายจักรพงษ์ ใจดี
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๔๑

เด็กชายปกรณ์ ชมพู่
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๔๒

เด็กชายปณิธาร ยืนยาว
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๔๓

เด็กชายชัชชัย ขำทวี

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๔๔

เด็กชายณัฏฐวัฒน์ เขือนสุวรรณ

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๔๕

เด็กชายชิษณุ รมมุลตรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๔๖

เด็กหญิงรินฝน สุฤทธิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๔๗

เด็กชายภณ ตังปรัชญาวุธ

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๔๘

เด็กชายพงศ์ศิริ ธูปแก้ว
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๔๙

เด็กชายอภิวิชย์ แตรชัย
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๕๐

เด็กหญิงพัทธนันท์ นิลภา

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๕๑

เด็กหญิงรณิตา ประสงค์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๕๒

เด็กหญิงชญานัท เปรมเดช

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๕๓

เด็กหญิงสุภานิช ทรัพย์สิน

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๕๔

เด็กชายฐิติพันธ์ ขวัญกิจนฤกุล

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๕๕

เด็กหญิงกุณฑีวา คล้ายสุด

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๕๖

เด็กหญิงพชรพร บุตรแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๕๗

เด็กชายกฤศนเดช อินทะวงษา

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๕๘

เด็กชายสุเกษม แซ่เตียว

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๕๙

เด็กหญิงปนัดดา นาเกลือ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๖๐

เด็กชายนทีวัฒน์ อ่อนศรี
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๖๑

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ฉัตรโรจนสกุล
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๖๒

เด็กหญิงอัญธิกา อินทร์ภู่
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๖๓

เด็กชายณพวุฒิ พัฒนเสวี
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๖๔

เด็กชายธนกร ชมเทียม
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๘๕ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๖๕

เด็กหญิงชวัลพัชร ภักตร์ขำ
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๖๖

เด็กหญิงธิชาภรณ์ ราชวัตร
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๖๗

เด็กหญิงประภัสสร พุ่มแก้ว
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๖๘

เด็กชายคุณชลณัฐ สุขใจ
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๖๙

เด็กหญิงศุภมาส ฤทธิดี

์

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๗๐

เด็กหญิงมีนา บุตรสืบสาย
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๗๑

เด็กชายวชิรวิทย์ คงดี
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๗๒

เด็กชายพงษธร ฤทธิดี

์

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๗๓

เด็กชายศักดิโชติ ฉิมจารย์
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๗๔

เด็กหญิงอาชา แฮบเบบี

้

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๗๕

เด็กชายรัฐภูมิ อนันต์ปรีชาศรี
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๗๖

เด็กชายวัชรพล ศรีงาม
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๗๗

เด็กหญิงณัฐชยา สุทธิรอด
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๗๘

เด็กหญิงณัฐนรี สุทธิรอด
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๗๙

เด็กหญิงชลธิชา พรศิริเสวี
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๘๐

เด็กชายพงศภัค ภูเขียว
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๘๑

เด็กชายวีรวัชร บุญประกอบ
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๘๒

เด็กชายกัญจน์วิชญ์ แซ่เอีย

้

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๘๓

เด็กหญิงกุลฉัตร ทศานนท์
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๘๔

เด็กชายวรากร ประไพรัตน์
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๘๕

เด็กชายทัชพล สวนไพรินทร์
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๘๖

เด็กชายศุภกริช เหรียญทอง
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๘๗

เด็กชายพรเทพ ประสงค์ผล
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๘๘

เด็กชายธนพัฒน์ ร้อยศร
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๘๙

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา จันทร์อุฏฐานะ
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๙๐

เด็กชายสหเทพ สมสาคร
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๙๑

เด็กหญิงนรัณญา สาธา
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๙๒

เด็กหญิงณัฐรินี

เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๙๓

เด็กชายธราธร เล็กทับ
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๙๔

เด็กชายธราธิป เล็กทับ
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๙๕

เด็กชายอรรถกร สิริอยู่
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๙๖

เด็กหญิงรังสินันท์ เฑียรกุล
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๙๗

เด็กชายสุวัชชัย แขวงชล
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๙๘

เด็กหญิงดลชิดา ชาญธนาภัทร์
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๔๙๙

เด็กหญิงนาถชิดา ชาญธนาภัทร์
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๘๖ / ๓๒๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๐๐

เด็กชายเวชพิสิฐ เจริญวิโกสม
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๐๑

เด็กชายศภวิชย์ เจริญบุญ
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๐๒

เด็กชายสุขพิชัย คงลือชา
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๐๓

เด็กหญิงลภัสรดา เทียมจันทร์
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๐๔

เด็กหญิงลลิตภัทร เทียมจันทร์
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๐๕
เด็กหญิงประภาภรณ์ แซ่โง้ว

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๐๖

เด็กชายธานาดา การะ
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๐๗

เด็กชายธนากร จุมพรม
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๐๘

เด็กชายเฉลิมพร จำรัสศรี
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๐๙

เด็กชายกิตติกวิน เวียงสุขวัฒนา
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๑๐

เด็กชายธราธิป บุญประกอบ
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๑๑

เด็กชายกรวิชญ์ สุวรรณโคตร
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๑๒

เด็กชายฐิติกร สิงโต
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๑๓

เด็กหญิงนภาวดี ประดิษเทศ
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๑๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ มะปูเลาะ
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๑๕

เด็กชายพลศิริ พัฑฒนะ
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๑๖

เด็กชายพันภพ ศรีสุข
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๑๗

เด็กชายปติภัทร ใจกล้า
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๑๘

เด็กหญิงศศิธร คุ้มประดิษฐ์
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๑๙

เด็กหญิงสิรินภารัตน์ หมันกิจการ

่

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๒๐

เด็กชายสรภัส ผ่องอุไร
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๒๑

เด็กชายรัชชานนท์ รองเย็น
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๒๒

เด็กหญิงวรกมล โพธิเงิน

์

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๒๓

เด็กหญิงมัณฑิตา โพธินบริพัตร์
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๒๔

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กาญจนรักษ์
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๒๕

เด็กชายกฤตพล โรชัย
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๒๖

เด็กหญิงอารดา กลินเกษร

่

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๒๗

เด็กชายปารีวาส แสงเดือน
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๒๘

เด็กชายวีระพงษ์ พิมทอง
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๒๙

เด็กชายสมภพ ต้อยติง

่

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๓๐

เด็กชายพงพัฒน์ สุวรรณวงศ์
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๓๑

เด็กหญิงปุณยนุช กิจอำนาจสุข
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๓๒

เด็กหญิงปาริตา กลำฮุ้ย
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๓๓

เด็กหญิงศศิพิมพ์ ทองหยาด
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๓๔

เด็กชายนันทวัฒน์ แสงสุวรรณ
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๘๗ / ๓๒๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๓๕

เด็กชายปณณวัชร์ นิรันดร์ภัทรรัฐ
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๓๖

เด็กหญิงรัดดา เพียทิพย์
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๓๗

เด็กหญิงกุลธิดา ยาดี
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๓๘

เด็กหญิงจิตรลดา ครุฑสำอางค์
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๓๙

เด็กหญิงกฤษยาพร หนองแสง
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๔๐

เด็กชายอนุพล เกษกัน
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๔๑

เด็กหญิงสิริกาญจน์ กันต่าย
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๔๒

เด็กหญิงญาณินท์ สีสมดี
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๔๓

เด็กหญิงสุกัญญา อาจธรรม
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๔๔

เด็กหญิงสุชาดา อาจธรรม
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๔๕

เด็กชายณัฐพงฒ์ รัตนเจริญ
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๔๖

เด็กหญิงกรกมล สารประสพ
๑๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๔๗

นายเอกรินทร์ แก้วลาย
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๔๘

นายฐานุสรณ์ ล้อวาณิชไพศาล
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๔๙

นางสาวศศิกานต์ ระวังนาม

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๕๐

นางสาวแสงพราว เณรตาก้อง
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๕๑

นางสาวอทิตยา คำปลืม

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๕๒

นายสุรชัย จีนอ่อน
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๕๓

นายณพวิทย์ วัฒนาจารุวุฒิ
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๕๔

นายธนเดช ลุนพุฒ
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๕๕

นายธเนศ ปานศิลา
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๕๖

นางสาวณัชชา แก้วโสตร
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๕๗

นางสาวอนัญญ์ธิดา ล้อวาณิชไพศาล
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๕๘

นายศุภโชค สุดประเสริฐ
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๕๙

นางสาวชัญญาพัชร์ เจริญพูนพจน์
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๖๐

นายฉัตรมงคล แช่มเชือ

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๖๑

นายศักดิสิทธิ

์ ์

พะไลรัมย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๖๒

นายไชยวัฒน์ มีโหมด
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๖๓

นางสาวอารยา จันทร์สุริย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๖๔

นางสาววรัญญา สร้อยปน
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๖๕

นายวรวัตน์ หัวใจเพ็ชร
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๖๖

นางสาวชุติมา โกศลวุธ
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๖๗

นางสาวอุทัยเทวี แสนนอก

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๖๘

นางสาวสุจิตรา จินวงศ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๖๙

นายสมพงษ์ ใจบุญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๘๘ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๗๐

เด็กชายธีรพล แสนสี
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๗๑

เด็กหญิงพรศิริ ลิมภิรมย์เจริญ

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๗๒

เด็กชายจิรายุ เกตุแก้ว
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๗๓

เด็กชายธนพล ศรีมุงคุณ
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๗๔

เด็กหญิงรุ่งอรุณ รัตนกุล
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๗๕

เด็กชายมณีรัตน์ นาเกลือ
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๗๖

เด็กหญิงศศิพิมท์ คล้ายพุ่ม
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๗๗

เด็กหญิงกนกวรรณ สมคะเณย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๗๘

เด็กชายอินทัช พงศ์ประยูร
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๗๙

เด็กชายเจตนิพัทธ์ พานิชย์
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๘๐

เด็กหญิงกมลชนก เปยมชาวนา
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๘๑

เด็กหญิงสุตาภัทร เฉลิมศิลป
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๘๒

เด็กหญิงณิชากร พริงตระกูล

้

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๘๓

เด็กหญิงพิทยาภรณ์ แซ่ตี

้

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๘๔

เด็กหญิงอัญฑิตา นุชนารถ
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๘๕

เด็กหญิงสินีนาถ สินธุเสน
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๘๖

เด็กหญิงนำฝน ขวัญเมือง
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๘๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

คล้ายบัวผัน
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๘๘

เด็กชายพิชัยยุทธ สาครสิทธิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๘๙

เด็กหญิงกุลสตรี สุขพันธ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๙๐

เด็กหญิงวรรณฤดี กาญจนอุทัย
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๙๑

เด็กหญิงรัฐวรรณ สินสุข

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๙๒

เด็กหญิงณัฐชา บัวเทศ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๙๓

เด็กชายปยะพันธ์ ชาญประโคน
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๙๔

เด็กหญิงเบญญาภา จันทรประเสริฐ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๙๕

เด็กชายนิพล จันทร์ดา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๙๖

เด็กชายอนุศิษฐ์ บุญมา
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๙๗

เด็กชายอติเทพ ธีรอุดมชัยกุล
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๙๘

เด็กชายสิรดนัย บุญเกิด
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๕๙๙

เด็กหญิงศศิกานต์ อยู่นุช
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๐๐

เด็กหญิงโสรยา มาเกิน
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๐๑

เด็กชายพรหมเทพ ฉิมภพระสุค์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๐๒

เด็กหญิงสุนีรัตน์ ศิริวงษ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๐๓

เด็กหญิงพรปวีณ์ คำเสน
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๐๔

เด็กชายกรวิชญ์ ทรัพย์ประเสริฐ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๘๙ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๐๕

เด็กหญิงจิดาภา รวยสูงเนิน
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๐๖

เด็กชายนักรบ นุชนารถ
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๐๗

เด็กชายฐนกร
มโนภิญโญภิญญะ ๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๐๘

เด็กชายธนพล เจิมศรี
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๐๙

เด็กชายฉัตรภูมิ ติรวรรธกสกุล
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๑๐

เด็กชายอมรเทพ เยียนถ่าย

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ สุขแสงสว่าง
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๑๒
เด็กหญิงพัสตราวรรณ

ชูพงษ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๑๓

เด็กชายไตเติล

้

เกศูนย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๑๔

เด็กชายธีรนัย แซ่เฮง
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๑๕

เด็กชายเอกภพ ปนทอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๑๖

เด็กชายวุฒิพงษ์ ทาปลัด
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๑๗

เด็กชายธนะพัฒน์ พงษ์กิจก่อหิรัญ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๑๘

เด็กหญิงธาริณี หนูเสริม
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๑๙

เด็กชายภูมิล ใจบุญ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๒๐

เด็กชายศิรศักดิ

์

ปทมานนท์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๒๑

เด็กหญิงกานต์ธิดา มูลพูน
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๒๒

เด็กชายฉัตริน ศรีสวัสดิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๒๓

เด็กชายธนพร บุญอยู่

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๒๔

เด็กชายพงศ์ไพสิฐ จันทร์อ้น
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๒๕

เด็กชายเสริมทรัพย์ จันทร์หอม
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๒๖

เด็กชายปฏิภาณ สถิตวรรณรัตน์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๒๗

เด็กชายวีรพงศ์ แซ่เตียว
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๒๘

เด็กชายธนาพล สินสุข
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๒๙

เด็กชายธนงศักดิ

์

จันทะมี
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๓๐

นางสาวอัญชลี ยิมแฉล้ม

้

๒๕/๐๗/๒๕๐๔

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๓๑

นายเมฆพรรดิ

์

สุยวิทย์
๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๓๒

นายอนิรุทธิ

์

ธานะจันทร์
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๓๓

นางสาวชาลิสา เปรมปรีนนท์
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๓๔

นายดนุสรณ์ วิเชษฐ์พันธุ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๓๕

นายจิระวัฒน์ ศิริกิจ
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๓๖

นายชนัส ทิวารัมย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๓๗

นางสาวกมลรัตน์ ศิริวัฒน์
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๓๘

นางสาวพลอย เตชะพิชญภักดี
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๓๙

นายธีรพงษ์ เทียนประภา
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๙๐ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๔๐

นายปรัตถกร สังข์ปน
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๔๑

นายชานล โรจนะวีรการ
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๔๒

นางสาววรรฑณา แว่นแก้ว
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๔๓

นางสาววริศรา ตันติวุฒิวร
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๔๔

นางสาวรุ้งกาญจน์ ลมมาลี
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๔๕

นายสมบูรณ์ จอมคำสิงห์
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๔๖

นางสาวพิมลพรรณ บุญณสุข
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๔๗

นายวาธิน เชียววิยกิจ

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๔๘

นายบรรลพ วงศ์อินท์อยู่
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๔๙

นางสาวสร้อยสุดา แหวนเพชร
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๕๐

นางสาวบุษยมาศ วีวิตแก้ว
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๕๑

นายกวิน อบมายัน
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๕๒

นายศิวะกร บุญชอบ
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๕๓

นายรัฐพันธ์ จรรยา
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๕๔

นายวุฒิชัย หอมชะเอม
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๕๕

นายวิกกรานต์ เกตุรัตน์
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๕๖

นางสาวฉัตรวลี คุ้มทอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๕๗

นางสาวอารีรัตน์ วีระบุตร
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๕๘

นายธนากร ศิลาเกตุ
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๕๙

นางสาวสัทธานัษฐ์ ศฤสาร
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๖๐

นายนิธิ ผิวเผือก
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๖๑

นางสาวชุติมา จำปาวงค์
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๖๒

นางสาวอรัญญา ด้วงกันทา
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๖๓

นายวิธวินท์ สุภาสุทธิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๖๔

นายบัญญวิต แก่นจ้าย
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๖๕

นายอภิสิทธิ

์

ทองย้อย
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๖๖

นายกฤติภาส ปนเพชร
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๖๗

นางสาวอินทิรา เหล่าโกทา
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๖๘

นายกมลภพ แสนทวีสุข
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๖๙

นางสาวศรีประภา นิยมจันทร์
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๗๐

นายกัมปนาท มายอด
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๗๑

นายสุรเนตร หรังทิม

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๗๒

นายพงศกร จันทร์ปาน
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๗๓

นายวรกันต์ จันทร์ศรี
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๗๔

นายณัฐชัย จอคำ
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๙๑ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๗๕

นายวัชระ ดำเนินสุข
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๗๖

นางสาวนิศา บูรณเกียรติศักดิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๗๗

นายธีระพล พุทธพันธ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๗๘

นายธีรภัทร์ วงศ์วัน
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๗๙

นายเอกภพ โตภะ
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๘๐

นายจิรวัฒน์ แย้มรักชาติ
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๘๑

นางสาวยูกิ ยามาซากิ
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๘๒

นายดัสกร ไสยภาค
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๘๓

นายสิทธิบดินทร์ ศรีหงษ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๘๔

นางสาวนรีกานต์ เขนย
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๘๕

นายสุรชาติ หมันงาน

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๘๖

นางสาวณิษฐภรณ์ ประดับเขต
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๘๗

นางสาวกัญญารัตน์ ควรการ
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๘๘

นางสาวชลธิชา บัวภิบาล
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๘๙

นางสาวสุชัญญา เรืองเดช
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๙๐

นางสาววิภาพร มีศิริ
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๙๑

นางสาวอภิญญา คงประโยชน์
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๙๒

นางสาวสุภิญญา จักรกุล
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๙๓

นายกัมปนาท เจริญทรัพย์
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๙๔

นายศุภวัฒน์ ชมญาติ
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๙๕

นายนนท์ณธี ทาวงษ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๙๖

นายพลวัฒน์ ศิรวัชร์จิรากุล
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๙๗

นางสาวสุวิชาดา อำรุณ
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๙๘

นายอนุชา สองสุข
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๖๙๙

นายธีรภัทร์ บัวจกร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๐๐

นายอานนท์ แซ่เถียน
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๐๑

นางสาวเอวิตา อุ่มช่วง
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๐๒

นางสาวพรชนก โกมลประเสริฐ
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๐๓

นางสาวสมชาย เชือคำเพ็ง

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๐๔

นายปริญญา หรุ่นแดง
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๐๕

นายธัชชัย มาละอินทร์
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๐๖

นางสาวธันย์ชนก เรืองสุข
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๐๗

นายภูวฤทธิ

์

พงษ์ชัยไกรกิติ
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๐๘

นางสาวศิริลักษณ์ แก้วกอง
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๐๙

นายพีรพงศ์ วงศ์ไทย
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๙๒ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๑๐

นายพีรพล พบขุนทด
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๑๑

นายเอกชัย เลิศจันทรา
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๑๒

นายธีระภัทร สุขสีวงษ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๑๓

นางสาววาธิตา ศรีนวล
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๑๔

นางสาวพรชิตา ฉำชูศรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๑๕

นางสาวสุเนตรา ทับแฟง
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๑๖

นายสหชาติ คงแปน
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๑๗

นายชนะพล รักผล
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๑๘

นายวีรวิช ศรีสรรค์วิรัช
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๑๙

นายศิวกร ภู่เสือ
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๒๐

นางสาวนฤมล แซ่ซู้
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๒๑

นายพีรพัฒน์ คล้ายจันทร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๒๒

นายธนโชติ สินวรโชติสกุล
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๒๓

นายภัทรพล คำทวี
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๒๔

นายธนพล ผาไต้
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๒๕

นางสาวอนัญญา รืนพิทักษ์

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๒๖

นายวีรภาพ ปอมเนียม
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๒๗

นางสาวอรนุช ผูกพัน
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๒๘

นางสาวทอรุ้ง แตงอ่อน
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๒๙

นางสาวจิตสุภา อ่วมเกตุ
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๓๐

นายมิกาเอล มูหมัด
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๓๑

นางสาวอาทิตยา จันทร์โคตร
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๓๒

นายขจิตพันธ์ สุขใจ
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๓๓

นางสาวธิดารัตน์ รอดประยูร
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๓๔

นางสาวภัชวินทร์ แจ้งหลำ
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๓๕

นายพิริยะพงศ์ ถินแก้ว

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๓๖

นายนพดล ก้อนอินทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๓๗

นายนันทภัค แก้วระย้า

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๓๘

นางสาวณิชา กาฬภักดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๓๙

นางสาวปยาภรณ์ เจือจาน

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๔๐

นายสิริพัฒน์ ศรีโท

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๔๑

นายวิทวัส สุภาสุทธิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๔๒

นางสาวศิระประภา จันทรจวน
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๔๓

นางสาวสุรางคนา เอียมวุฒิ

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๔๔

นางสาวบุษบา นันทะแสง
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๙๓ / ๓๒๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๔๕

นางสาวรุ่งรวิน ศรีธร

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๔๖

นายธัญเมศวร์ ธนาไกรเศรษฐ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๔๗

นางสาวสุนันดา คล้ายจีน

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๔๘

นางสาวณัฐิดา แซ่เฉิน

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๔๙

นางสาวนันลภัส โพธิรัตน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๕๐

นายสิทธิกร จำนงค์รักษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๕๑

นายธนวัฒน์ ลิมวิทย์ธลาดล

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๕๒

นางสาวกัญญารัตน์ พ่วงแพ

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๕๓

นางสาววิรตี กลันแก่นเวช

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๕๔

นายสถาปตย์ ข้องน้อย

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๕๕

นางสาวมาลี งามเขียน

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๕๖

นายจุลจักร แหล่งสนาม

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๕๗

เด็กชายภานุวัฒน์ ศิริกิจ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๕๘

เด็กชายสุรเชษฐ์ ชมจุมจัง
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๕๙

เด็กหญิงเบญจวรรณ อรรถเนตร
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๖๐

เด็กชายธนพล ทวีทรัพย์
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๖๑

เด็กหญิงลลนา คงพึง

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๖๒

เด็กชายณัทกร โควสุวัฒน์
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๖๓

เด็กหญิงอติมา ทักษ์อรุณกุล
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๖๔

เด็กหญิงปวีณ์สุดา เจนจัด
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๖๕

เด็กหญิงกานต์นถัส ชูช่วย
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๖๖

เด็กชายประวิทย์ แร่เพชร
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๖๗

เด็กชายพงษ์พันธ์ ขลิบทอง
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๖๘

เด็กหญิงนพมาศ เกียรติเศรณี
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๖๙

เด็กหญิงณัฐณิชา มานิกลักษณ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๗๐

เด็กหญิงเบญจพร บรรพต
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๗๑

เด็กชายศุภชัย หนูหน่าย
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๗๒

เด็กหญิงเมลดา สิหาบุตร
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๗๓

เด็กชายวุฒิชัย โตสอย
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๗๔

เด็กหญิงหฤทัย ฉันทนาวรกุลชัย
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๗๕

เด็กหญิงณัฐวรรณ เรืองโอสถ
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๗๖

เด็กหญิงณัชชารีย์ ศิลปวัฒโนทัย
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๗๗

เด็กชายอานัท จันทะเดช
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๗๘

เด็กชายดนุสรณ์ พึงโพธิ

่ ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๗๙

เด็กหญิงธนพร ศรีวิสุทธิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๙๔ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๘๐

เด็กชายกฤษณ์ดนัย จูนิพัทธ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๘๑

เด็กชายธนากร เวทพิทักษ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๘๒

เด็กชายพลาวุธ จันทร์น้อย
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๘๓

เด็กชายฐณะณัฐ ภู่เขียว
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๘๔

เด็กหญิงสุภาภรณ์ กุดวงค์แก้ว
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๘๕

เด็กหญิงธิญาดา ไวฉลาด
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๘๖

เด็กชายนรพิเชษฐ์ สิทธิเนตร
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๘๗

เด็กชายรัชพล จิมพละ
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๘๘

เด็กหญิงจันทรรัตน์ วรคชิน
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๘๙

เด็กชายพัชชาภรณ์ เพ็ชรเทศ
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๙๐

เด็กชายณณัฐพันธ์ ผาสุโอด
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๙๑

เด็กหญิงเนตรชนก ทิศาวงศ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๙๒

เด็กหญิงสุวิมล ทรัพย์ทอง
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๙๓

เด็กชายภูธเนศ มัณยานนท์
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๙๔

เด็กหญิงมลฑาทิพย์ จันทร์สองดวง
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๙๕

เด็กหญิงพิศตรึงตา บัวรุ่ง
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๙๖

เด็กชายอำนาจ สัตกรพรพรหม
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๙๗

เด็กหญิงภัสสร ภาคคามล
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๙๘

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ จันทะรัตน์
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๗๙๙

เด็กหญิงฐิติภา ศรีเพ็ญ
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๐๐

เด็กหญิงณิชา ปะโคทัง
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๐๑

เด็กหญิงกุลจิรา บุญชอบ
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๐๒

เด็กหญิงฌาณิศา สารณา
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๐๓

เด็กชายจีรติ พงษ์ดี
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๐๔

เด็กชายรวินท์ ไทรงาม
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๐๕

เด็กหญิงศิราณี อนุสี
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๐๖

เด็กหญิงสุนิสา พรมรังษี
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๐๗

เด็กชายวชิร เดชอุทัย
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๐๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ กมิมูล
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๐๙

เด็กหญิงพรรษา นาคแดง
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๑๐

เด็กหญิงพรรณษา แก้วสีงาม
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๑๑

เด็กหญิงบุญฑริกา ม่วงสาย
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๑๒

เด็กชายณภัทร รอดภัย
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๑๓

เด็กชายณัฎฐชัย ทรัพย์มณีสมชัย
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๑๔

เด็กชายธนภัทร ภูลมเขา
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๙๕ / ๓๒๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๑๕

เด็กชายณัฐพงศ์ ธนปญญาพัฒน์
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๑๖

เด็กหญิงอุษณีย์ ขันทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๑๗

เด็กหญิงญาราภรณ์ บัวเผือน

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๑๘

เด็กชายจารุกิตติ

์

มานะเนตร
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๑๙

เด็กชายภคพล ดวงจินดา
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๒๐

เด็กหญิงรัชนี ธูปแก้ว
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๒๑

เด็กชายณัฐพงษ์ ปานปน

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๒๒

เด็กหญิงกิตติกา กาญจนาวุฒ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๒๓

เด็กหญิงจิรนันท์ ปนรูป
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๒๔

เด็กหญิงวิชญาพร เอมโอษฐ
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๒๕ เด็กหญิงเพชรพรรณธการ

ศรีตองอ่อน
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๒๖

เด็กหญิงตะวันฉาย ทิณวงศ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๒๗

เด็กหญิงฐิติมา ยีสุ่นซ้อน

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๒๘

เด็กหญิงชลธิชา งามเขียน
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๒๙

เด็กชายพันธกานต์ กิงชา

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๓๐

เด็กหญิงสุวรรณา อภัยภักดี
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๓๑

เด็กหญิงแพรพลอย สุวรรณเจริญ
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๓๒

เด็กหญิงบงกช บัวพ่วง
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๓๓

เด็กชายสุรชัย อุส่าห์ดี
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๓๔

เด็กชายอธิชาติ วงศ์เย็น
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๓๕

เด็กหญิงณัฐิดา ธงชัย
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๓๖

เด็กหญิงสาวิตรี สามวัง
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๓๗

เด็กหญิงศุภกานต์ วัฒนมงคล
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๓๘

เด็กหญิงบัณฑิตา พลรัตน์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๓๙

เด็กหญิงนิธาภัทร ชูกำเนิด
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๔๐

เด็กหญิงศรีริต้า ภาษิต
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๔๑

เด็กหญิงวรพรรณ โตเอียม

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๔๒

เด็กหญิงมณฑิตา สินสุข
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๔๓

เด็กหญิงวริศรา บุญเสริม
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๔๔

เด็กหญิงสุวิสา บุญฉลวย
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๔๕

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ การงานดี
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๔๖

เด็กหญิงธวัลยา แหบยา
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๔๗

เด็กหญิงวิรตี บุญพรรณมงคล
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๔๘

เด็กชายภาสกร สวัสดิศรี

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๔๙

เด็กชายธนชาติ ขุนทอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๙๖ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๕๐

เด็กหญิงณัฐสุดา พรมศรี
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๕๑

เด็กหญิงกิตติยา กมุดรัตน์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๕๒

เด็กหญิงอนิลธิตา นุชงาม
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๕๓

เด็กหญิงรัตนชญา จงแสง
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๕๔

เด็กหญิงณัฐณันทร์ เรืองโอสถ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๕๕

เด็กหญิงสิริวิชา เพ็ชรเทศ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๕๖

เด็กหญิงกัญธิมา สุดใจ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๕๗

เด็กชายจิรภัทร ศรีแก้ว
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๕๘

เด็กหญิงนิอร นุ่มกลิน

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๕๙

เด็กหญิงวริศรา ดำเนินสุข
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๖๐

เด็กชายธรรมรัตน์
วิโรจน์กิจไพบูลย์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๖๑

เด็กหญิงภัทรวดี กรีตา
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๖๒

เด็กหญิงวิไลรัตน์ เผือกนิมิตร
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๖๓

เด็กหญิงพลอยขวัญ คำภากุล
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๖๔

เด็กหญิงกัญญาภัค หรรษา
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๖๕

เด็กหญิงนริศรา พันเมือง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๖๖

เด็กหญิงนำทิพย์ คนชม
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๖๗

เด็กหญิงกรกมล แซ่ลิม

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๖๘

เด็กชายกฤษณพงษ์ ยึดพวก
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๖๙

เด็กหญิงธันยพัฒน์ จันทร์มาลา
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๗๐

เด็กหญิงพัชราพร สินหนัง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๗๑

เด็กหญิงพรนภา จันทร์อินทร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๗๒

เด็กหญิงกนกพร ทองมัง

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๗๓

เด็กชายตะติญะ ขำทวี
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๗๔

เด็กหญิงชาลิสา แพสยันดร
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๗๕

เด็กหญิงณัฐชา ฉายาลักษณ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๗๖

เด็กหญิงพรรณพัชร รุ่นประพันธ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๗๗

เด็กหญิงพัชราภา ธิปญโญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๗๘

เด็กหญิงเสาวภา เชมลี

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๗๙

เด็กหญิงชลธิชา ช้างจันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๘๐

เด็กหญิงพสชนัน ศรีบุญเรือง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๘๑

เด็กชายนาวิน พันธุรัตน์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๘๒

เด็กชายชัยนันท์ อิมศรี

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๘๓

เด็กหญิงพรรณี มีผูก
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๘๔

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

สายหงษ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๙๗ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๘๕

เด็กหญิงศศิมณฑ์ ประทุมรัตน์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๘๖

เด็กชายธิติ พรหมสะโร

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๘๗

เด็กหญิงวธูสิริ แสงประการ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๘๘

เด็กหญิงอริสา มนัสอำไพ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๘๙

เด็กหญิงเจตน์จิรา หาญโนนแดง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๙๐

เด็กหญิงกนกวรรณ อยู่เย็น
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๙๑

เด็กหญิงหทัยชนก ชัยกิจ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๙๒

เด็กหญิงศศิธร เดชอุทัย
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๙๓

เด็กหญิงชนกชนม์ แสนแก้ว
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๙๔

เด็กหญิงสุขใจ เอมอ่อน
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๙๕

เด็กชายอธิบดี พรมกุล
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๙๖

เด็กหญิงธิปสุดา อุดอ้าย
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๙๗

เด็กชายวีรพัฒน์ โสภา
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๙๘

เด็กหญิงอัจจิมา หนูเกือ

้

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๘๙๙

เด็กหญิงวิรัลยา แจ่มเหมือน
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๐๐

เด็กชายปุณยวิชญ์ ลิมอรรถคุณ

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๐๑

เด็กหญิงสุทธิดา ท้วมตุ้ม
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๐๒

เด็กหญิงกชกร จันทร์อ้น
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๐๓

เด็กชายชัยภัทร อินแก้ว
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๐๔

เด็กหญิงจันทร์จิรา พลวัฒน์
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๐๕

เด็กหญิงปารวี ศรีนวล
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๐๖

เด็กหญิงทิพยสุดา ไกรกาจ
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๐๗

เด็กหญิงสุภัสสร โพธิสัตย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๐๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ ท้วมตุ้ม
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๐๙

เด็กหญิงสุวีรยา แสนดวง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๑๐

เด็กหญิงรัตนาวลี สิงห์โตทอง
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๑๑

เด็กหญิงนภัสสร เกตุแก้ว
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๑๒

เด็กหญิงฐิติรัตน์ กิจสมัย
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๑๓

เด็กหญิงไอยเรศ ปลอมกระโทก
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๑๔

เด็กชายนรภัทร สุริวงศ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๑๕

เด็กหญิงปราณปริยา ประภาร
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๑๖

เด็กหญิงศรัณย์พร ตาวงศ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๑๗

เด็กชายนวมินทร์

ภุมรินทร์ ณ อยุธยา ๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๑๘

เด็กชายเจษฎาพร นุชสุดใจ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๑๙

เด็กหญิงกมลชนก
วิบูลย์กิจอาภากุล ๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๙๘ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๒๐

เด็กชายวีรเดช พันจันทร์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๒๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ นาคธนสุกาญจน์
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๒๒

แม่ชีประคอง พงษ์พรพัฒน์
๒๐/๐๒/๒๔๙๙

วัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๒๓

แม่ชีสุฑามาศ อ่อมเกตุ
๐๖/๑๐/๒๕๒๒

วัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๒๔

แม่ชีธนัชชา ใจนันต๊ะ
๐๓/๐๖/๒๕๒๙

วัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๒๕

นางพรประเสริฐ บุญญโสภณ
๐๑/๐๑/๒๕๐๒

วัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๒๖

นางเมธีนี ยิงยง

่

๒๖/๐๓/๒๕๐๖

วัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๒๗

นางสาวรัศมน กรุณามัย

๒๘/๑๑/๒๕๑๕

วัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๒๘

นางสาวกมลวรรณ พูลเขตนคร
๐๙/๑๐/๒๕๒๑

วัดละหาร ละหาร  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๒๙

เด็กชายกรภัทร์ เต็มรัก

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๓๐

เด็กชายธนพัฒน์ โตเลิศลักษณ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๓๑

เด็กชายอัมรินทร์ จันทร์สำรวล
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๓๒

นายชยพล พานเข็ม
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๓๓

เด็กชายชัชชัย อาจด่อน
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๓๔

เด็กชายเจษฎา คงดัน

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๓๕

เด็กชายดนัย ชาตบุษย์จารุ
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๓๖

เด็กชายศรัญยู ทิวรักษ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๓๗

เด็กชายณัฐกรณ์ วงศ์นรากรกุล
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๓๘

เด็กชายนภดล บุญมี
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๓๙

เด็กชายสหรัตน์ เคารพรัตน์
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๔๐

เด็กชายกฤตเมธ สร้อยน้อย
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๔๑

เด็กชายจุฑาภัทร สังขทรัพย์
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๔๒

เด็กชายธนาทิป จันทะคูณ
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๔๓

เด็กชายวิศรุต คูธำรงกุล
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๔๔

เด็กหญิงภัคญดา กุลจิรชัยวัฒน์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๔๕

เด็กชายพุทธิพงษ์ ต้อยจัตุรัส
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๔๖

เด็กชายภานุวัฒน์ บุญกลิน

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๔๗

เด็กหญิงศิริวรรณ อุปมา
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๔๘

เด็กชายวิษณุ เทียนฉายาพร
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๔๙

เด็กชายพงศกร พรหมงาม
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๕๐

เด็กหญิงจิลดา พรมราช
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๕๑

เด็กชายพลวัฒน์ พรรทอง
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๕๒

เด็กชายธนพล ภูปรางค์
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๕๓

เด็กชายสิริวารัชญ์ ลลิตาเดชสิทธิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๕๔

เด็กชายเทพพิทักษ์ ศรีบุตรดี
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๙๙ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๕๕

เด็กชายมนตรี เทศแก้ว
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๕๖

เด็กชายภัครพล แพทย์ประเสริฐ
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๕๗

เด็กชายเตชัฑฒ์ ขันดี
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๕๘

เด็กหญิงนัฐนันท์ เวียงวงศ์จันทร
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๕๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ แก้วขุนทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๖๐

เด็กชายเจษฎา ไมตรี
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๖๑

เด็กชายอนุชา พึงดวงประทีป

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๖๒

เด็กชายพิชิตชัย เหมือนสุดใจ
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๖๓

เด็กชายเจริญ พุ่มพุนธ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๖๔

เด็กชายยศวรรธ พิลลัก
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๖๕

เด็กชายไพวัลย์ คิมเม
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๖๖

เด็กชายพงศธร ฉำชูศรี
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๖๗

เด็กหญิงฐิติมา แปนประจุน
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๖๘

เด็กหญิงกานติ จำปาสี
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๖๙

เด็กชายชนะชัย สกุลศรี
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๗๐

เด็กหญิงกมลวรรณ หอมสมบัติ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๗๑

เด็กชายตังปณิธาน

้

ภูกองชนะ
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๗๒

เด็กชายรุ่งจักรี โรจนแสงสุวรรณ
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๗๓

เด็กชายฐาปนพงศ์ รุ่งเรือง
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๗๔

เด็กหญิงสิริสา แสงสาตรา
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๗๕

เด็กชายธนบดี คุ้มใจดี
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๗๖

เด็กชายปวรุตม์ ลาพรม
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๗๗

เด็กหญิงสุนิสา กุนอก
๕ / ๕ /๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๗๘

เด็กหญิงฤดีมล บุญเจริญ
๒  / ๘ /๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๗๙

เด็กหญิงวิจิตรา จันทะปะทัศ
๘  / ๘ /๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๘๐

เด็กหญิงกนกวรรณ ชโลธร
๙  / ๘ /๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๘๑

เด็กหญิงปรางทิพย์ เชยชมศรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๘๒

เด็กหญิงนวนันท์ อุดคำมี
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๘๓

เด็กหญิงอังคณา ตุลสมจิตร
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๘๔

เด็กชายนวนนท์ นุชประเสริฐ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๘๕

เด็กหญิงภัทรวดี กอนรัมย์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๘๖

เด็กหญิงศิริลักณ์ หอมกลม
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๘๗

เด็กหญิงชุตินันท์ ชินพันธ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๘๘

เด็กหญิงพลอยไพลิน ม่วงรัตน์
๒ / ๔ /๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๘๙

เด็กหญิงรริชา กุลภควา
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๐๐ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๙๐

เด็กชายอะธิพัชร์ วจีเกียรติก้อง
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๙๑

เด็กหญิงมนัสวี ทรงเรณู
๔ / ๕ /๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๙๒

เด็กชายอัยยรัช อามาตมลตรี
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๙๓

เด็กชายจิตรวิสุทธิ

์

สิทธิพันธ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๙๔

เด็กหญิงจันทร์จิรา ต้อยจัตุรัส
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๙๕

เด็กหญิงดวงนาภา เนินผา
๗ / ๓ /๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๙๖

เด็กชายธงไชย ตรงคมาลี
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๙๗

เด็กชายอธิป ลือดารา
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๙๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศรีสรสิทธิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๖๙๙๙

เด็กหญิงณัฐฏกานต์ รอดทะเล
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๐๐

เด็กชายเพชรชมพู่ เรือนแพร
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๐๑

เด็กหญิงพลอยชมภู เรืองแพร
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๐๒

เด็กชายธนโชติ รุ่งเจริญ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๐๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ รัดคุ่ย
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๐๔

เด็กหญิงฉัตรชนก ทองฝอย
๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๐๕

เด็กชายสรวิชญ์ นันท์ไสย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๐๖

เด็กหญิงณัฐรุจา บรรเทาวงษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๐๗

เด็กชายวรวิทย์ น้อยเล็ก
๘ / ๑ /๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๐๘

เด็กชายนพรัตน์ พรมแย้ม
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๐๙

เด็กชายวีรวัฒน์ วิเศษชาติ
๒ / ๒ /๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๑๐

เด็กหญิงนำฝน กลันฉอ้อน

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๑๑

เด็กชายเทพทัต ดวงศรี
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๑๒

เด็กหญิงบุญญาภา เคนสระลอย
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๑๓

เด็กหญิงนริน นำทีมพูนทรัพย์
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๑๔

เด็กชายต่อศักดิ

์

จันทรสุนทร
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๑๕

เด็กหญิงชุติมา อินทร์สวาท
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๑๖

เด็กชายภานุ พรมมี
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๑๗

เด็กหญิงอาทิตยา นาทองคำ
๒ / ๕ / ๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๑๘

เด็กชายธนายุทธ เหมือนสุดใจ
๘ / ๕ / ๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๑๙

เด็กหญิงกนกรักษ์ อ่วมใจหนัก
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๒๐

เด็กหญิงอทิติยา จันโต
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๒๑

เด็กหญิงอรวรา โสภีร์พันธ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๒๒

เด็กหญิงตรีดาว รัดคุ่ย
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๒๓

เด็กหญิงสุชาวดี ชาวเหนือ
๖ / ๙ / ๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๒๔

เด็กชายทินภัทร ปดทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๐๑ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๒๕

เด็กหญิงดวงใจ สกุลศรี
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๒๖

เด็กชายอานัส เฉยดี
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๒๗

เด็กชายชลสิทธิ

์

เห็มวงศ์

๒ /๑๑ / ๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๒๘

เด็กชายทวีศักดิ

์

ปงศรี

๖ /๑๑ / ๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๒๙

เด็กชายจิตกร มีนุช

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๓๐

เด็กหญิงกนิษฐา เต่าทอง

๘ /๑๒ / ๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๓๑

เด็กชายวิชนาถ เจนอลงกต

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๓๒

เด็กชายชินภัค บุนนาค
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๓๓

เด็กหญิงพิชชากร ภาคทรัพย์ศรี
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๓๔

เด็กหญิงอัจฉราพร หงษ์ดวง
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๓๕

เด็กหญิงณัฐวดี อาจด่อน
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๓๖

เด็กหญิงอธิชา จันทร์กระจ่าง
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๓๗

เด็กหญิงปรางค์ลิตา สมสิทธิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๓๘

เด็กชายชัยวัฒน์ พงศ์โภชน์
๙ /  ๑ /๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๓๙

เด็กหญิงศิรประภา ก้อนเพ็ชร
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๔๐

เด็กชายนวพล แทนแย้ม

๙ /  ๒ / ๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๔๑

เด็กหญิงนงลักษณ์ ยะอือ

่

๙ /  ๒ / ๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๔๒

เด็กชายพสธร อำมี

๓ /  ๓  /๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๔๓

เด็กชายกิตติกวิน ตันศิริ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๔๔

เด็กหญิงศรัญญา แก้วน้อย
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๔๕

เด็กชายณัฐพล สีนิล
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๔๖

เด็กชายคุณากร เหมือนด้วง
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๔๗

เด็กหญิงไปรยา นาคขำ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๔๘

เด็กหญิงธัญนัญพร เจตเขตกัน
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๔๙

เด็กชายนครินทร์ แซ่ฉำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๕๐

เด็กชายภานุวัฒน์ เต็มรัก

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๕๑

เด็กชายสุทัศน์ ทองใสศร

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๕๒

เด็กหญิงสาลิกา วรพิมพ์รัตน์

๒ / ๑๒/ ๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๕๓

เด็กหญิงณัฐนันท์ ชืนทองคำ

่

๒ / ๑ / ๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๕๔

เด็กหญิงสุภัชฌา พึงเมือง

่

๔ / ๑ / ๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๕๕

เด็กชายธนากร แสงเพชร
๘ / ๒ / ๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๕๖

เด็กชายธวัชชัย เนตรพรมราช
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๕๗

เด็กหญิงธนพร วิจิตรเรืองนภา
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๕๘

เด็กหญิงลูกนำ บูชา
๗ / ๕ /๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๕๙

เด็กหญิงอรปรียา ฟนเฟอง
๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๐๒ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๖๐

เด็กชายอนุสรณ์ ผ่องแผ้ว
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๖๑

เด็กหญิงศศิธร จันทร์สำรวล
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๖๒

เด็กหญิงกรรณิกา บุญสอาด
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๖๓

เด็กหญิงอิสสรา บุญเฮง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๖๔

เด็กหญิงพิชญนุตม์ กรฐิติวณิชย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๖๕

เด็กชายพงษ์พิสุทธิ

์

อุบล

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๖๖

เด็กหญิงอรุณโรจน์ ชัชวัสวิมล

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๖๗

เด็กชายวัชรพล ศรีสว่างวรกุล
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๖๘

เด็กชายธนาธิป แดงชาวนา
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๖๙

เด็กหญิงอริสรา ดอกไม้ ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๗๐

เด็กหญิงสุธิดา บุญญาสิทธิโชค ๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๗๑

เด็กชายนราวิชญ์ ธนคุณิตานนท์ ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๗๒

เด็กชายจิรัฏฐ์ อุดล้อม
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๗๓

เด็กหญิงรัชนีกร สิงห์พันธ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๗๔

เด็กหญิงธาราศิริ มีนิม

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๗๕

เด็กชายรัตนชาติ นนธิจันทร์ ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๗๖

เด็กชายธนภัทร ทิมกลัด
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๗๗

เด็กชายศิริวัฒน์ เรืองแก้ว ๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๗๘

เด็กหญิงอภิสราภ์ เกิดกาญจน์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๗๙

เด็กชายวรายุทธ คร่อมชัยภูมิ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๘๐

เด็กชายธนะวรรธน์ พูลธนะทรัพย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๘๑

เด็กหญิงอนันตญา เล็กเผือก
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๘๒

เด็กชายวีรภัทร์ กะสายแก้ว ๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๘๓

เด็กหญิงบุษกร ทิมประดับ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๘๔

เด็กหญิงกษมา ตันศิริ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๘๕

เด็กชายเจตณัฐ บุญวัฒน์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๘๖

เด็กหญิงแพรพรรณ สุวรรณขำ
๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๘๗

เด็กหญิงอรพา ผ่องสุวรรณ
๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๘๘

เด็กหญิงชลธิชา ภูฆัง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๘๙

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

คงบุรี
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๙๐

เด็กหญิงอัญญาดา ทองพันธ์อยู่
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๙๑

เด็กหญิงธัญพิชชา อินทร์คล้าย
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๙๒

เด็กชายไกรวิชญ์ วิญญาสุข
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๙๓

เด็กชายณฐาภพ ใจอุ่น ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๙๔

เด็กชายณาญา ดวงมาลัย ๘/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๐๓ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๙๕

เด็กชายปารมี วรรณา
.๑๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๙๖

เด็กหญิงวิลาวัณย์ อุ่นจิตร
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๙๗

เด็กหญิงรัชนีกร โยธิน
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๙๘

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ พูลพร
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๐๙๙

เด็กชายวันเฉลิม หมวกเทศ ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๐๐

เด็กชายกฤษกร ชัยสิทธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๐๑

เด็กหญิงนริศรา แย้มขจร
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๐๒

เด็กชายเกษม มณีวงษ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๐๓

เด็กชายณัฐภูมิ กลำกองกูล
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๐๔

เด็กชายธีรเดช อินเปย
๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๐๕

เด็กหญิงดากานดา นุชประเสริฐ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๐๖

เด็กชายสุรสิทธ์ อย่างคำ ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๐๗

เด็กหญิงรังสิยาณี แก้วมณี ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๐๘

เด็กชายวุฒิชาติ จำปาอ่อน ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๐๙

เด็กหญิงสุทธิกานต์ ขันวิชา
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๑๐

เด็กหญิงปรายฟา พุฒวงษ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๑๑

เด็กชายยุทธภูมิ ศรีประสงค์
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๑๒

เด็กหญิงนงพร เทพสาธร ๔/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๑๓

เด็กหญิงสุพิชกานต์
บุญเกียรติประวัติ

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๑๔

เด็กหญิงภาพิมล ภักสงศรี ๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๑๕

เด็กชายภาณุวัฒน์ ทองอ้ม ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๑๖

เด็กชายนฤเบศร์ เรืองเศรษฐี
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๑๗

เด็กหญิงจิรภา อินทร์อนันต์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๑๘

เด็กชายอนาวิล แปนรอด ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๑๙

เด็กชายวรวุฒิ มานะกิจ
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๒๐

เด็กชายพิสิฐ วงศ์ถวิล
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๒๑

เด็กชายธนชาติ บรรยง
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๒๒

เด็กหญิงรสสุคนธ์ เกิดไพบูลย์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๒๓

เด็กชายบูรพา ชาแสน
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๒๔

เด็กชายกำชัย ทันธิมา ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๒๕

เด็กชายธนวัฒน์ พิมพ์พันธ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๒๖

เด็กชายณัฐธนา ศรีทอง
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๒๗

เด็กหญิงภัณฑิรา บุญจุ้ย
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๒๘

เด็กหญิงศุภศร เต็มรัก
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๒๙

เด็กชายศวีระ คำกำเนิด
.๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๐๔ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๓๐

เด็กชายกิตติ ทับทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๓๑

เด็กชายธนบรรณ พรมเมือง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๓๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เสาทอน
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๓๓

เด็กหญิงศุภสุตา ไชยรัตน์
๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๓๔

เด็กชายวีรพันธ์ ปญญาดี
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๓๕

เด็กหญิงสุธาสินี แสงใส
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๓๖

เด็กชายอัฑฒกร ศรีหนองพอก
๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๓๗

เด็กหญิงนพรัตน์ วิลาชัย

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๓๘

เด็กชายธีรภัทร โอฐน้อย

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๓๙

เด็กหญิงณัฐชิมา ศรีจันทร์
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๔๐

เด็กชายประพันธ์กร ดอนกิง

่

๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๔๑

เด็กชายภูเมศ จันเพ็ชร

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๔๒

เด็กหญิงกิตติกัญญา

์

วินทวามร
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๔๓

เด็กชายธีรพงษ์ โพธิอ่อง

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๔๔

เด็กหญิงณัฐธิชา จุลสม
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๔๕

เด็กชายศุภวิชญ์ เสลาคุณ
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๔๖

เด็กหญิงธนัญยา ลัดคุ่ย
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๔๗

เด็กชายกฤษฏิภูมิ

์

ธรรมดา
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๔๘

เด็กชายภัทรกิตติ

์

ใบผ่อง
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๔๙

เด็กชายอภิบุตร วงศ์นาคน้อย
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๕๐

เด็กหญิงสุภิสรา ภุมรินทร์
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๕๑

เด็กหญิงณภัทร สุวรรณล้วน
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๕๒

เด็กหญิงวนิดา เฉลียวฉลาด ๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๕๓

เด็กชายภานุ ศรีบุญเพ็ง ๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๕๔

เด็กชายศิรพัฒน์ วิบูลย์เชือ

้

๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๕๕

เด็กหญิงศศิธร จีระสุข
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๕๖

เด็กหญิงปยภรณ์ หิริโอตตัปปะ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๕๗

เด็กหญิงปณฑิตา สะโสดา
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๕๘

เด็กหญิงสิริกัญญา น้อยเศรษฐ์ ๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๕๙

เด็กหญิงพรนภา บุญประคม ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๖๐

เด็กหญิงศิริกันยา ทันพรม
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๖๑

เด็กหญิงกัญญาพัชร ทองเติม
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๖๒

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ กิจตาลัย
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๖๓

เด็กชายธนภัทร อาจหยุด
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๖๔

เด็กชายพีรศักดิ

์

ช่วยสุวรรณ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๐๕ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๖๕

เด็กชายทัณฑธร อ่วมนิม

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๖๖

เด็กหญิงรัตติกาล เอมโอษฐ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๖๗

เด็กหญิงเอมิตรา นิลทกาล
๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๖๘

เด็กชายปยรัตน์ แซ่เลียง

้

๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๖๙

เด็กชายสิทธิพงศ์ นรศรี
๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๗๐

เด็กชายธันวา จริงจิตต์
๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๗๑

เด็กหญิงนันท์นภัส ตันตี
๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๗๒

เด็กชายพุทธินันท์ สุขบัว ๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๗๓

เด็กชายชนาธิป มะปูเลาะ ๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๗๔

เด็กหญิงนันทนัช ลิมธนาวรัตน์

้

๖/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๗๕

เด็กหญิงธัญณิชา สอนสนาม ๗/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๗๖

เด็กหญิงพิมพ์มาดา แว่นแก้ว
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๗๗

เด็กหญิงแพรวา แสงแก้ว
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๗๘

เด็กหญิงธนกร น้อยเพ็ง
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๗๙

เด็กชายอาคิรา สาระชัย ๖/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๘๐

เด็กหญิงทิพย์ธิดา
ศรีนิธิเจษฎารัชต์

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๘๑

เด็กหญิงเนตรนภา ไสหาร ๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๘๒

เด็กหญิงเขมจิรา นาคอ่อน
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๘๓

เด็กหญิงณฐมน ทองเกิด
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๘๔

เด็กหญิงปญจรัตน์ แต้พานิช ๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๘๕

เด็กหญิงพราวพรรณ คมขำ ๒/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๘๖

เด็กหญิงญาณิศา เกิดสุขผล

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๘๗

เด็กหญิงทิพย์ประภา ล่องลือฤทธิ

์

๑๗/๕/๒๕๔๙.
โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๘๘

เด็กหญิงภิรมย์พร พึงพา

่

๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๘๙

เด็กชายฟาประทาน ภิรมย์นาค
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๙๐

เด็กชายธนพัฒน์ วงศ์วานิช
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๙๑

เด็กชายเบญจพล อาญาเมือง
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๙๒

เด็กชายสิทธิชัย บุญเพ็ง ๒/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๙๓

เด็กชายเตวิชญ์ เชือนุ่ม

้

๒/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๙๔

เด็กชายพรรษนันท์ กิจปลืม

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๙๕

เด็กชายไชยภัตร ดวงศิริ ๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๙๖

เด็กหญิงอมลวรรณ พรรณภักดี ๗/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๙๗

เด็กชายประภัสสโร เหลือพร้อม ๗/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๙๘

เด็กหญิงศิริวรรณ รักคำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๑๙๙

เด็กหญิงชลชนก วรรณา
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๐๖ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๐๐

เด็กหญิงประภัสสร
แสงทองผ่องอำไพ ๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๐๑

เด็กหญิงจิรภิญญา รุ่งฤกษ์
๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๐๒

เด็กหญิงพรรณธิณี สิทธิธูรณ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๐๓

เด็กหญิงเบญญาภา ทามาศ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๐๔

เด็กหญิงอนัญพร รอดอินทร์
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๐๕

เด็กหญิงณภาวรรณ เนตรมณี ๘/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๐๖

เด็กหญิงอมิตา ปแก้ว
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๐๗

เด็กหญิงกุญนัฐชา แปนแก้ว
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๐๘

เด็กหญิงสองสรวง พรมแย้ม ๒/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๐๙

เด็กหญิงอมิตา พันธ์วงศ์
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๑๐

เด็กหญิงสิริพร ชัยสิทธิเวชช
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๑๑

เด็กหญิงณัฐภรณ์ ด้วงนาม
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๑๒

เด็กชายสุภาชัย กันณพงศ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๑๓

เด็กหญิงวรรณกร วงษ์กำภู

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๑๔

เด็กหญิงณัฐชยา ชืนทองคำ

่

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๑๕

เด็กหญิงกิตติมา มนตรี ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๑๖

เด็กชายธนทร อินทรขำ ๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๑๗

เด็กชายวีรากร ศรีปานแก้ว ๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๑๘

เด็กชายเสฏฐวุฒิ งามเพ็ญ
๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๑๙

เด็กหญิงธีรดา ท้วมตุ้ม
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๒๐

เด็กชายเทพพิทักษ์ บุญนารักษ์
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเต็มรักศึกษา เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๒๑

เด็กหญิงยุวรรณดา แซ่ตัง

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๒๒

เด็กชายสุรพีพัฒน์ บุญประสพ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๒๓

เด็กหญิงชนิตา จรัสอุไรธรรม
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๒๔

เด็กหญิงพรชนิตว์ กฤษคม
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๒๕

เด็กหญิงดวงปรียา บุญชุม
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๒๖

เด็กชายภัคพงษ์ พวงวงศ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๒๗

เด็กชายพชรพล พรมลี
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๒๘

เด็กหญิงเพ็ญนภาพร บุญส่ง
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๒๙

เด็กหญิงณัชชา เมียะวดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๓๐

เด็กหญิงปทมาภรณ์ ปทมานนท์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๓๑

เด็กหญิงวราลี ขุนราม
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๓๒

เด็กหญิงแพรวา โสรัจวงษ์เจริญ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๓๓

เด็กชายพงศกร เรืองฉ่าง
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๓๔

เด็กชายปลืม

้

มีแสงจันทร์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๐๗ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๓๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

มะลาลัย
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๓๖

เด็กชายวรายุทธ ยิมพูลแย้ม

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๓๗

เด็กชายอภิธน พุ่มมาลา
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๓๘

เด็กหญิงสุกัญญา ศิรินัย
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๓๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ ฟกหอม
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๔๐

เด็กหญิงพิรญาณ์ สำลีม่วง
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๔๑

เด็กหญิงศิริภา พิทูลทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๔๒

เด็กหญิงขนิษฐา อ่อนใจ
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๔๓

เด็กหญิงธิติมา งามแฉล้ม
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๔๔

เด็กหญิงญาดา ช่อกระถิน
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๔๕

เด็กชายธนภัทร ประนม
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๔๖

เด็กชายนที พึงคล้าย

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๔๗

เด็กหญิงยูฐิการ์ เนตรทัศน์
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๔๘

เด็กหญิงสหพร ปลืมจิต

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๔๙

เด็กชายธรรศ ชลสกุลถาวร
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๕๐

เด็กชายสหัชชัย คงคาเขตร
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๕๑

เด็กชายณธัชพงศ์
กฤตย์เทวาพิทักษ์ ๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๕๒

เด็กหญิงชลธิชา เทพชุมภู

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๕๓

เด็กชายณธรรม ชาติสุวรรณ
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๕๔

เด็กชายวีรศักดิ

์

อินปลัด
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๕๕

เด็กหญิงสุวนันท์ ฮวดสุนทร
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๕๖

เด็กหญิงภาวิตา สิทธิสวนจิก

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๕๗

เด็กชายยศสวินญ์ สมร
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๕๘

เด็กหญิงธัญทิพ ชนะศิรินนท์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๕๙

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ หอจำปา
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๖๐

เด็กชายลีโอ ศรีไกรลด

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๖๑

เด็กหญิงอรกนก นามประเสริฐ
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๖๒

เด็กชายสหรัฐ สุวรรณพันธ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๖๓

เด็กหญิงณธชา ปรีชาพิทักษ์กุล
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๖๔

เด็กชายบุญญาวัตร เลาไธสง
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๖๕

เด็กหญิงภูณิศา สมบูรณ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๖๖

เด็กชายนพชัย ขำเนตร์
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๖๗

เด็กหญิงรัตนกร หล่าสกุล
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๖๘

เด็กหญิงอาทิตยา ธรรมสิทธิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๖๙

เด็กหญิงคุญัญญา ชายเขียว

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๐๘ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๗๐

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ฮำสกุล
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๗๑

เด็กชายฐิติกร บุศย์ศรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๗๒

เด็กหญิงนัฐกาญจน์ ผลผ่องใส
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๗๓

เด็กหญิงปภัสนันท์ สาสิงห์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๗๔

เด็กชายณัฏฐชัย ยิมขลิบ

้

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๗๕

เด็กหญิงเกวลิน เสน่ห์พูด
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๗๖

เด็กชายฤทธิชัย ยืนยงค์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๗๗

เด็กหญิงตาล -
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๗๘

เด็กหญิงณิชชาวีณ์ ปยะไพศาลพล
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๗๙

เด็กหญิงพัฒนวดี สมานทอง
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๘๐

เด็กหญิงวารี ซันชาวนา
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๘๑

เด็กหญิงมนพัทธ์ เพ็ชรหม้ง
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๘๒

เด็กหญิงนันทิรา จิตรัมย์
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๘๓

เด็กหญิงพรธีรา ไชยแสน
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๘๔

เด็กชายนัฐพงษ์ นิลดี
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๘๕

เด็กชายวุฒิชัย ร้อยพุฒ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๘๖

เด็กชายคุณาธิป คำเทพ
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๘๗

เด็กชายปาณัทพงษ์ สัตย์ธรรม
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๘๘

เด็กชายธานัท กระแสร์สาย
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๘๙

เด็กหญิงปยธิดา เอียมปรีดา

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๙๐

เด็กหญิงวาสนา ปญญศรี
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๙๑

เด็กหญิงอริยา โพธิทอง

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๙๒

เด็กชายธนภัทร์ ใบประเสริฐ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๙๓

เด็กชายกิตตินันท์ สุขใจ
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๙๔

เด็กชายรัฐศาสตร์ งานไว
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๙๕

เด็กชายขวัญชาย แซ่ตัง

๊

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๙๖

เด็กหญิงปณณพร จูนิพัทธ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๙๗

เด็กหญิงลลนา จันเผือก

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๙๘

เด็กหญิงสิริกีรติญา แก้วนาบอน
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๒๙๙

เด็กหญิงศิริประภา เหมแหวน
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๐๐

เด็กชายภควัต กุลเสือ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๐๑

เด็กชายธนัช เจนบาญชี
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๐๒

เด็กชายไพศาล งามแฉล้ม
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๐๓

เด็กหญิงพิมลวรรณ รัตนไทรแก้ว
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๐๔

เด็กหญิงจิรนันท์ แซ่โค้ว
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๐๙ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๐๕

เด็กหญิงพรลภัส ชูวงศ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๐๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ อู่อรุณ
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๐๗

เด็กหญิงอังจิรา รักษาชาติ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๐๘

เด็กชายธนกฤติ บุญเติม
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๐๙

เด็กชายภูริชกานต์ วีวิตแก้ว
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๑๐

เด็กหญิงวรรณนภา จริงเจริญ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๑๑

เด็กชายณัฎฐพล รวมอยู่
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๑๒

เด็กหญิงกันนิตา พัดไธสง
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๑๓

เด็กชายนิธาน อมรศิลปพิทักษ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๑๔

เด็กชายกฤษดา ปรางค์ชัยภูมิ
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๑๕

เด็กชายณัฐภูมิ โตทองสุข
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๑๖

เด็กหญิงปุณยพร มากมี
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๑๗

เด็กชายรพีพัฒน์ เชืออภัย

้

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๑๘

เด็กหญิงนิติยา มงคลมะไฟ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๑๙

นางวรรณณา เหมือนรุ่ง
๑๒/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ลาดปลาดุก  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๒๐

เด็กหญิงอาทิตยา รวมธรรม
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๒๑

เด็กหญิงอรพพรณ ปุยภิรมย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๒๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ นำทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๒๓

เด็กชายอัสนัย สันติเพชร
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๒๔

เด็กหญิงดวงพร ไกลปติ
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๒๕

เด็กชายศักดา ดีบุญมี
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๒๖

เด็กชายกันตพัฒน์ จูจันทร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๒๗

เด็กชายกันตพจน์ จูจันทร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๒๘

เด็กชายภานุวัฒน์ ดิษฐุ์เล็ก
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๒๙

เด็กชายบุญหลง กลินไกล

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๓๐

เด็กชายธีรเทพ สุลินทสมบูรณ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๓๑

เด็กชายณรงค์ชัย รุ่งปรีชาไพศาล
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๓๒

เด็กชายทวีโชค อินทร์ประสิทธิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๓๓

เด็กชายธราเทพ กลินไกล

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๓๔

เด็กชายนรากร วิชัยยุทธ
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๓๕

เด็กชายภูนรินทร์ อินทร์ผล
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๓๖

เด็กชายสิรภพ สุนทะวงษ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๓๗

เด็กชายกรวิชญ์ พันสมบัติ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๓๘

เด็กชายนฬาเมฆ บุญประกอบ
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๓๙

เด็กหญิงชรินรัตน์ บางกระ
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ลำโพ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๑๐ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๔๐

เด็กหญิงภาณุมาศ บุญเทียม
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๔๑

เด็กหญิงรสสุคนธ์ เชียวชาญ

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๔๒

เด็กหญิงสุภิชชา มณีโคตร
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๔๓

เด็กชายเดชา แสวงธีระ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๔๔

เด็กชายภคพงษ์ แอบบัว

๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๔๕

เด็กชายนาวิน สมทรัพย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๔๖

เด็กชายตะวัน และมัน
๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๔๗

เด็กหญิงสุภาพร นาคแดด
๒๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๔๘

เด็กหญิงนิชาภา ทองศรี
๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๔๙
เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์

ประเทศา
๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๕๐

เด็กหญิงอุทุมพร บุปผา
๑๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๕๑

เด็กหญิงปนันดา เพ็งพัฒน์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๕๒

เด็กหญิงสาวิตรี ทองด้วง
๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๕๓

เด็กชายทักษพร ศรีลาราช
๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๕๔

เด็กชายธนวัฒน์ เรืองงาม
๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๕๕

เด็กหญิงนำตาล เมืองทอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๕๖

เด็กหญิงพรนภา นิรัมย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๕๗

เด็กหญิงนลพรรณ คงสมบูรณ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๕๘

เด็กชายบุญญาฤทธิ

์

เวฬุวนารักษ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๕๙

เด็กชายรัชชานนท์ ปอกหลง
๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๖๐

เด็กชายนราทิพย์ อยู่เย็น
๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๖๑

เด็กชายภูศิน บุษบา

๒๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)
ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๖๒

เด็กชายนฤนาท คุ้มสุข
๓๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๖๓

เด็กชายลัญจกร เนียมโพล้ง
๐๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๖๔

เด็กหญิงชลธิชา คำวอน
๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๖๕

เด็กชายธนพัต ทองแจ่ม
๑๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๖๖

เด็กชายธนภัทร ชนูรัมย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๖๗

เด็กชายวีรยุทธ เวียงสมุทร
๒๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๖๘

เด็กหญิงเมษา กลันประเสริฐ

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)
ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๖๙

เด็กหญิงธิติกานต์ เหมือนเพชร
๒๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๗๐

เด็กหญิงธนัชชา แอบบัว
๒๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๗๑

เด็กหญิงทิพนันท์ อัดแสง
๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๗๒

เด็กหญิงณัชชา ดีตันนา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๗๓

เด็กหญิงญาณิศา เพ็งพุ่ม
๑๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๗๔

เด็กหญิงวิภวาณี สักกุณา
๒๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๑๑ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๗๕

เด็กชายฟาร์โร เมนเด
๑๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๗๖

เด็กหญิงบุษยมาส จำปาเงิน
๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๗๗

เด็กชายสุทธิศักดื พืนสันเทียะ

้

๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)
ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๗๘

เด็กหญิงสิทธิสีนี ขอพึงกลาง

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๗๙

เด็กชายพีรศักดิ

์

นาคหอมจันทร์
๒๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๘๐

เด็กชายเฉลิมชัย ชูเจริญ
๑๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๘๑

เด็กชายอรรถสิทธิ

์

ใจอุ่น
๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๘๒

เด็กชายนพรัตน์ เรียวแรง

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๘๓

เด็กชายวุฒิชัย แผ่พร

๒๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๘๔

เด็กชายคทาเพชร แสงอ่อน
๒๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๘๕

เด็กชายวัชรินทร์ ทองมาก
๐๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๘๖

เด็กชายก้องเกียรติ

์

พันศิริ
๓๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๘๗

เด็กชายเกริกก้อง นาคแดด
๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๘๘

เด็กหญิงนัทธมน ชูช่วย
๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๘๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ คุ้มวงศ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๙๐

เด็กหญิงอภิรดี สังข์ปลืม

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๙๑

เด็กชายสุธีกานต์ ผุยมา
๒๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๙๒

เด็กหญิงรุจิรา พิมพ์โคตร
๑๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๙๓

เด็กชายยศกร สิงห์แก้ว
๐๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๙๔

เด็กชายมังมี

่

ศรีสุข
๑๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ บัวทอง
๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๙๖

เด็กหญิงชนิดา แดงสังวาลย์
๑๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๙๗

เด็กหญิงนุชวรา จันทร์เต็ม
๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๙๘

เด็กชายจตุรภัทร จิตตรง
๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๓๙๙

เด็กชายคุณภัทร ขำแสง
๐๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๐๐

เด็กหญิงณัฐวรรณ จันทร์แสนตอ
๑๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๐๑

เด็กหญิงปริชาติ ปอกหลง
๒๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๐๒

เด็กหญิงสุรางคณา เหล่าพา
๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๐๓

เด็กหญิงณัฐสุดา อันศิริ
๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๐๔

เด็กหญิงภาคินี จีระกิจ
๐๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๐๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วิชาทน
๐๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๐๖

เด็กชายวิชัย แซ่ลี
๒๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๐๗

เด็กชายรรรรภพ ศรีบรรเทา
๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๐๘

เด็กหญิงอภิชญา บุญจูง
๓๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๐๙

เด็กหญิงบทมี ไชยมงคล
๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๑๒ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๑๐

เด็กหญิงสุนิสา ยมรัตน์
๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๑๑

เด็กชายธีรวัตร ประพัศรางค์
๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๑๒

เด็กหญิงชุติมา ศรีสวัสดิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)
ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๑๓

เด็กหญิงอักษราภัค จันทร์นวล
๒๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๑๔

เด็กชายไพรบูลย์ เปรมปรีพร
๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๑๕

เด็กหญิงนารีรัตน์ วัชราวรรณ
๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๑๖

เด็กหญิงพิรุฬรัตน์ แสนจำลา
๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๑๗

เด็กชายจิรวัฒน์ แดงสังวาลย์
๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๑๘

เด็กชายธีรภัทร เทียมทัน
๒๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๑๙

เด็กหญิงชยิสรา ภูมิวงษ์
๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๒๐

เด็กชายสันติ สนันเอือ

่ ้

๒๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)
ลำโพ  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๒๑

เด็กหญิงธัญวลัย บุตรสมจิตร
๐๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชือผู้ดีอุปถัมภ์)

้

สามง่าม  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๒๒

เด็กชายวีระพงษ์ ศรีสุข
๒๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชือผู้ดีอุปถัมภ์)

้

สามง่าม  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๒๓

เด็กชายพงษ์พัฒน์ พงษ์สะพัง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชือผู้ดีอุปถัมภ์)

้

สามง่าม  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๒๔

เด็กหญิงอมรรัตนา สุราษฎร์
๒๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชือผู้ดีอุปถัมภ์)

้

สามง่าม  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๒๕

เด็กหญิงวนิดา ระยันสรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชือผู้ดีอุปถัมภ์)

้

สามง่าม  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๒๖

เด็กชายคมจิตร จิตมาตย์
๑๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชือผู้ดีอุปถัมภ์)

้

สามง่าม  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๒๗

เด็กหญิงมณีมัญชุ์ ดีวงแสง
๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชือผู้ดีอุปถัมภ์)

้

สามง่าม  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๒๘

เด็กชายธนวิชญ์ แถมพยัค
๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชือผู้ดีอุปถัมภ์)

้

สามง่าม  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๒๙

เด็กชายทรงศักดิ

์

วิเขตกิจ
๐๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชือผู้ดีอุปถัมภ์)

้

สามง่าม  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๓๐

เด็กชายธนภัทร บุญน้อย
๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชือผู้ดีอุปถัมภ์)

้

สามง่าม  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๓๑

เด็กหญิงนิภาพร พรมเขต
๒๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชือผู้ดีอุปถัมภ์)

้

สามง่าม  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๓๒

เด็กหญิงสุกานดา ทาบุดดา
๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชือผู้ดีอุปถัมภ์)

้

สามง่าม  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๓๓

เด็กชายอภินันท์ มีดี
๐๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชือผู้ดีอุปถัมภ์)

้

สามง่าม  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๓๔

เด็กหญิงอริสา ไตรวงษ์ตุ้ม
๒๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชือผู้ดีอุปถัมภ์)

้

สามง่าม  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๓๕

เด็กหญิงนภัสศรี บุญหลง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชือผู้ดีอุปถัมภ์)

้

สามง่าม  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๓๖

เด็กชายจรูญวิทย์ ปราบหนองบัว
๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชือผู้ดีอุปถัมภ์)

้

สามง่าม  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๓๗

เด็กชายธนกรณ์ อำรุง
๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชือผู้ดีอุปถัมภ์)

้

สามง่าม  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๓๘

เด็กชายสันติพงษ์ ฉิมมาลี
๒๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชือผู้ดีอุปถัมภ์)

้

สามง่าม  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๓๙

เด็กชายธาวิน มาเละมัน
๑๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชือผู้ดีอุปถัมภ์)

้

สามง่าม  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๔๐

เด็กชายสุมธ สอนกลอง
๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชือผู้ดีอุปถัมภ์)

้

สามง่าม  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๔๑

เด็กหญิงดวงวิภา มณีอ่อน
๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชือผู้ดีอุปถัมภ์)

้

สามง่าม  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๔๒

เด็กหญิงสุธาสินี บุญน้อย
๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชือผู้ดีอุปถัมภ์)

้

สามง่าม  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๔๓

เด็กชายศุภณัฐ พุ่มฉัตร
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๔๔

เด็กหญิงณัฐมน สุขสวัสดิ

์

๖/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๑๓ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๔๕

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ปนะเต ๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๔๖

เด็กหญิงศรัญณ์ชนก แจงสูงเนิน
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๔๗

เด็กหญิงนรินทิพย์ พลเมือง
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๔๘

เด็กหญิงนงนภัส มาลัยทอง ๒/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๔๙

เด็กหญิงปนัดดา โสตรประวัติ
๑๖/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๕๐

เด็กหญิงกุมภวา โสภากุล ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๕๑

เด็กชายธนกร พรมพุทธ
๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๕๒

เด็กชายภูมินันท์ วิลัยกลาง
๒๗/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๕๓

เด็กหญิงวสุธิดา ทองขาวบัว
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๕๔

เด็กหญิงณัชชา ตาลสันต์ ๘/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๕๕

เด็กชายธนินท์รัฐ ธนากิจพรพิศาล
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๕๖

เด็กหญิงภคพร ปญจสุนทร ๑๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๕๗

เด็กชายอัชพร สินสมุทร ๕/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๕๘

เด็กหญิงเนตรชนก สังข์ทอง
๒๑/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๕๙

เด็กหญิงวรรณวิสา ขันทะมาศ
๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๖๐

เด็กหญิงแววปราชญ์ ชายทะเล ๑/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๖๑

เด็กชายนนท์ณกร มิงขวัญศิริกุล

่

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๖๒

เด็กชายภูเบศ บรรจงศักดา
๒๙/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๖๓

เด็กชายนันทภัทร กมลน้อย
๒๕/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๖๔

เด็กหญิงสาริศา ชนวัฒนา ๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๖๕

เด็กหญิงสุภาวรรณ พานทอง
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๖๖

เด็กหญิงทาริกา มีพร
๓๑/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๖๗

เด็กหญิงอาภาวดี เจริญสุข ๓๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๖๘

เด็กหญิงธนัญธร ใจสุวรรณ์
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๖๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สุขเภา
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๗๐

เด็กหญิงวริศรา สอนชอบ
๒๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๗๑

เด็กชายกิตติภพ กุดวงค์แก้ว
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๗๒

เด็กหญิงมีนา มันศักดิ

่ ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๗๓

เด็กหญิงณัฐสุดา แถมสุข
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๗๔

เด็กหญิงทิชากร อุปมานะ
๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๗๕

เด็กชายภานภ นาคศรีสังข์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๗๖

เด็กชายสิทธิพร คนสนิท
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๗๗

เด็กหญิงณัฐนิชา นาคสุวรรณ
๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๗๘
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์

ทองขาว
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๗๙

เด็กชายศุภโชค สุดใจ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๑๔ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๘๐

เด็กชายจิรทีปต์ นิมคุ้ม

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๘๑

เด็กหญิงวริสรา ไชยวงค์
๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๘๒

เด็กชายทักษกร การุณวงศ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๘๓

เด็กชายปวริศร์ คำสน
๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๘๔

เด็กชายอนันต์ เหลาเลิศ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๘๕

เด็กชายถิรวุฒิ ใจแก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๘๖

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ชมศิลป
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๘๗

เด็กชายมงคล บัวทรัพย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๘๘

เด็กชายชนกชนม์ แสงอาวุธ
๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๘๙

เด็กหญิงฌิฏฐ์ธญา ทรัพย์โสม
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๙๐

เด็กหญิงดวงกมล นิมนุช

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๙๑

เด็กหญิงศิโรรัตน์ แสงศร
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๙๒

เด็กหญิงพัทธ์ฤทัย ใจแก้ว
๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๙๓

เด็กหญิงพลอยนภา มีเจริญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๙๔

เด็กหญิงฐิติรัตน์ มูลคำ
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๙๕

เด็กหญิงศศิประภา เนียมเทศ
๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๙๖

เด็กหญิงวริศา แสงเสือ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๙๗

เด็กชายวัฒนพงศ์ เดชะผล
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๙๘

เด็กชายณัฐนัย เสือโต
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๔๙๙

เด็กชายธนวัฒน์ นาคนาค
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๐๐

เด็กชายกมล หรังศรี

่

๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๐๑

เด็กชายธีระศักดิ

์

หวลคิด
๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๐๒

เด็กหญิงชนากานต์ ซินกีบุญ
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๐๓

เด็กหญิงอรัญญา ผาริการ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๐๔

เด็กหญิงบุษกร ตุงคะศิริ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๐๕

เด็กหญิงชนากานต์ คงติพัฒน์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๐๖

เด็กหญิงมล ลูกเชย
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๐๗

เด็กชายศุภกิจ นามวงศ์ชัย
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๐๘

เด็กชายภัคพงศ์ หมืนศักดา

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๐๙

เด็กหญิงกนกวิภา อาจหาญ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๑๐
เด็กหญิงทิพย์ภวรรณ พันธุรัตน์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๑๑

เด็กชายสิรวิชญ์ เอกสกุลบัณฑิต
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๑๒

เด็กหญิงแพรวพรรณ แก้วหล้า
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๑๓

เด็กชายณัฐพล สำแดงเดช

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๑๔

เด็กชายภควัฒน์ เผ้าหอม
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๑๕ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๑๕

เด็กชายวรเมธ เกิดเกตุ
๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๑๖

เด็กชายธวัชชัย ยืนนาน
๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๑๗

เด็กชายพีรภัทร มหาพรม
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๑๘

เด็กหญิงสุจิรา วรรณมาศ
๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๑๙

เด็กหญิงสาลินี คณะพล
๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๒๐

เด็กหญิงอรพินท์ แจ้งดี
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๒๑

เด็กหญิงสิริวิมล คำศรี
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๒๒

เด็กหญิงชญานิน ราชบัณดิษฐ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๒๓

เด็กชายเพชร มณีสว่างวงศ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๒๔

เด็กชายกิตติภูมิ โยยันติ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๒๕

เด็กชายธนกร จันทะรี
๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๒๖

เด็กชายภัทรพล ขวัญทวี
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๒๗

เด็กชายศุภโชค วงษ์เม่น
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๒๘

เด็กหญิงจีรนันท์ ไทรพวงโพธิ

์

๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๒๙

เด็กชายอธิวัตร์ สินสมุทร
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๓๐

เด็กชายสัณหณัฐ อนันต์ศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๓๑

เด็กชายภูริภัทร ล่ามูล
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๓๒

เด็กหญิงบัว นีละไพจิตร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๓๓

เด็กชายปฐมพัฒน์ อยู่เจริญ
๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๓๔

นางสาวพรพิมล
เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

๓/๗/๒๕๐๖ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๓๕

นางสาวสุนิษา สถาพร
๑๓/๓/๒๕๒๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๓๖

นางสาวพงษ์ลดา ศรีอักษร
๒๓/๙/๒๕๓๑

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๓๗

นางสาวแพรวา หารี
๑๐/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางไผ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๓๘

นายคเนศร์ กิตติวิบูลย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๓๙

เด็กชายสุทธญาณ์ มานะกิจ
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๔๐

เด็กชายศุภกร ทรงทิพย์
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๔๑

เด็กหญิงแพน โลหิตานนท์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๔๒

เด็กหญิงพิมชญา แสนรัตน์
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๔๓

เด็กชายกันตพัฒน์ วราโพธิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๔๔

เด็กหญิงกรวรรณ ผลประเสริฐ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๔๕

เด็กหญิงอลิสา หลอดทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๔๖

เด็กหญิงปภาวดี พรมสกุล
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๔๗

เด็กชายศิริชัย พลหินกอง
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๔๘

เด็กหญิงศศิธร วงศ์จำรัส
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๔๙

เด็กหญิงอารยา หลอดทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๑๖ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๕๐

เด็กหญิงภรนภา แก้วสา

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๕๑

เด็กหญิงชิชากร สอนท่าโก
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๕๒

เด็กชายเฉลิมชัย ดวงบุผา
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๕๓

เด็กชายปตติพาน สมแสวง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๕๔

เด็กหญิงฐิรญา บัวขาว
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๕๕

เด็กชายอานนท์ เจิมขุนทด
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๕๖

เด็กหญิงนริศรา พิกุลหอม
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๕๗

เด็กชายภาณุกูล พลเฮียงขวาง
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๕๘

เด็กหญิงพริมา ก๋งลี
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๕๙

เด็กชายคมฐพัฒน์ ชูตระกูล
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๖๐

เด็กชายวราวุฒิ ผดุงชาติ
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๖๑

เด็กชายฉลองศักดิ

์

เวนไธสง
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๖๒

เด็กหญิงกนกอร บุญทรง
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๖๓

เด็กหญิงวรรณริรัตย์ สีดำ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๖๔

เด็กชายณภัทร บำรุงศิลป
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๖๕

เด็กชายธนกฤต นุชนาจารย์
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๖๖

เด็กหญิงเกศกนก ชายศรี
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๖๗

เด็กชายจักรรินทร์ การชำนาญ
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๖๘

เด็กหญิงนิธิวดี กลินพูล

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๖๙

เด็กหญิงธรรศภร อินทรเทศ
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๗๐

เด็กชายกิตติกวิน ชืนสุวรรณ

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๗๑

เด็กชายรณพีร์ บุตตะโรบล
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๗๒

เด็กหญิงอนันดา ยอดมะลิ
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๗๓

เด็กหญิงรติกาล ฤทธิยิม

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๗๔

เด็กหญิงฝนชนก เย็นวัฒนา
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๗๕

เด็กหญิงนันทพร
พรหมประทานกิจ ๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๗๖

เด็กชายภูผา อู่ทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๗๗

เด็กชายจอมพล ศักดิแสนตอ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๗๘

เด็กชายธิติ ศิรฉัตรไชย
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๗๙

เด็กหญิงภากมล คงสุขศรี
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๘๐

เด็กชายรัฐภูมิ ศรีจันทร์สุข
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๘๑

เด็กหญิงศิริวิภัส จองจันทร์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๘๒

เด็กหญิงพัชชา ภู่เอียม

่

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๘๓

เด็กหญิงอังศุมาลี เล็กใหญ่
๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๘๔

เด็กหญิงณัฐรดา กลีบเฆม
๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)

บางรักใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๑๗ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๘๕

เด็กชายธนภูมิ ประเสริฐ
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)
บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๘๖

เด็กหญิงปุณยาพร ไชยคำภา
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)
บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๘๗

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส จาดเกิด
๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๘๘

เด็กชายธนภัทร ผิวพ่อง
๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๘๙

เด็กหญิงเกสราภรณ์ ทับทิมไทย
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)
บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๙๐

เด็กหญิงวิลาสินี สมโภชน์
๑๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๙๑

เด็กหญิงชลธิดา แซ่ลี

้

๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)
บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๙๒

เด็กหญิงสุภาวิตา รวมธรรม
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)
บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๙๓

เด็กชายนาคราข ศรีอยู่เปยม
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)
บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๙๔

เด็กหญิงณัฐนันท์ มูลกระแส
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)
บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๙๕

เด็กหญิงพัฒน์ธิดา เสนา
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)
บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๙๖

เด็กหญิงวนาลี โฉมโต
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)
บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๙๗

เด็กหญิงพราวพิรุณ จันทะสน
๐๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๙๘

เด็กชายจอมทัพ ขำกว้าง
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)
บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๕๙๙

เด็กหญิงแพรวา คชาไพร
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)
บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๐๐

เด็กหญิงพัชรินทร์ บุยขจร
๐๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)

บางรักใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๐๑

เด็กหญิงวิภาพร เจียงใหม่
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๐๒

เด็กหญิงอรการต์ สายทอง
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๐๓

เด็กชายจิรายุ สมสา
๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๐๔

เด็กชายธิติ สิทธิโสภาชัยกุล
๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๐๕

เด็กชายศุภกิจ สมบุญ
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๐๖

เด็กชายนริน จ้ยนวล
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๐๗

เด็กชายเอกรินทร์ รัตนวงค์
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๐๘

เด็กชายพนธ์กิตติ

์

เรืองสมบูรณ์
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๐๙

เด็กชายสุพจน์ ด่านเสนา
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๑๐

เด็กชายธาราดล พรมรังษี
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๑๑

เด็กชายพิทวัส ดอนกันหา
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๑๒

เด็กชายชินาธิป ทับทิม
๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๑๓

เด็กชายสุทธิพจน์ เกตุบุญ
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๑๔

เด็กชายสุธีทัศน์ ขุมสุวรรณ
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๑๕

เด็กชายศุภโชค ภาคีฉาย
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๑๖

เด็กหญิงณิชกานต์ กลีบพุททรา
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๑๗

เด็กหญิงวิรดี แสงแดด
๒๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๑๘

เด็กหญิงธัญรดา ชัยแก้ว
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๑๙
เด็กหญิงปางถวายเนตร

หลังศรีสุข

่

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๑๘ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๒๐

เด็กหญิงณิชาพร ใจหมัน

่

๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๒๑

เด็กหญิงณิชกานต์ ทับยัง
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๒๒

เด็กหญิงพัชรี อุ่นตา
๑๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๒๓

เด็กหญิงนันณิชา ใจอารีย์
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๒๔

เด็กหญิงวันดี อยู่สุข
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๒๕

เด็กหญิงเพ็ญนภา ยอดรักษ์
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๒๖

เด็กหญิงวริศรา สอนท่าโก
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๒๗

เด็กหญิงศิราภรณ์ ระพิมพ์
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๒๘

เด็กหญิงอารีวรรณ คำเขือน

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๒๙

เด็กหญิงกุสุมา ม่วงพูลสวาสดิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๓๐

เด็กหญิงกันภัส เงินอินทร์
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๓๑

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ปนรุ่งโรจน์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๓๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ คชมิตร
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๓๓

เด็กหญิงนิลาวรรณ เสรีพงษ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๓๔

เด็กหญิงอารยา อินทรพงศ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๓๕

เด็กหญิงอิงนภา ดุลประเสริฐ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๓๖

เด็กหญิงธนาพร ตรีนุมิตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๓๗

เด็กหญิงฟาประทาน แซ่ลิม

้

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๓๘

เด็กหญิงอริสรา หมวดผา
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๓๙

เด็กหญิงอรวี ภู่เงิน
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๔๐

เด็กหญิงจีระนันท์ บุญนิตย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๔๑

เด็กหญิงเกตุกนก บุญรักษ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๔๒

เด็กหญิงนลินทิพย์ เอกรินทร์
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๔๓

เด็กหญิงสุกัญญา อุ่นเอม
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๔๔

เด็กหญิงศิริทิพย์ บุญลำไพ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๔๕

เด็กหญิงไอลดา ทิพย์กระโทก
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๔๖

เด็กหญิงกมลวรรณ สุขยิง

่

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๔๗

เด็กหญิงเกตน์สิรี ชัยสนาม
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๔๘

เด็กหญิงรุ่งขจี บัวจีบ
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๔๙

เด็กหญิงมุกเจ้าขา มุกนันท์
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๕๐

เด็กหญิงอินทุออน เอือทวีสิน

้

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๕๑

เด็กหญิงสิรีรักษ์ ประทุมรัตน์
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๕๒

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา รัศมีจรัสกุล
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๕๓

เด็กหญิงเบญญาดา อุตตมะรูป
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๕๔

เด็กหญิงกานต์ธีรา นาคเกษม
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๑๙ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๕๕

เด็กหญิงมธุรส ศรีไทย
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๕๖

เด็กหญิงนัทธ์ชนัน กลินอัปสร

่

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๕๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พรมมา
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๕๘

เด็กหญิงสุภาพัศ เลิศนิธิพรชัย
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๕๙

เด็กหญิงนฤษมล ฉัตรชัยธิติธำรงค์
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๖๐

เด็กหญิงทีปอนงค์ วิริยะบัญชา
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๖๑

เด็กหญิงกัญญณัฐ พยัคฆา
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๖๒

เด็กหญิงปยนันท์ จ้อยศรีเกตุ
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๖๓

เด็กหญิงทอฟา แพงดาวัน
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๖๔

เด็กหญิงเหมวาส จุลเจนใจ
๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๖๕

เด็กหญิงลัทธวรรณ ฟุงขจร
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๖๖

เด็กหญิงณัฐมน จันดามุกข์
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๖๗

เด็กหญิงฐิตา สิทธิโสภาชัยกุล
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๖๘

เด็กหญิงมนธิชา มณฑา
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๖๙

เด็กหญิงกนิษฐา แก้วศรีนวม

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๗๐

เด็กหญิงกันตนัทธ์ ภู่เขียว
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๗๑

เด็กหญิงปยปาณ บุญรอด
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๗๒

เด็กหญิงครวรรณ จ่างแก้ว
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๗๓

เด็กหญิงทิวาพร อรุณรัตน์
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๗๔

เด็กหญิงจิตตรา เต่าทอง
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๗๕

เด็กหญิงเมธิตา จินบุตร
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๗๖

เด็กหญิงธนิษฐา บุญเสริม
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๗๗

เด็กหญิงศิญาณัฐ ชำทองใหล
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๗๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ผาละนัด
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๗๙

เด็กหญิงชญาดา ขำโชติ
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๘๐

เด็กหญิงปริยฉัตร คันธี
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๘๑

เด็กหญิงปรียานุช บุญมานัด
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๘๒

เด็กหญิงนิพาพร ยะหัตตะ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๘๓

เด็กหญิงจรัลรัตน์ หิรัญ
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๘๔

เด็กหญิงสุณิสา เรียมทา
๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๘๕

เด็กหญิงวรดา แสงศรี
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๘๖

เด็กหญิงวรรณวิษา ชายศรี
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๘๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีขวัญ
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๘๘

เด็กหญิงวิภาวรรณ คุณหพันธ์
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๘๙

เด็กหญิงจุฑามณี สิริวิบูลโชติ
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๒๐ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๙๐

เด็กหญิงรุ่งทิวา เกตุมงกุฏ
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๙๑

เด็กหญิงแพรมณฑา คดพิมพ์
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๙๒

เด็กหญิงโสภิตนภา ศรีจันลา
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๙๓

เด็กหญิงวรินทร ปริญญา
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๙๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พรมที
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๙๕

เด็กหญิงแพรทองทา แปนหนุ่ม
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๙๖

เด็กหญิงจุฑามาศ น้อยฉวี
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๙๗

เด็กหญิงอรพิมพ์ วอทอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๙๘

เด็กชายวทัญู โพธิ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๖๙๙

เด็กชายฉัตรมงคล ศิลปพันธ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๐๐

เด็กชายธนภัทร คงเจริญ
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๐๑

เด็กชายปณณธร เจริญผล
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๐๒

เด็กชายฐิติวัฒน์ จำปาทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๐๓

เด็กชายศักดิชัย

์

รักใคร่
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๐๔

เด็กชายรัฐภูมิ วงศ์วิทย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๐๕

เด็กชายณภัทร เปรมัษเฐียร
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๐๖

เด็กชายชญานนท์ แหวนเพชร
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๐๗

เด็กชายอภิวัฒน์ นินธิสิงห์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๐๘

เด็กชายอิทธิพล ตะวันเย็น
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๐๙

เด็กชายภูมิอัฑฒ์ เกษมสุข
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๑๐

เด็กชายบูรณ์พิภพ จอมประชา
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๑๑

เด็กชายธีรเมธ ทานะ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๑๒

เด็กชายจิรเมธ พิพิธกุล
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๑๓

เด็กชายวรัทภพ สุขอินทร์
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๑๔

เด็กชายอรเทพ สุทธิประภา
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๑๕

เด็กชายเฉลิมวุฒิ ศิริวิบูลโชติ
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๑๖

เด็กชายวงศกร แสงไกร
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๑๗

เด็กชายอาทิตย์ เจียมสากล
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๑๘

เด็กชายพลพล แก้วคำ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๑๙

เด็กชายนนทิวรรธน์ กิจงาม
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๒๐

เด็กชายอนัสวิน บุญเลิศไมตรี
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๒๑

เด็กชายธรรมธัช สอาดจิตร
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๒๒

เด็กชายปยะวัฒน์ พลายละหาร
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๒๓

เด็กชายชัชชาญ อัศวศรีอนันต์
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๒๔

เด็กชายพชรพล โสปยะ
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๒๑ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๒๕

เด็กชายณัฐธัญ ชาวมอญ
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๒๖

เด็กชายคคนานต์ เจียมสากล
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๒๗

เด็กชายธวราห์ กองแก้ว
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๒๘

เด็กชายชรัญญ์ชัย มีคง
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๒๙

เด็กชายปณณทัต คล้ายน้อย
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๓๐

เด็กชายนนท์ มูฮัมหมัด

๒๙๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๓๑

เด็กชายณัฐพล รอดบุญเสริม
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๓๒

เด็กชายวิชญะ ไวยพิธี
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๓๓

เด็กชายสรัล ตรีรัตน์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๓๔

เด็กชายพชรพล วัฒนบวรวงศ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ สาวกลาง
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๓๖

เด็กชายภูรินทร์ เทพสุภา
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๓๗

เด็กชายกรวิชญ์
ลักษณะพิศิษฐกุล

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๓๘

เด็กชายอภินันท์ ปดด้วง
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๓๙

เด็กชายปณายุธ เสน่ห์จันทร์
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๔๐

เด็กชายปนัชสร ทองกาญจนา
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๔๑

เด็กชายชฎากร รัตนพันธ์
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๔๒

เด็กชายศุภากร ฤทธิน้อย

์

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๔๓

เด็กชายพงศกร แสงไกร
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๔๔

เด็กชายพีรภาส แก้วประดิษฐ
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๔๕

เด็กชายนคเนศ เล็กบาง
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๔๖

เด็กชายปุญญะ ก้านขุนทด
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๔๗

เด็กชายเอกพันธ์ คงสมบูรณ์
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๔๘

เด็กชายธนะวิทย์ แสนสุข
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๔๙

เด็กชายปยะบุตร สุวรรณนิตย์
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๕๐

เด็กชายศักดิดา

์

นาคศรีสังข์
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๕๑

เด็กชายพลกฤต อรุณคุณารักษ์
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๕๒

เด็กชายธนพัฒน์ สมประสงค์
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๕๓

เด็กชายนิติพล ส่องใส
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๕๔

เด็กชายอิทธิพล สุดเสน่ห์
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๕๕

เด็กชายจันทกร สีวงษ์
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๕๖

เด็กชายสุทธิพล จำปาขาว
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๕๗

เด็กชายราชัน หล้าแหล้
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๕๘

เด็กชายศุภวิชญ์ ไชยกระโทก
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๕๙

เด็กชายณัฐรกิตติ

์

เจียรนัน
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๒๒ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๖๐

เด็กชายภานุพงศ์ รอดสวัสดิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๖๑

เด็กชายกฤตกาส ภู่กูล
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๖๒

เด็กชายพัชรพล ทองดอนพุ่ม
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๖๓

เด็กชายกณิศภัชศ์ สิรินวาวิสิฐ
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๖๔

เด็กชายสิวะพงษ์ พูลอำไพ
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๖๕

เด็กชายวีรภัทร ตามชัย
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๖๖

เด็กชายเสกสรรชัย ฤทธิดี

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๖๗

เด็กชายณัฐพล วรรณทอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๖๘

เด็กชายสหรัถ กิจมุติ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๖๙

เด็กชายสรยุทธิ

์

ผุดมาก
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๗๐

เด็กชายสหรัถ ทรัพย์ศิริ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๗๑

เด็กชายชัยบุญ สว่างพันแสง
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๗๒

เด็กชายราเชนทร์ ชูชืน

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๗๓

เด็กชายธีรวุฒิ โลศิริ
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๗๔

เด็กหญิงนันท์ชพร จันแจ้ง

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๗๕

เด็กชายมังกร ทองพุ่ม
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๗๖

เด็กชายอดิศร นาคศิลา
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๗๗

เด็กชายธารากร ปนปก

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๗๘

เด็กชายธีระวุฒิ นุชทอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๗๙

เด็กชายทินกร ปะมาทำมา
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๘๐

เด็กชายวิสุทธิ

์

ปนป
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๘๑

เด็กชายคณิน ฝอยโคกสูง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๘๒

เด็กหญิงอนัญญา นทีมาศ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๘๓

เด็กชายกิตติพงษ์ โสพันธ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๘๔

เด็กชายพงศกร ศรีเมือง
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๘๕

เด็กชายณัชชพล ทองโสภา
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๘๖

เด็กชายทินกร แพเมือง
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๘๗

เด็กชายทศพล แพเมือง
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๘๘

เด็กชายธนธรณ์ ครุฑบุตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๘๙

เด็กชายศุภชัย ขาวอุบล
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๙๐

เด็กชายสราวุธ รืนเสือ

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๙๑

เด็กชายเจษฎากร ทองโสภา
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๙๒

เด็กชายบุญฤทธิ

์

สิงห์เหม็น
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๙๓

เด็กชายปงปอนด์ ไชยชาติ
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๙๔

เด็กชายนภัทร น้อยเกษา
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๒๓ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๙๕

เด็กชายพงศกร มากมังมี

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๙๖

เด็กชายนพวิชญ์ โคตรวงศ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๙๗

เด็กชายฉินณรน จงเกษกรณ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๙๘

เด็กชายธนกร รุ่งปติสกุล
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๗๙๙

เด็กชายวีรพล ช่างฉลาด
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๐๐

เด็กชายธวัชชัย ไกลพันธ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๐๑

เด็กชายอนันยช กล้าหาญ
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๐๒

นายนัฐพล พันธ์ไชยศรี
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๐๓

เด็กชายเดชาชัย แนวคำ
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๐๔

เด็กชายเตโช วรวงศ์พิสุทธิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๐๕

เด็กชายณัฐพล นามสว่าง
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๐๖

เด็กชายปญญา พูลศรี
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๐๗

เด็กชายภาณุวิชญ์ เพ็ชรอาภรณ์
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๐๘

เด็กชายชัยอนันต์ สุฤทธิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๐๙

เด็กชายปญญา ปารวัตร์
๒๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๑๐

เด็กชายละวีชัน ชาวต่างชาติ
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๑๑

เด็กชายปรเมศร์ คงเวียง
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๑๒

เด็กชายฐานารักษ์ มีโสภา
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๑๓

เด็กชายจีระศักดิ

์

มีมุข
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๑๔

เด็กชายวุฒิชัย จันทร์งาม
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๑๕

เด็กชายอนุรักษ์ พึงกิจ

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๑๖

เด็กชายกิตติณัฐฐ์ เถือนเล็ก

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๑๗

นายนที ศรีวงษ์รักษา
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๑๘

นายศักดิสิทธิ

์ ์

เทียงถาวร

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๑๙

นายธนากร เขมะจารี
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๒๐

เด็กชายนัทธพณ ว่าวภู่

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๒๑

เด็กชายอติศักดิ

์

มีประเสริฐ
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๒๒

เด็กชายศุภรัตน์ พรมกัญญา
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๒๓

เด็กชายณัฐพนธ์ หงษ์สกุล
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๒๔

เด็กชายอภิชัย อุมะวิชนี
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๒๕

เด็กชายดนัย พิบูลย์พรสวัสดิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๒๖

นายปติญา กล้างาม
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๒๗

เด็กชายอนุชา สาละ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๒๘

เด็กชายศิริชัย คงแสนสุข
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๒๙

เด็กชายปุญญพัฒน์ มุสิทธิมณี

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๒๔ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๓๐

เด็กชายศุภทิณท์ เงางาม
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๓๑

เด็กชายอัชฌาระวี เพิกแย้ม
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๓๒

เด็กชายสรันต์ สบายยุทธ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๓๓

เด็กชายศตายุ เกตุธาร
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ แข็งขัน
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๓๕

เด็กชายทรัพย์ทวี โรควิตร
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๓๖

เด็กชายนนทวัฒน์ บุญช่วย
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๓๗

เด็กชายธารทอง สุภากรณ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๓๘

เด็กชายสิทธา เพิมพูน

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๓๙

เด็กชายเจษฎา โพพินิจ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๔๐

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

เกาะแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๔๑

เด็กชายธีระภัทธ์ มะโนหาญ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๔๒

เด็กชายภากร ทองเอียม

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๔๓

เด็กชายธราเทพ ขนแดง
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๔๔

เด็กชายสุรเกียรติ

์

พิมพ์สุวรรณ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๔๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ประเสริฐชัยศรี
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๔๖

เด็กชายอัศนัย ภู่เขียว
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๔๗

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

มัสโอดี
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๔๘

เด็กชายพิทูร ปรางทอง
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๔๙

เด็กชายอัครพล หงษามนุษย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๕๐

เด็กชายอนุวัฒน์ วิภาคะ
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๕๑

เด็กชายประกฤษฎ์ ยงอุ่น
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๕๒

เด็กชายศวัสกร พรพงศ์ภีระ
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๕๓

เด็กชายวีรวัฒน์ จำแนกรถ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๕๔

เด็กชายนิติวัฒน์ รอดอยู่
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๕๕

เด็กชายทัชชพล ลีรัตน์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๕๖

เด็กชายสถาพร จันทะโน
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๕๗

เด็กชายวิษณุ ไวแสน
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๕๘

เด็กหญิงนพรัตน์ นุ่มใส
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๕๙

เด็กหญิงนฤมล รุจิหาญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๖๐

เด็กหญิงเกศราภรณ์ เขียวขจร
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๖๑

นางสาวนัชชา ภู่เขียว
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๖๒

เด็กหญิงปาริฉัตร หอมสิน
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๖๓

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สายเพชร
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๖๔

เด็กหญิงสวรส สุขสำราญ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๒๕ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๖๕

เด็กหญิงจิตตรา ทองเอียม

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๖๖

เด็กหญิงแหม่ ชาวต่างชาติ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๖๗

เด็กหญิงอภิญญา กลันแกล้ว

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๖๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ มีจันเพชร

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๖๙

เด็กหญิงอทิตยา เมตตาวิหารี
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๗๐

เด็กหญิงอินทิรา ศรีประดู่
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๗๑

เด็กหญิงศศลักษณ์ การะรัมย์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๗๒

เด็กหญิงกรกมล พุทธรัตน์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๗๓

เด็กหญิงชนิษฐา บัวฟก
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๗๔

เด็กหญิงวสุธาดล จุลเจนใจ
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๗๕

เด็กหญิงวริยา นุชเนือง

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๗๖

เด็กหญิงจันจิรา จันทร์แย้ม

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๗๗

เด็กหญิงรุจิรา ทองเผือก
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๗๘

เด็กหญิงจิดาภา เนตรพงษ์
๑๕/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๗๙

เด็กหญิงพรนภัส ขุนศรี
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๘๐

เด็กหญิงวนิดา เครือเสน
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๘๑

เด็กหญิงกัลยาณี ไผ่บง
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๘๒

เด็กหญิงนิภาพร วงษ์สมศรี
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๘๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทรัพย์เงินยวง
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๘๔

เด็กหญิงพฤกษษา มารศรี
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๘๕

เด็กหญิงจันทร์มา สังสอน

่

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๘๖

เด็กหญิงศิริรักษ์ ชลภาพ
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๘๗

เด็กหญิงสุภัสสรา เกตุชีพ
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๘๘

เด็กหญิงอมรกานต์ นิมกลาง

่

๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๘๙

เด็กหญิงกาญจนาพร บัวหวัน

่

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๙๐

เด็กหญิงชลธิชา วรกานตพล
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๙๑

เด็กหญิงวาสนา จันเพ็ชร
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๙๒

เด็กหญิงภคพร สายชัยภูมิ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๙๓

เด็กหญิงอนันดา ธารณะกลาง
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

มะเดือ

่

 

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๙๔

เด็กหญิงบัณฑิตา พรหมภิบาล
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) โมลี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๙๕

เด็กหญิงวชิราพร หุปะดง
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) โมลี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๙๖

เด็กหญิงขวัญฤทัย รังทอง
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) โมลี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๙๗

เด็กหญิงภัทรนันท์ พิรานนท์
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) โมลี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๙๘
เด็กหญิงสร้อยสุวรรณ

ประภาสัย
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) โมลี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๘๙๙

เด็กหญิงนัชชา สกุลมา
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) โมลี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๒๖ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๐๐

เด็กชายจิรเมธ ชนะ
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) โมลี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๐๑

เด็กหญิงณัฐพร แจ่มฉาย
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) โมลี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๐๒

เด็กหญิงสุธิญา วิเศษดวหาร
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) โมลี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๐๓

เด็กหญิงสุทธิดา มีหนองแขม
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) โมลี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๐๔

เด็กหญิงศิรภัสสร เกิดเจริญ
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) โมลี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๐๕

เด็กหญิงไหม เพชรพูวงศ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) โมลี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๐๖

เด็กหญิงภูคิมห์
วัณณสุโภประสิทธิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) โมลี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๐๗

เด็กหญิงลัคนา ภาณุพุทธศรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) โมลี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๐๘

เด็กหญิงสริญญา บุญชุม
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) โมลี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๐๙

เด็กหญิงพิมพ?ชนก พวงอินทร์
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) โมลี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๑๐

เด็กหญิงยลระวี บุญญามาพร

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) โมลี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๑๑

เด็กหญิงวิชาดา ไชยมงคล
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) โมลี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๑๒

เด็กชายพรหมมินทร์ เสือเริก

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) โมลี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๑๓

เด็กชายธนากิม เขียววิจิตร
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) โมลี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๑๔

เด็กชายวีรภาพ ศุภนาม
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) โมลี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๑๕

เด็กชายธนิพัฒน์ ปนะกาตาโพธิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) โมลี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๑๖

เด็กชายสิงหา สิมมา
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) โมลี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๑๗

เด็กชายใกล้รุ่ง มนิสสา
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) โมลี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๑๘

เด็กชายชนวีร์ มาบางคร
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) โมลี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๑๙

เด็กชายธนากรณ์ แก้วกองแสง
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) โมลี  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๒๐

เด็กชายนัฐภูมิ คงบุญเกิด
๑๕/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๒๑

เด็กหญิงเอมิลี

่

เวเบอร์
๒๙/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๒๒

เด็กชายจิรัฏฐ์ พิพัฒนาเวชกิจ ๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๒๓

เด็กหญิงอรพิน ฟุงศรีเสถียร
๑๗/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๒๔

เด็กหญิงชนิดา สุขภาค
๓๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๒๕

เด็กชายกมลภพ แสงกล้า
๓๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๒๖

เด็กชายวิศวะ นิลเขียว
๑๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๒๗

เด็กชายนาบุณย์ สังฆะมณี ๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๒๘

เด็กชายกำฝน พิทักษ์นิตินันท์
๑๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๒๙

เด็กหญิงศศิชา เขมสุข
๑๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๓๐

เด็กหญิงโชติกา พลแสน
๒๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๓๑

เด็กชายณฐพน จันทร์ศิลปน ๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๓๒

เด็กหญิงเกวลิน ถ่องโชติช่วง ๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๓๓

เด็กหญิงวัชรีพร ศรีสมเขียว ๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๓๔

เด็กชายกมลเมธ ตลับทอง
๑๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๒๗ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๓๕

เด็กหญิงสโรชา สังขกุล
๑๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๓๖

เด็กหญิงวาริน รอดสวัสดิ

์

๒๒/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๓๗

เด็กชายติณณภพ ปญญาวุธวรกุล
๒๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๓๘

เด็กหญิงภิญญดา เขียวแกร
๓๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๓๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

มงคลสมบัติศิริ ๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๔๐

เด็กหญิงกิติยา เลาหลิดานนท์
๑๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๔๑

เด็กชายณัฐวัตร ศรีประเสริฐ
๑๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๔๒

เด็กหญิงพรรษชล ไพรวรรณ์
๒๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๔๓

เด็กชายภัทรดร คงเกิด
๓๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๔๔

เด็กชายภูมิศาสตร์ สามบุญเรือง ๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๔๕

เด็กชายอติชาติ พรเลิศรังสรรค์ ๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๔๖

เด็กหญิงธนพร เหลืองวิไลวรรณ ๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๔๗

เด็กหญิงเรณุกา กลินมัคผล

่

๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๔๘

เด็กหญิงชัชชญา เสือภู่ ๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๔๙

เด็กหญิงสิริกันยา ชังขำ ๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๕๐

เด็กชายภัทชนนท์ เกิดเทียนชัย ๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๕๑

เด็กชายอติเทพ รุ่งสว่าง ๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๕๒

เด็กชายสมบัติ คนตรง ๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๕๓

เด็กชายสิทธิภัทร สุขแก้ว ๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๕๔

เด็กชายรัชชานนท์ ปานบุญลือ ๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๕๕

เด็กชายธนาดล จันทะสิงห์ ๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๕๖

เด็กชายปรเมษฐ์ อรุณฤกษ์ ๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๕๗

เด็กชายรัฐภูมิ แฟงคล้าย ๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๕๘

เด็กชายเนติพัชญ์ ธรรมลา
๑๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๕๙

เด็กหญิงชนม์ชนก สุขสุมิตร์
๑๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๖๐

เด็กหญิงธัญญ์รวี สุริยชัยจิรกิจ
๑๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๖๑

เด็กหญิงสุพิชฌา ศิริขันธ์
๑๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๖๒

เด็กหญิงณัฐชนก รอดภัย
๑๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๖๓

เด็กชายตะวัน หนูนำ
๑๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๖๔

เด็กหญิงณัฐวรา บุษบรรณ
๑๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๖๕

เด็กหญิงสรัลรัตน์ นักธรรม
๑๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๖๖

เด็กชายจีรพัฒน์ เจตวิทูร
๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๖๗

เด็กชายณัฐภณ ใสกุล
๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๖๘

เด็กหญิงรัตนาวดี ชินศรี
๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๖๙

เด็กหญิงจีรนันท์ ภู่ธงแก้ว
๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๒๘ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๗๐

เด็กชายณัฐพงษ์ โอภาษ
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๗๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ อดิเรกลาภ
๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๗๒

เด็กหญิงณัฐมญชุ์ จันเสถียรวรกุล
๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๗๓

เด็กหญิงธีรยา ทัศนา
๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๗๔

เด็กหญิงดวงกมล ชาวบ้านแหลม
๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๗๕

เด็กชายณภัทร สุขสิน
๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๗๖

เด็กชายณรงค์กร นิงใจเย็น

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๗๗

เด็กหญิงศิรประภา ชำนาญชานันท์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๗๘

เด็กชายธีรัช พรหมบุตร
๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๗๙

เด็กชายศุภชัย สะอาดชูชม
๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๘๐

เด็กชายธีรภัทร์ สารประสพ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๘๑

เด็กหญิงกฤษนันท์ ศรีสงคราม
๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๘๒

เด็กชายอิทธิณัฐ โต่นวุธ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๘๓

เด็กหญิงภรัณยา สุทธิสว่าง
๒๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๘๔

เด็กหญิงกนิษฐา อนุอัน
๒๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๘๕

เด็กชายกิตติกานต์ สิทธิกิจ
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๘๖

เด็กหญิงณัฐจรัสพร ทิพนาถศุภวิชญ์
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๘๗

เด็กหญิงนภัสสร รัตนสถิตกูล
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๘๘

เด็กหญิงศิริโสมนัส สุขศรี
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๘๙

เด็กชายชนพัฒน์ ปาตัน
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๙๐

เด็กชายชยางกูร กิงทอง

่

๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๙๑

เด็กชายวัชรากร อ่อนจริง
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๙๒

เด็กหญิงกิตติยา ยืนยง
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๙๓

เด็กหญิงณภัทร ปานมัน

่

๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๙๔

เด็กหญิงอุรัสยา อุโฆษจันทร์
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๙๕

เด็กชายธนกร พันธ์วงษ์
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๙๖

เด็กหญิงอาทิตยา แซ่เล้า
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๙๗

เด็กหญิงณัฐณิชา สุนทรจักรพงษ์
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๙๘

เด็กชายรัฐศาสตร์ ขอนปาก
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๗๙๙๙

เด็กหญิงชรินทิพย์ พัดมา
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๐๐

เด็กชายวรพล ปยะนีรนาท
๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๐๑

เด็กชายพันกร ชูถม
๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๐๒

เด็กชายเตชิษฎ์ ภุมรินทร์
๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๐๓

เด็กชายณฐกร ศิริคำหอม
๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๐๔

เด็กชายณฐวุฒิ ยิมขลิบ

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๒๙ / ๓๒๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๐๕

เด็กชายภาวดล แจ้งคล้อย
๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๐๖

เด็กหญิงกัญญาญัฐ ศรีประทุม

๑๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๐๗

เด็กชายสกฤษศ์ คุณธรใจ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๐๘

เด็กชายบดินทร์ อาษากิจ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๐๙

เด็กหญิงศิรภัสสร ลิมสวัสดิ

่ ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๑๐

เด็กหญิงปญญาพร ประดิษฐคงคา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๑๑

เด็กชายจตุภัทร อ้องสุพานิช

๑๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๑๒

เด็กหญิงณัฐณิชา เข่งวา

๑๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๑๓

เด็กหญิงพรชนก เพลินพนาสมุทร
๒๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๑๔

เด็กหญิงพิชชาพร ทุ่งกลาง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๑๕

เด็กหญิงวริศรา ด่อนแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๑๖

เด็กหญิงธัญญารัตน์ คานงาม

๒๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๑๗

เด็กหญิงสโรชา ทองปาน

๒๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๑๘

เด็กชายบวรวิทย์ คงอินทร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๑๙

เด็กชายภูมิสิษฐ์ ศรีวีระนุรัตน์
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๒๐

เด็กหญิงยุวดี ศิริสุข
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๒๑

เด็กชายกันตณัฐ สายินทวงศ์
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๒๒

เด็กหญิงณัฐนันท์ อักษรชืน

่

๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๒๓

เด็กชายพนิตศรณ์ แสงงาม
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๒๔

เด็กหญิงสุวรรณรัตน์ ศรีแก้ว
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๒๕

เด็กหญิงศิริวรรณ บัวระยับ
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๒๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ราชกิจจา
๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๒๗

เด็กหญิงภาสินี ทับทวี
๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๒๘

เด็กชายกษิดิศ สว่างชาติ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๒๙

เด็กหญิงรสวัสส์ นิจสุนกิจ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๓๐

เด็กหญิงวริศรา เขียวติบ

๊

๑๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๓๑

เด็กหญิงชัญญา พึงลอย

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๓๒

เด็กชายวรภัทร เดชเจริญนนท์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๓๓

เด็กหญิงนันท์นภัส แย้มแพ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๓๔

เด็กชายรชตวิชญ์ แซ่ลิม

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๓๕

เด็กหญิงปทมนันท์ ภูมิติยะโยภาพ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๓๖

เด็กหญิงชลธิชา สุ่นเทียน

๒๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๓๗

เด็กชายพศุตม์ ตันจรารักษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๓๘

เด็กหญิงเบญญาดา สุขสวัสดิ

์

๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๓๙

เด็กหญิงนวพร แจ่มจิรารักษ์ ๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๓๐ / ๓๒๘

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๔๐

เด็กชายจักรภัทร บรรจงรักษา ๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๔๑

เด็กชายคัมภีร์ โกมลวนิช ๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๔๒

เด็กชายพีรพัชร์ วิทิตธัญพงศ์ ๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๔๓

เด็กหญิงอทิฎฐ์ชา สมานฉันท์ ๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๔๔

เด็กชายรัชชานนท์ เผือกผล ๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๔๕

เด็กหญิงณัฐฌา จงจิตร ๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๔๖

เด็กชายปญญวัฒน์ ศรีอรุณลักษณ์
๑๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๔๗

เด็กชายภัทรภณ ศิริปราโมทย์
๑๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๔๘

เด็กหญิงณฐนนท พูนเจ็ก
๑๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๔๙

เด็กชายธนภัทร เทพพานิช
๑๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๕๐

เด็กหญิงอคัมภ์ศิริ ศรีนุช
๒๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๕๑

เด็กหญิงกนกรดา เย็นฤดี
๒๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๕๒

เด็กหญิงบุญสิตา เตรียมอุดมสุข
๒๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๕๓

เด็กหญิงวรนิษฐา ตัณฑ์เจริญรัตน์
๒๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๕๔

เด็กหญิงนุชนาถ อนุกูล
๒๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๕๕

เด็กหญิงพรพิมล ติละกูล
๒๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๕๖

เด็กชายปกรณ์ อักษร
๒๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๕๗

เด็กชายศิวดล นิมไพบูลย์

่

๒๗/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๕๘

เด็กชายศิวัช วรวงศ์
๒๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๕๙

เด็กชายชโยดม ศุกร์แก้วถนอม
๓๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๖๐

เด็กชายณัฐพัฒน์ เย็นเปยม ๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๖๑

เด็กหญิงพศิกา กาเลียง

่

๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๖๒

เด็กชายนันทภพ พูนวิทย์ ๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๖๓

เด็กชายภัทรพล สิริจันทพันธุ์ ๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๖๔

เด็กชายศิริวัฒน์ อ้อยมูล ๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๖๕

เด็กหญิงอิศวรา เกิดบัณฑิต ๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๖๖

เด็กชายณัฐวุฒิ หลักเพ็ชร ๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๖๗

เด็กหญิงวิสุตา

อิศรศักดิ ณ อยุธยา

์

๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๖๘

เด็กหญิงภิญาดา เฉลิมนนทการย์ ๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๖๙

เด็กหญิงจิรพัชราภา ช้างน้อย ๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๗๐

เด็กชายนพรุจ ชินนะประภา ๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๗๑

เด็กชายปยังกูร สายชู ๗/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๗๒

เด็กหญิงดวงจันทร์ มหพงษ์พิภพ ๗/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๗๓

เด็กชายฐิติวุฒน์ กุลเกียรติกมล ๗/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๗๔

เด็กชายบูรพา คนิการ์
๑๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๓๑ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๗๕

เด็กหญิงปวริศา พินงูเหลือม
๑๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๗๖

เด็กชายเขตโสภณ ฉัตรพิพัฒนพงศ์
๑๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๗๗

เด็กหญิงชัญญานุช กฤษณะนาวิน
๑๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๗๘

เด็กหญิงดรุณี เกตุแก้ว
๑๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๗๙

เด็กชายวัชรพล สุนทราภา
๑๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๘๐

เด็กหญิงศิริมา เจริญวงศ์
๑๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๘๑

เด็กหญิงอฌิตา ทองสุข
๑๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๘๒

เด็กหญิงพุธิตา กลินจันทร์

่

๑๘/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๘๓
เด็กชายกาญจณพัฒน์

โกศลยุทธสาร
๑๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๘๔

เด็กหญิงเขมวิกา โพธิศรีปทมากุล

์

๑๙/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๘๕

เด็กหญิงธัณย์จิรา กิตตินัฏพงศ์
๒๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๘๖

เด็กหญิงนันทพร เลอยศพรชัย
๒๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๘๗

เด็กหญิงไอรดา สีบุญทา
๒๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๘๘

เด็กชายฐาปนัท ปนมี
๒๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๘๙

เด็กหญิงณัชชา นิมิตกมลชัย
๒๗/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๙๐

เด็กหญิงกรณัญญ์ เต็มบุญเกิด
๒๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๙๑

เด็กหญิงฆนัสวรรธ์ เต็มบุญเกิด
๒๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๙๒

เด็กหญิงพรลภัส มุ่งดี ๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๙๓
เด็กชายภานุดลณฤทธิ

์

ถำแก้ว ๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๙๔

เด็กหญิงธารินี ศรีมุข ๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๙๕

เด็กชายจิรายุ ศรีวิจิตร ๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๙๖

เด็กหญิงอภิณห์พร โต่นวุธ
๑๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๙๗

เด็กชายกนกชัย ช้างเดชา
๑๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๙๘

เด็กชายนันทพัทธ์ ยุทธนาภินันท์
๑๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๐๙๙

เด็กหญิงบงกชพร คำประเสริฐ
๑๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๐๐

เด็กชายวิชชากร จารุศุภชญาธร
๑๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๐๑

เด็กหญิงปริชญา กลับแก้ว
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๐๒

เด็กหญิงพรชนก พิทักษ์
๒๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๐๓

เด็กหญิงจิตร์สุดา โพชนุกูล
๒๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๐๔

เด็กหญิงญดา อมราภิรักขิต ๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๐๕

เด็กหญิงอริศรา เกือมรัมย์ ๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๐๖

เด็กหญิงชนิกานต์ เตชะแก้ว ๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๐๗

เด็กชายสุรวี โพธิบางหวาย

์

๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๐๘

เด็กหญิงขวัญแก้ว ฤทธิดี

์

๑๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๐๙

เด็กหญิงณัฐธิดา เงินสา
๑๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๓๒ / ๓๒๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๑๐

เด็กหญิงกฤติยา ช่วยคุณ
๒๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๑๑

เด็กหญิงวาศิณี ทองคำ
๒๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๑๒

เด็กหญิงวิชญา ไกรวงศ์
๒๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๑๓

เด็กหญิงกุลภัสส์ การสะสม
๒๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๑๔

เด็กหญิงธัญลักษณ์ มีผล
๒๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๑๕

เด็กหญิงสุทธิดา ขุนทอง
๒๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๑๖

เด็กหญิงกนกพร สกุลทอง
๒๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๑๗

เด็กหญิงนันท์นพิน รุกเครือ
๒๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๑๘

เด็กหญิงปทมา ผุดผ่อง
๒๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๑๙

เด็กหญิงรุริยา ดวงทับทิม
๒๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๒๐

เด็กหญิงณัฐฐิฐา พรเจริญพิทักษ์
๒๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๒๑

เด็กหญิงสลิลทิพย์ วงษ์ฤทธิ

์

๓๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๒๒

เด็กชายธีรัช ปญสังกา ๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๒๓

เด็กหญิงกัลย์สุดา บำรุงศรี ๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๒๔

เด็กหญิงสิรามล พยัคฆา
๑๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๒๕

เด็กหญิงสรวีย์ จินตอัจฉริยะ ๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๒๖

เด็กหญิงปทมวรรณ ปรางมณี ๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๒๗

เด็กชายชวินธร เพียงใหม่ ๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๒๘

เด็กหญิงกัญญาวีร์ นุโรจน์ ๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๒๙

เด็กชายกฤตานน กรุณาฤทธิโยธิน ๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๓๐

เด็กชายก้องภพ อมฤตธานนท์ ๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๓๑

เด็กหญิงญาณพันธ์ จันทไทย
๑๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๓๒

เด็กหญิงกีรณา มานัสฤดี
๑๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๓๓

เด็กชายภัทรภูมิ สุขสมัย
๑๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๓๔

เด็กชายธนภัทร วิธานติรวัฒน์
๑๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๓๕

เด็กหญิงสุธาศินี กันทา
๒๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๓๖

เด็กหญิงชยุดา ผดุงชีวิต
๒๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๓๗

เด็กหญิงศศิวิมล เรืองขจร
๑๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๓๘

เด็กหญิงธนัญชนก แสงศรี
๑๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๓๙

เด็กหญิงลักษิกา โตสวัสดิ

์

๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๔๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ พรชัยวิรัช
๑๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๔๑

เด็กหญิงชัญญภรณ์ จงเจริญสันติกุล ๑๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๔๒

เด็กหญิงบุญสิตา ทองชู ๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๔๓

เด็กหญิงศศิภัสสร รังษิมาศ
๑๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๔๔

เด็กหญิงพชร ตันติพงษ์
๑๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๓๓ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๔๕

เด็กหญิงกุลนรี จันทอง
๑๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๔๖

เด็กหญิงทิพยาพร สิงหนเรศ
๑๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๔๗

เด็กหญิงจิดาภา ศรีรัตนัย ๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๔๘

เด็กหญิงนันท์นภัส อร่ามแสงเทียน ๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๔๙

เด็กหญิงสิรภัทร วาณิชย์เสถียร ๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๕๐

เด็กหญิงรศิตา แก้วพวง ๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๕๑

เด็กชายธนบดี ประดับคำ ๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๕๒

เด็กหญิงพิชชาภา เพชรประไพ
๑๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๕๓

เด็กชายสุธีพุฒิ สถิรวุฒิพงศ์ ๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๕๔

เด็กหญิงกมลวรรณ บุญเจริญกิจกุล ๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๕๕

เด็กหญิงชัญญาพัชญ์ ตรีรัตนาพิทักษ์ ๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๕๖

เด็กชายสุนิธิ เอียมธนากุล

่

๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๕๗

เด็กชายรักศักยณัฐ รักสองหมืน

่

๑๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๕๘

เด็กหญิงอชิรญาณ์ ศรีแสงสังข์
๑๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๕๙

เด็กหญิงชุติมณฑน์ แจ่มแจ้ง
๒๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๖๐

เด็กหญิงจรรยพร พึงรุ่ง

่

๒๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๖๑

เด็กหญิงพัฒฐธิดา หิมะมาน ๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๖๒

เด็กหญิงพิณทอง แย้มศิริ
๑๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๖๓

เด็กชายรัชพล สุดสนาม
๑๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

บางนา  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๖๔

เด็กหญิงนฤทัย ประสิทธิสม

์

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๖๕

เด็กหญิงพีรญาณ์ บุญมา
๑๐/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๖๖

เด็กหญิงพรชนก กากแก้ว
๑๔/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๖๗

เด็กชายรพีภัทร แสงศรี
๒๔/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๖๘

เด็กหญิงวัลย์ทิวา ภู่ศรี
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๖๙

เด็กชายจตุภัทร์ คุ้มโห้
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๗๐

เด็กหญิงพรสรวง เนียมนิล ๓/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๗๑

เด็กหญิงธนิษฐา เฮงพุก
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๗๒

เด็กชายนนทโชค คร้ามพิมพ์ ๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๗๓

เด็กหญิงสุรวดี สังข์ภิญโญ
๓๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๗๔

เด็กหญิงสุพรรษา สังข์ภิญโญ
๓๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๗๕
เด็กหญิงภัทรศยานิษฐ์

ก้อนพรหม
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๗๖

เด็กหญิงกานต์พิชชา พุฒิพันธ์พฤทธิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๗๗

เด็กหญิงปญฑิตา นิมขุนทด
๑๑/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๗๘

เด็กหญิงศิริลดา บุญเหลือ
๒๙/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๗๙

เด็กหญิงจันทกร เกษสุนทร ๑๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๓๔ / ๓๒๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๘๐

เด็กชายชลกานต์ นรานรัมย์ ๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๘๑

เด็กหญิงสุปาณี ราษี
๓๑/๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๘๒

เด็กหญิงปอแก้ว นุตาคม ๓๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๘๓

เด็กหญิงทักษพร สถิรวุฒิพงศ์
๒๔/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๘๔

เด็กชายฉันทกร วยากรณ์

๑๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๘๕

เด็กหญิงณัชชา ศรีคำ
๒๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๘๖

เด็กหญิงพรหมพร เรืองนันทกานต์ ๒๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๘๗

เด็กชายชวัลวิทย์ ทบสี
๓๐/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๘๘

เด็กหญิงเกวลี ศรีสุข ๙/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๘๙

เด็กชายเรืองฤทธิ

์

จันประณต
๒๑/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๙๐

เด็กหญิงศุภักษร แก้วพวง
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๙๑

เด็กชายฐิติพัฒน์ จัดประจง
๓๐/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๙๒

เด็กชายสุทธิพงษ์ พันพลู ๓/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๙๓

เด็กชายสุรัตน์ จารุกาญจน์ ๖/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๙๔

เด็กหญิงจิรภิญญา บุญตรีสวน
๑๐/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๙๕

เด็กหญิงชืนชีวา

่

เหล่าเพ็ชรรัตน์
๑๙/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๙๖

เด็กชายสรเพชญ์ มงคลลาภ
๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๙๗

เด็กหญิงธันยชนก สอนดี
๑๖/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๙๘

เด็กหญิงชนม์ชนก พินรอด
๑๙/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๑๙๙

เด็กหญิงพัชรนรี เมฆพายัพ
๑๙/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๐๐

เด็กชายภัทรพล ชินวงศ์
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๐๑

เด็กหญิงสะโรชินี ห้าพุทธา
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๐๒

เด็กชายธราวุธ คำอิม

่

๒๕/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๐๓

เด็กชายณัฐนนท์ กิจวารี
๑๑/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๐๔

เด็กหญิงณัฎฐ์นรี คำทา ๓/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๐๕

เด็กหญิงณัฎฐ์วสุ กลินสุคนธ์

่

๒๐/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๐๖

เด็กหญิงอุษณิษา ผาผึง

้

๑/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๐๗

เด็กหญิงปวีณนุช จันทร์แปน
๒๔/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๐๘

เด็กชายโชคชัย ชูเพ็ชร ๓/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๐๙

เด็กชายณรงค์กร มิตร์เพือนดี

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๑๐

เด็กหญิงสุกัญญา งามกิตติวงศ์
๑๑/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๑๑

เด็กชายภูริณัฐ อ่างแก้ว
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๑๒

เด็กหญิงขวัญทิพย์ ริวงาม

้

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๑๓

เด็กชายสุทธิพงษ์ เกตุมรรค ๗/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๑๔

เด็กหญิงปภาวรินทร์ ไวยารัตน์
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๓๕ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๑๕

เด็กหญิงธนรัตน์ แท่นจันทา
๑๑/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๑๖

เด็กหญิงปุณยาพร ไกรกิจราษฎร์
๒๔/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๑๗

เด็กชายภูรินท์ ศรีกระจ่าง
๒๖/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๑๘

เด็กชายธนกร ทองแสง
๒๗/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๑๙

เด็กชายจิรายุ ธนันท์ตรีศักดิ

์

๑๘/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๒๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชัยวุฒิโชติ ๑๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๒๑

เด็กหญิงทินปภา วิสุทธิสระ ๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๒๒

เด็กชายภคภณ จงวิเศษกุล
๑๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๒๓

เด็กชายเจตน์ณรงค์ ดีเอียม

่

๒๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๒๔

เด็กหญิงพรพิมล แนวดี
๑๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๒๕

เด็กชายทัตเทพ ถาวร ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๒๖

เด็กชายนาวิน ผูกผล
๒๗/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๒๗

เด็กชายกลวัชร วิบูลปน ๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๒๘

เด็กหญิงนันท์นภัส คำทอง
๒๓/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๒๙

เด็กชายณฐกร ท้าวพา
๒๑/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๓๐

เด็กชายธาตรี กองศรี ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๓๑

เด็กหญิงเนสิรินทร์ แก้วสม
๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๓๒

เด็กหญิงศรัญญา เกรียงกุล
๒๒/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๓๓

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ สุขร่องช้าง ๒๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๓๔

เด็กหญิงชฎาพรรณ เครือสำอางค์
๑๙/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๓๕

เด็กหญิงอรัญญา ไกรยสินธิ

์

๙/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๓๖

เด็กหญิงเมษญา ไชยธงรัตน์ ๑๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๓๗

เด็กหญิงนุศรา สังข์เงิน ๑๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๓๘

เด็กชายเตวิท สุนสงวน
๒๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๓๙

เด็กหญิงสุภาวดี ทองแท้
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๔๐

เด็กหญิงกนกพร พลัดพูลผล
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๔๑

เด็กหญิงเรณุกา ขุนสวัสดิ

์

๑๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๔๒

เด็กชายจีรศักดิ

์

บุญกัน
๒๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๔๓

เด็กหญิงธวัลพร ดิษเล็ก
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๔๔

เด็กชายศุภกร แตงนิม

่

๒๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๔๕

เด็กหญิงรสสุคนธ์ เพ็งเดช
๑๔/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๔๖

เด็กหญิงอรจิรา พฤฒามาตย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๔๗

เด็กหญิงปอฝาย อนานนท์
๒๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๔๘

เด็กชายธีรพัฒน์ คงเมือง
๑๗/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๔๙

เด็กชายมนต์มนัส แสงโชติ
๓๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๓๖ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๕๐

เด็กหญิงกมลภัค โกมุติบาล

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๕๑

เด็กชายกรกฎ ม่วงเพชร ๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๕๒

เด็กชายพัฒนะ จันใบเล็ก ๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๕๓

เด็กหญิงสุชานาถ ทองสนิท
๑๑/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๕๔

เด็กชายรัฐภูมิ ม่วงเจริญ ๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๕๕

เด็กชายภคพนธ์ อินอ่อน ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๕๖

เด็กชายจักรี พรหมศิริกุล ๖/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๕๗

เด็กหญิงอชิรญา โพธิสุวรรณ

์

๑๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๕๘

เด็กหญิงใบเตย โห้โก๋ ๓๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๕๙

เด็กชายธีรวงษ์ ทรัพย์อยู่
๒๘/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๖๐

เด็กหญิงปภาวรินทร์ เทศนอก

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๖๑

เด็กหญิงพิทยาภรณ์ แซ่โฟง ๑๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๖๒

เด็กชายยศกร ใจดก
๓๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๖๓

เด็กชายภคพล พรมกุล
๑๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๖๔

เด็กหญิงธัญพิมล เข็มเฉลิม
๑๙/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๖๕

เด็กชายจักรกฤษ อำภา ๖/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๖๖

เด็กชายสิทธิกร ภาคีวุฒิ
๒๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๖๗

เด็กหญิงแพรววนิด ปทอง ๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๖๘

เด็กหญิงทัณฑิลา ศรีอุดม
๓๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๖๙

เด็กหญิงณัฐชา พวงจันทร์
๒๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๗๐

เด็กชายกรภัทร์ นกแก้ว
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๗๑

เด็กหญิงณัฏฐากร วยากรณ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๗๒

เด็กหญิงชญานิศ พูลกสิวิทย์ ๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๗๓

เด็กหญิงศิรินภา สมแวง
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๗๔

เด็กหญิงปวริศา วงศาโรจน์
๒๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๗๕

เด็กหญิงกมลรัตน์ พลอยทอง
๑๖/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๗๖

เด็กหญิงพิฆณี สุขสมโภชน์
๑๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๗๗

เด็กชายนัทพงษ์ กรุดอำ
๒๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๗๘

เด็กชายตวงพรรษทร กัญจันทร์เรือง ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๗๙

เด็กชายณัฐพงศ์ สงครามรอด

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๘๐

เด็กชายนนทวัฒน์ กลินวัน

่

๒๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๘๑

เด็กชายนิมิต สุวรรณกูล
๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๘๒

เด็กชายนพรัตน์ ปานคงคา
๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๘๓

เด็กชายศิวกร พรหมเสนีย์
๒๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๘๔

เด็กชายปณณวิชญ์ วัฒนา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๓๗ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๘๕

เด็กชายวีรศักดิ

์

วงษ์เดช
๓๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๘๖

เด็กชายวัชระ ใจรัก
๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๘๗

เด็กหญิงเนตรนภา เรืองหิรัญ
๒๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๘๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยคุณ
๓๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๘๙

เด็กหญิงนันทิชา เสนีวงค์
๒๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๙๐

เด็กชายอนุพงศ์ คำทา
๓๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๙๑

เด็กหญิงปราณี เคนดี
๑๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๙๒

เด็กชายจิรวัฒน์ ปนแก้ว ๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๙๓

เด็กหญิงอจลา ปราณีชน
๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๙๔

เด็กหญิงพีรดา บุตรอิม

่

๑๖/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๙๕

เด็กชายสุพพัต นิมสว่าง

่

๒๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๙๖

เด็กชายนิธิกร สวัสดินาค

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๙๗

เด็กชายกฤษกร ฟกสนิท
๒๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๙๘

เด็กชายสตังค์ ทองอิม

่

๒๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๒๙๙

เด็กชายพชรพล วงชมภู ๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๐๐

เด็กชายณัฐภูมิ อยู่สุข
๑๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๐๑

เด็กชายศุภกร พิทักษ์ ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๐๒

เด็กชายณัฐพงษ์ จันขยัน
๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๐๓

เด็กชายเจ้านาย จันทร์อิม

่

๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๐๔

เด็กชายกมลพิพัฒน์ ปานแก้ว
๒๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๐๕

เด็กชายกนกพล สุระพินิจ
๒๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๐๖

เด็กหญิงอาทิตยา ธีรอุดมชัยกุล
๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๐๗

เด็กชายชัยยัณ ยมจินดา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๐๘

เด็กหญิงนันท์นภัส ปุระมาศ
๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๐๙

เด็กหญิงปวีณา พรมรัตน์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๑๐

เด็กชายทรงสวัสดิ

์

ภู่ระหงษ์
๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๑๑

เด็กชายพรอนันต์ พสุเดชสุพิทย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๑๒

เด็กหญิงอุรัสยา อาจณะรงค์ ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๑๓

เด็กชายทิวากร บัวมุ้ย
๒๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๑๔

เด็กชายปวริศ วงศาโรจน์
๒๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๑๕

เด็กชายชวกร ผึงวิไลเลิศ

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๑๖

เด็กหญิงนลินทิพย์ ผึงศรี

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๑๗

เด็กชายวราวุธ ยุสนอง
๑๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๑๘

เด็กชายวุฒิชัย จิตรเจริญ
๒๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๑๙

เด็กชายชาคริต ถุงทรัพย์
๑๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๓๘ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๒๐

เด็กหญิงสุชาดา โพธิไพสิฏ
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๒๑

เด็กชายกรกซ โพธิสร้อย

์

๒๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๒๒

เด็กหญิงจิรัญญา คุ้มฤทธิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๒๓

เด็กชายฉัตรชัย ฉำนิตย์
๑๓/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๒๔

เด็กหญิงวิรดา ตาดอยู่
๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๒๕

เด็กหญิงสโรชา เล็กเขียน
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๒๖

เด็กหญิงวรพร วิเศษศักดิเจริญ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๒๗

เด็กหญิงอรอุมา เทศเงิน
๓๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๒๘

เด็กหญิงกมลรัตน์ เชืออยู่

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๒๙

เด็กหญิงเบญจพร จิบกระโทก
๑๐/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๓๐

เด็กหญิงระพีพรรณ นุชพงษ์
๒๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๓๑

เด็กหญิงศินิชาภา ศรีดี
๒๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๓๒

เด็กหญิงมาริษา สีใสไพร
๓๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๓๓

เด็กหญิงชิตยาพร เพชรพูน ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๓๔

เด็กชายอานนท์ บัท
๒๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๓๕

เด็กชายฐิติพงศ์ กองไทย
๒๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๓๖

เด็กชายพัชรพงษ์ ดันนอก ๘/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๓๗

เด็กชายนวมินทร์ สีหาเสน
๑๒/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๓๘

เด็กชายพงศกร จันทร์ศรี
๒๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๓๙

เด็กชายวีรภัทร บัวเขียว ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๔๐

เด็กชายลิขสิทธิ

์

สุนสงวน
๒๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๔๑

เด็กชายนิติภูมิ พลัดพูลผล
๑๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๔๒

เด็กหญิงเพ็ญนภา พลอินทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๔๓

เด็กชายเกียติศักดิ

์

คงดัน

่

๑๓/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๔๔

เด็กชายเสกสรร ขอเตือนกลาง
๑๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๔๕

เด็กชายยุทธพิชัย ขำจิว

๋

๑๗/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๔๖

เด็กชายพีรจักร บัวจันทร์ ๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๔๗

เด็กชายเอกรินทร์ สิงขรวัฒน์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๔๘

เด็กชายเอกชัย ใจดี
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๔๙

เด็กชายนนทชัย ดวงรัตน์
๓๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๕๐

เด็กชายศราวุธ แซ่ตัน
๑๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๕๑

เด็กชายธนาทรัพย์ เชิดผล ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๕๒

เด็กชายนันทวัฒน์ สีคูณ
๒๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๕๓

เด็กหญิงอภิสรา หอมสุคนธ์
๒๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๕๔

เด็กหญิงธิดา วิรัตน์ ๓/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๓๙ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๕๕

เด็กชายวีรวิชญ์ มิลินประสินธ์
๒๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๕๖

เด็กหญิงปารวี มาลาเกิด
๒๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๕๗

เด็กชายธีรพัฒน์ อาจจิตร
๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๕๘

เด็กชายนิธิกร ชืนบาน

่

๑๕/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๕๙

เด็กชายดัสกร ว่องวิทยา ๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๖๐

เด็กชายสหพล สมรุด ๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๖๑

เด็กชายกิตติพัฒน์ เมฆพายัพ
๒๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๖๒

เด็กชายจิรภัทร
หมันประกอบสุข

่

๑๔/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๖๓

เด็กชายธวัชชัย รักษา
๑๔/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๖๔

เด็กหญิงธนิดา วงละคร ๕/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๖๕

เด็กชายวศิน สุขกำเหนิด
๓๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๖๖

เด็กชายทศพล บุตรสุรินทร์
๒๒/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๖๗

เด็กชายสุธิราช เมฆเกลือน

่

๑๖/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๖๘

เด็กชายศิรศักดิ

์

ภูตะเวช
๑๑/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๖๙

เด็กชายภัทรพล พันตรี ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๗๐

เด็กชายจิรายุ เมืองแสน
๑๗/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๗๑

เด็กชายเพ-กา ศรีสันติสุข
๒๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๗๒

เด็กชายโยธิน ฟกแฟง
๑๒/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๗๓

เด็กหญิงอรสินี รักไทย
๒๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๗๔

เด็กชายชนธร กนกวรานนท์
๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๗๕

เด็กชายธนภูมิ รักผล ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๗๖

เด็กชายพลเชฎฐ์ มาฆะธรรมเจริญ ๑๖/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๗๗

เด็กชายอาทิตย์ ขวัญหอม
๒๔/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง)

ศรีราษฎร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๗๘

เด็กชายอนุชา จันทร์แย้ม
๒๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง)

ศรีราษฎร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๗๙

เด็กชายศุภกิจ เซียงฉิน
๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง)

ศรีราษฎร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๘๐

เด็กหญิงนงนภัส ฤกปธีดี
๒๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง)

ศรีราษฎร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๘๑

เด็กชายสุวรรณภูมิ นวลผ่อง ๓/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง)

ศรีราษฎร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๘๒

เด็กหญิงนิฤมล เปลียนใจ

่

๒๑/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง)

ศรีราษฎร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๘๓

เด็กหญิงทานตะวัน อ่อนสิม
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง)

ศรีราษฎร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๘๔

เด็กชายรัฐพงศ์ แจ่มใส
๑๖/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง)

ศรีราษฎร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๘๕

เด็กชายปรมิฐ อินทรอุบล
๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง)

ศรีราษฎร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๘๖

เด็กหญิงชลิดา คำสุข
๒๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง)

ศรีราษฎร์  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๘๗

นางสาวนิลวดี มะโมสา ๘/๔/๒๕๑๕ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน สวนแก้ว  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๘๘

นางมาลา จินตนาศิริกุล ๒/๓/๒๔๙๕ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน สวนแก้ว  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๘๙

นางสมพงษ์ ประเสริฐศิลป
๑๖/๓/๒๔๘๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน สวนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๔๐ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๙๐

นางฉันทนา กฤษณะเสรณี

๒๔/๑๑/๒๔๙๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน สวนแก้ว  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๙๑

นางกาญจนา วงษ์ประดิษฐ์
๒๖/๑๐/๒๔๙๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน สวนแก้ว  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๙๒

นายอุทัย กันธิวา

๒๓/๑๑/๒๔๘๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน สวนแก้ว  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๙๓

นายไพรัช วังกรานต์ ๗/๘/๒๕๒๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๙๔

นางนรภัทร อิมอมรภาคย์

่

๑๓/๑๑/๒๕๑๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๙๕

นางอาทิตยา ทวี
๑๙/๘/๒๕๒๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๙๖

นางสาวดาริกา มหาชาติ
๒๓/๙/๒๕๓๑

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๙๗

นางสาวสุกัลญา ศรีอุดร
๑๐/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๙๘

นายสกุลชัย นิราราช
๓/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๓๙๙

เด็กชายไวยวัฒน์ เอียมใหญ่

่

๙/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๐๐

เด็กหญิงลักษณารีย์ ตาพัด
๑๑/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๐๑

เด็กชายวุฒิชัย แสงโทโพ ๒๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๐๒

เด็กชายธนวัฒน์ วิเชียร
๒๔/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๐๓

เด็กชายรัฐศาสตร์ สาลีผล ๑๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๐๔

เด็กชายธนากร นิมสว่าง

่

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๐๕

เด็กหญิงณิชานันท์ ไกรจิต ๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๐๖

เด็กหญิงกฤตพร คำบึงกลาง
๒๕/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๐๗

เด็กหญิงสุธิดา สุขศรี
๑๒/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๐๘

เด็กหญิงเอือมฟา

้

ชัยสุขขจี ๗/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๐๙

เด็กชายธัญพิสิษฐ กาบดา
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๑๐

เด็กชายสาละวิน กนกมนเทียร ๗/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๑๑

เด็กชายธีรฉัตร ฉัตรทอง
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๑๒

เด็กชายนันท์อนณ ตังใจพอเพียง

้

๒๗/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๑๓

เด็กหญิงสุชญา อยู่โต๊ะ ๕/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๑๔

เด็กชายกิตติพศ โพธิสาร
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๑๕

เด็กหญิงวัชราภรณ์ พิกุลทอง ๙/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๑๖

เด็กหญิงวัทนวิภา คำสืบ
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๑๗

เด็กหญิงวรรณษา ทิพย์สมบัติ
๒๗/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๑๘

เด็กหญิงปาริยา อนามา ๒๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๑๙

เด็กชายธัญวาวิชญ์ ฤทธิชัย
๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๒๐

เด็กชายปยวัตร อาตวงษ์
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๒๑

เด็กหญิงพิชญานิน นามุลทา
๑๑/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๒๒

เด็กหญิงจีรนันท์ ฮินเจริญ

้

๒๗/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๒๓

เด็กหญิงธรรฑพร กรุดพันธ์
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๒๔

เด็กหญิงสุพรรษา สุวรรณวงษ์ ๓๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๔๑ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๒๕

เด็กหญิงนราภรณ์ พรมสาร
๑๐/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๒๖

เด็กหญิงชนมน แซ่เลียว

่

๒๗/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๒๗ เด็กหญิงกาญจนาลักษณ์

คะดุน ๓/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๒๘

เด็กหญิงอภิญญา บุญเขียนขำ
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๒๙

เด็กหญิงธิกานดา สถาผล
๑๗/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๓๐

เด็กหญิงศรัณรัชญ์ สุขแย้ม
๑๔/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๓๑

เด็กหญิงนิจจารีย์ กับรัมย์
๒๑/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๓๒

เด็กหญิงชลัมพ์รักข์ จิรัชวิชญ์
๒๗/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๓๓

เด็กหญิงตรีทิพย์ บุญสิทธิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๓๔

เด็กหญิงปยพัชร
กิตติยศคณาพงษ์ ๒๒/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๓๕

เด็กหญิงเจนจิรา เทพรัตน์ ๔/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๓๖

เด็กหญิงหรรษา
คลังพิมานอากาศ ๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๓๗

เด็กหญิงทานิดา กิงก้าน

่

๒๓/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๓๘

เด็กชายรชานนท์ บุตรชุน
๑๙/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๓๙

เด็กชายเจษฎา ตาสัง ๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๔๐

เด็กหญิงนนท์ณิชา พ่วงขวัญ
๑๐/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๔๑

เด็กหญิงสุนิสา ฉายาลักษณ์
๒๒/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๔๒

เด็กหญิงสุรีย์ จิตรรังษี
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๔๓

เด็กชายอภินันท์ สีหลุ่น
๑๖/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๔๔

เด็กหญิงจิดาภา สาจันทร์
๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๔๕

เด็กชายวงศกร สุขสำราญ
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๔๖

เด็กหญิงคณิฐา สอนภูงา ๙/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๔๗

เด็กชายจักรินทร์ วรรณชัย
๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๔๘

เด็กหญิงวรรณฤดี บุญเมือง
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๔๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ จำปหอม ๗/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๕๐

เด็กหญิงฐิติชญา ไทรแช่มจันทร์
๑๗/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๕๑

เด็กหญิงพาขวัญ

มนตรีกุล ณ อยุธยา ๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๕๒

เด็กชายเอกรัฐ สุภาพ
๒๑/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๕๓

เด็กชายปณณวรรธ ชำนิกุล
๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๕๔

เด็กชายกฤษณพันธ์ พรมมิน
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๕๕

เด็กหญิงณิชานาฎ

ปทมสิงห์ ณ อยุธยา
๒๘/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๕๖

เด็กชายอัศนัย อ่องเลือม

่

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๕๗

เด็กชายจิราพัชร กันธะวงค์
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๕๘

เด็กชายวุฒิโชค ภิรมมาตร
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๕๙

เด็กชายบรรพต เริงแสวง
๒๑/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๔๒ / ๓๒๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๖๐

เด็กหญิงสุนิสา แก้ววัน
๑๙/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๖๑

เด็กชายกทัญู เกียงขุนทด ๙/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๖๒

เด็กหญิงอรุณรัศมี ธนะสิทธิ

์

๑๘/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๖๓

เด็กหญิงกัญนรัชต์ ถิรพันธุ์ไชย ๓/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๖๔

เด็กหญิงปณณพร พรมหลวงสี
๒๗/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๖๕

เด็กชายณัฐพงค์ สิริสุข
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๖๖

เด็กชายณัฐพล โภชพันธ์
๒๔/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๖๗

เด็กชายณัฐพงษ์ ถีระพันธ์ ๓/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๖๘

เด็กหญิงสุภาพร แจ่มศรี
๑๗/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๖๙

เด็กหญิงสาวิตรี พุ่มพยุง
๑๒/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๗๐

เด็กชายธันวา นุตาคม
๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๗๑

เด็กชายศิริวัฒน์ ศิริสวัสดิ

์

๖/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๗๒

เด็กชายธีรเทพ แซ่วือ

่

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๗๓

เด็กหญิงณทิตา กรอบรูป
๒๗/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๗๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เอียมเฟอง

่

๑๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๗๕

เด็กหญิงภัทรธิดา ภูมมาลา
๒๒/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๗๖

เด็กหญิงวิรากานต์ นิเวช
๑๓/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๗๗

เด็กหญิงรุ้งราวัล แก้วขวัญ
๑๖/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๗๘

เด็กหญิงมินตรา สุขใย
๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๗๙

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา แดงน้อย ๖/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๘๐

เด็กหญิงนนทริญา รุ่งไพโรจน์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๘๑

เด็กหญิงชุติมา บัวที
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๘๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ หอมคำ ๔/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๘๓

เด็กหญิงทัดพิชา แหล่งสนาม
๒๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๘๔

เด็กหญิงศิริประภา หล้าพรม
๒๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๘๕

เด็กชายนิธิวัฒน์ หมืนไกรทอง

่

๒๑/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๘๖

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เศษฐา
๑๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๘๗

เด็กหญิงสมฤดี ใจเย็น
๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๘๘

เด็กหญิงอิศรา มาหาร
๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๘๙

เด็กหญิงวิมลรัตน์ จันทร
๒๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๙๐

เด็กหญิงตะวันฉาย ยงยุทธ ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๙๑

เด็กชายโรจนธร ธันทวิลาศ
๒๙/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๙๒

เด็กชายปติวัฒน์ สุวกร ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๙๓

เด็กชายหริรักษ์ มาตย์คำ ๓/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๙๔

เด็กหญิงวรรณวิสา สุโพธิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๔๓ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๙๕

เด็กหญิงจริยา เชือมกลาง

่

๑๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๙๖

เด็กหญิงพุทธชาติ ขำเหล็ง ๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๙๗

เด็กหญิงพิชญาภัค กุลสุวรรณ
๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๙๘

เด็กชายธรรมนาถ เฉือยฉำ

่

๑๔/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๔๙๙

เด็กชายชรากร ดำเดช ๔/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๐๐

เด็กหญิงพิณญารัตน์ แตงปาน ๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๐๑

เด็กหญิงชาลิสา แอบสมตัว
๓๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๐๒

เด็กหญิงภัทรธิดา สีสำลี
๑๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๐๓

เด็กหญิงพีรดา บุริสมัย

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๐๔

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ขุนพิลึก
๑๓/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๐๕

เด็กหญิงวิภาวี ส้มเช้า
๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๐๖

เด็กหญิงธิติมา บางยีกุล

่

๒๗/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๐๗

เด็กหญิงกนกวรรณ โคกสูง
๑๔/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๐๘

เด็กหญิงปาณัทดา อาตวงษ์
๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๐๙

เด็กหญิงสุพรรษา ผันเงิน
๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๑๐

เด็กหญิงลักษิณี ฤทธิชัย
๑๔/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๑๑

เด็กชายจิรายุ พวงมิลา
๓๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๑๒

เด็กหญิงณัฐนนท์ตรา ดอกไม้เทศ
๑๘/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๑๓

เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีภาเสน ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๑๔

เด็กหญิงยีหวา

่

ตาเต็ก ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๑๕

เด็กหญิงพิรญาณ์ แก้วเอียม

่

๑๒/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๑๖

เด็กหญิงนันทิตา ผลรักษา
๒๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๑๗

เด็กหญิงเกตวลี จะดอม

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๑๘

เด็กชายระพีพัฒน์ อายุวงค์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๑๙

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พงษ์ประเสริฐ
๑๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๒๐

เด็กหญิงเมธิณี จันทะวงษ์ ๖/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๒๑

เด็กชายธนาวิวัฒน์ แก้วอุดม

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๒๒

เด็กหญิงกชกร หลาบงาม
๒๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๒๓

เด็กหญิงนันทนา ภาคาฤทธิ

์

๒๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๒๔

เด็กชายชยกร สมรรคการ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๒๕

เด็กชายพรชัย แสงอรุณ
๒๘/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๒๖

เด็กหญิงณัฐธีรา ศรีสูงเนิน
๑๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๒๗

เด็กชายณัฐชนน โพธิเตีย

์ ้

๒๘/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๒๘

เด็กชายธีรพงศ์ แก้วขวัญ ๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๒๙

เด็กชายระพีภัทร สาศรีรัตน์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๔๔ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๓๐

เด็กชายสิรวิชญ์ เสนภักดี
๑๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๓๑

เด็กชายภูมิภัทร ศิริโภคา
๑๑/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๓๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ โกกะบุญ ๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๓๓

เด็กชายรุทธกร พานพรม
๒๙/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๓๔

เด็กชายชุมพล โพธิสุวรรณ์

์

๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๓๕

เด็กชายนพคุณ ขอเจริญ
๓๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๓๖

เด็กชายภาณุวิชญ์ สุดกระแสร์ ๓๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๓๗

เด็กชายธนากร ศรีกุลกิจ
๑๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๓๘

เด็กชายนพรัตน์ แก้วอุดร ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๓๙

เด็กชายศุภกร ยอดเถือน

่

๑๓/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๔๐

เด็กชายวงสรรค์ ถิรพันธุ์ไชย ๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๔๑

เด็กชายธนภัทร เซียงหว็อง

่

๑๗/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๔๒

เด็กชายถิรธนา สินขุนทด
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๔๓

เด็กหญิงสุนิตา ชมจินดา

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๔๔

เด็กชายภาคิน กลินมะลิ

่

๑๘/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๔๕

เด็กชายสุธินี ใจชืน

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๔๖

เด็กชายระพีพัฒน์ ยิมโสด

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๔๗

เด็กชายธนพล วงมะลัย
๑๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๔๘

เด็กชายพรเทพ เม่นคง
๓๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๔๙
เด็กหญิงบรรณฑวรรณ

ภู่ด้วง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๕๐

เด็กหญิงศรีมาศ หวานฉำ
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๕๑

เด็กชายอนุชา วิจิตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๕๒

เด็กชายปยะพงษ์ เซียงฉิน

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๕๓

เด็กหญิงดลลชา หริงทอง

่

๑๕/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๕๔

เด็กหญิงวภัชญา ตาลกุล

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๕๕

เด็กชายเมษัณฑ์ คงอ่อน ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๕๖

เด็กหญิงภูริชญา กองทอง
๓๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๕๗

เด็กชายธีรพันธ์ สายบุญยงค์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๕๘

เด็กหญิงวาสนา ไวน้อย
๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๕๙

เด็กหญิงธนาภรณ์ รัตน์ประโคน
๑๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๖๐

เด็กหญิงณัฏฐณิชา โพธินอก

์

๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๖๑

เด็กชายณภัทร เทศแก้ว
๑๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๖๒

เด็กชายวุฒิชัย ยืนทนต์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๖๓

เด็กหญิงศศิประภา จันทร์แฉ่ง
๒๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๖๔

เด็กหญิงศรัญญา ดีโนนอด
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๔๕ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๖๕

เด็กชายเกรียงไกร เข็มทอง ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๖๖

เด็กหญิงปาริตา คนอยู่ ๓/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๖๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุขดี
๑๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๖๘

เด็กชายสุรชัย โสภา

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๖๙

เด็กชายสาริน ด้วงโสน
๑๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๗๐

เด็กชายบารมี ศรีเล็ก
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๗๑

เด็กชายยงยุทธ ศรศิลป
๓๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๗๒

เด็กชายเอก ขำรักษ์
๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๗๓

เด็กชายสุพจน์ ภู่ด้วง ๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๗๔

เด็กชายธีรภัทร์ แก้วขวัญ
๒๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๗๕

เด็กชายพงศกร ชุ่มฉิม ๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๗๖

เด็กชายณัฐพงษ์ ระไหวพรมราช
๑๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๗๗

เด็กชายปฏิภาณ ปรางค์มณี
๑๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด พิกุลเงิน  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๗๘

เด็กชายธีรพงศ์ ทองมอญ
๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม เอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๗๙

เด็กชายชัชนันท์ มีสุวรรณ ๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม เอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๘๐

เด็กชายธันวากร คล้ายสอน
๑๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม เอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๘๑

เด็กชายสงกรานต์ บุญประกอบ
๑๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม เอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๘๒

เด็กหญิงศิริณัฐ ขำเลิศ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม เอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๘๓

เด็กชายนันทพงศ์ เผือกกุญชร
๑๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม เอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๘๔

เด็กชายธนาวุธ ฝายสมบัติ ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม เอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๘๕

เด็กหญิงสุพรรษา บุตรศรี
๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม เอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๘๖

เด็กชายละนาจ อำเล็ก ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม เอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๘๗

เด็กชายธนแกล้า อินคำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม เอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๘๘

เด็กชายสถานนท์ จิตรรังศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม เอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๘๙

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

เปยยวง ๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม เอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๙๐

เด็กชายนนทพันธ์ ศรีปานมัน

่

๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม เอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๙๑

เด็กชายวีรยุทธ์ สมแก้ว
๒๗/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม เอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๙๒

เด็กหญิงวรรณภา หวานฉำ
๑๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม เอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๙๓

เด็กหญิงอัญมณี ชมแผน ๗/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม เอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๙๔

เด็กหญิงอริสรา มุ่งดี
๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม เอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๙๕

เด็กหญิงพัชรลักษณ์ ทองตรีพันธ์
๑๘/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม เอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๙๖

เด็กหญิงพนิดา บัวดี
๑๒/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม เอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๙๗

เด็กหญิงรสรินทร์ ภูมิฐาน
๒๓/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม เอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๙๘

เด็กหญิงสุนันท์ นิมเซียน

่

๖/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม เอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๕๙๙

เด็กหญิงอชิรญา เจริญสุข

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม เอนกดิษฐาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๔๖ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๐๐

เด็กชายรุ่งประกาย ตลับทอง
๒๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม เอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๐๑

เด็กหญิงกรุณนันท์ ขำปลืมจิตร์

้

๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม เอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๐๒

เด็กหญิงจีรนันท์ แซ่อุง ๗/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม เอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๐๓

เด็กหญิงปยฉัตร คุ้มแว่น
๒๒/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม เอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๐๔

เด็กหญิงจันทรรัตน์ มาทโฮ้
๑๓/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม เอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๐๕

เด็กหญิงธัญญานุช ขาวดี
๒๙/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม เอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๐๖

เด็กหญิงทิพย์รดา เอมเสม
๑๒/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม เอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๐๗

เด็กหญิงวรัญญา ล้วนศรี
๑๙/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม เอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๐๘

เด็กหญิงสุชาดา โพธิเงิน

์

๒/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม เอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๐๙

เด็กชายบูรณ สุขดี ๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต)

ต้นเชือก  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๑๐

เด็กหญิงดาว แสงสุรีย์
๒๗/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต)

ต้นเชือก  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๑๑

เด็กหญิงสุวนันท์ โนนธรรม ๑/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต)

ต้นเชือก  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๑๒

เด็กหญิงพร คำ ๒/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต)

ต้นเชือก  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๑๓

เด็กหญิงศศิพร พชรไพฑูรย์ ๘/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต)

ต้นเชือก  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๑๔

เด็กชายธเนศ พากระจ่าง
๑๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๑๕

เด็กหญิงจิณัฐตา ทรัพย์ประสงค์
๓๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๑๖

เด็กหญิงธนัชพร ชัยเลิศ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๑๗

เด็กหญิงณทิณี กรอบรูป
๒๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๑๘

เด็กหญิงนาวิการณ์ ศรีคำ ๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๑๙

เด็กหญิงจิราวรรณ ฤทธิสุข

์

๑๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๒๐

เด็กหญิงฑิฆัมพร มีดี
๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๒๑

เด็กหญิงดลฤทัย แซ่หยง ๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๒๒

เด็กหญิงนันท์นภัส สีสังข์
๑๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๒๓

เด็กหญิงดาว ปานคำ
๒๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๒๔

เด็กชายปรเมศวร์ วงค์แสงน้อย
๒๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๒๕
เด็กชายบุญญากฤษฎิ

์

บุญยืน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๒๖

เด็กชายภูริช กระบวนแสง
๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๒๗

เด็กชายวรากร แสนธิ
๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๒๘

เด็กชายวรินทร ดอนนอก
๑๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๒๙

เด็กชายสืบตระกูล สุภาภรณ์
๒๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๓๐

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พบทรัพย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๓๑

เด็กหญิงนภัสสร ชัยพงค์
๒๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๓๒

เด็กหญิงนฤมล บุญเบ้ง
๒๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๓๓

เด็กหญิงปนัดดา แจ้งเณร
๑๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๓๔

เด็กหญิงมุกมณี โสรี
๑๙/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๔๗ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๓๕

เด็กหญิงปณฑรีย์ สิงห์วิสุทธิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๓๖

เด็กชายนิติพงษ์ แก้วโสภา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๓๗

เด็กชายสุขนิรันดร์ ผันผ่อน ๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๓๘

เด็กชายณัฐเศรษฐ แซ่ลี

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๓๙

เด็กชายสันติ ลมลอย ๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๔๐

เด็กชายเมธาพัฒน์ ชัยจิรเศรษฐ์ ๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๔๑

เด็กชายสนทรรศน์ ชืนแขก

่

๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๔๒

เด็กชายภรัญยู หมู่พยัคฆ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๔๓

เด็กชายสิราวิทย์ พุกต่อม
๑๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๔๔

เด็กหญิงศศิประภา เต็งชัยภูมิ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๔๕

เด็กหญิงไกรศร พิมมูล
๒๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๔๖

เด็กหญิงวีระพงษ์ เทพหาญ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๔๗

เด็กหญิงชาญชัย โครินทร์
๓๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๔๘

เด็กหญิงกิติพงษ์ บ้านพวน
๑๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๔๙

เด็กชายกิตติภพ นามสีหาร

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๕๐

เด็กชายเกรียงชัย เจ็กเหล็ก
๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๕๑

เด็กชายณัฐิวุฒ ฤทธิสุข

์

๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๕๒

เด็กชายธนบดี อินเทียร
๒๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๕๓

เด็กชายพุฒิพงษ์ พลศรี
๑๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๕๔

เด็กชายรัชภูมิ ด้วงโสน
๑๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๕๕

เด็กชายวิทยา สินสมบัติ
๑๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๕๖

เด็กหญิงภัคจิรา ด่านจิรกุล
๑๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๕๗

เด็กหญิงรัตติยา นาคน้อย ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๕๘

เด็กหญิงสิริยากร วงษ์สืบ ๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๕๙

เด็กหญิงเมธินี บัวระหงษ์
๒๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๖๐

เด็กหญิงชลธิชา อาศัยนา
๑๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๖๑

เด็กชายพัฒนพงษ์ ยิดชัง
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๖๒

เด็กชายจักรพรรณ์ พงษ์ไพโรจน์
๒๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๖๓

เด็กชายอภิลักษณ์ ฉำผึง

้

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๖๔

เด็กชายกริณธร ด้วงโสน ๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๖๕

เด็กชายชรินทร์ พิมพรสิงห์ ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๖๖

เด็กชายธนพงษ์ ชินวงศ์ ๓/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๖๗

เด็กชายธันวา เย็นสถิตย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๖๘

เด็กชายพรชัย จันทอน
๒๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๖๙

เด็กชายมิงแมน

่

พฤกษาศรี
๑๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๔๘ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๗๐

เด็กชายวงศธร พึงวิชา

่

๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๗๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

เกิดวัน
๒๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๗๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

เกลือวัน

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๗๓

เด็กชายอมรฤทธิ

์

ยอดหอ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๗๔

เด็กชายณัฐพร อาจสงคราม ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๗๕

เด็กหญิงนวพรรณ บริสุทธิ

์

๒๒/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๗๖

เด็กหญิงนิชิตรา เพียวอยู่
๑๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๗๗

เด็กหญิงบังอร โพธิเงิน

์

๒๓/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๗๘

เด็กหญิงปยะณัฐ หอมฟก ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๗๙

เด็กหญิงศิรินาถ แซ่วือ

่

๑๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๘๐

เด็กชายเตวิช แสนดี
๑๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๘๑

เด็กชายธัชพรรณ ทิสาไต้
๒๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๘๒

เด็กหญิงมธุมิรศล์ ศิริอภิรัศม์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๘๓

เด็กชายชัษณุพงศ์ บุญชู
๑๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๘๔

เด็กชายณฐนนท์ หมอนสุวรรณ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๘๕

เด็กหญิงรตนพร กองดอน
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๘๖

เด็กหญิงกุลธิดา โชคสกุลวงษ์
๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๘๗

เด็กชายสันติภาพ ยีมะเฟอง ๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๘๘

เด็กหญิงจตุพร เชือกระโซ่

้

๑๐/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๘๙

เด็กชายสุทธวิทย์ สุวรรณจันทร์ ๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๙๐

เด็กชายกิตติรัตน์ วีตระกูล

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๙๑

เด็กหญิงพรชนิตว์ ฤทัยเปยมสุข
๑๔/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๙๒

เด็กชายรุจิภาส แสนสุข ๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๙๓

เด็กชายปยังกูร สุริวรรณ
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๙๔

เด็กชายบุญหลง ทิพแสง
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๙๕

เด็กหญิงนันทิดา ชัยปญญา
๒๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๙๖

เด็กหญิงชนัญชิตา เรืองทัพ
๑๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๙๗

เด็กชายจักรกฤษณ์
เหลืองเพชราภรณ์

๙/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๙๘

เด็กหญิงดวงกมล สกุลเมตรตา ๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๖๙๙

เด็กชายชัยนันท์ สิตวัน

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๐๐

เด็กชายอิงครัต คุณาธรรม ๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๐๑

เด็กหญิงพรหมพร ศิลปสุวรรณ ๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๐๒

เด็กชายศรายุทธ ม่วงเอียม

่

๑๘/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๐๓

เด็กหญิงสุธาทิพย์ โอสา
๑๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๐๔

เด็กหญิงสุขุมาล พรมวงษา
๒๔/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๔๙ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๐๕

เด็กหญิงสิริวิมล แก้วล้วน
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๐๖

เด็กหญิงมุกรดา หุ่นไธสง
๑๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๐๗

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

จิตติวรรณ
๑๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๐๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทร์ท้วม
๒๓/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๐๙ เด็กหญิงณัทธมณกาญจน์

อิสริยเกษม
๑๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๑๐

เด็กชายอนันตชัย วิจิตร
๒๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๑๑

เด็กชายสุทัศน์ สีนวล ๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๑๒

เด็กชายสารยุทธ นำจันทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๑๓

เด็กชายสโรจน์ สังข์ขาว
๓๐/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๑๔

เด็กชายตรีเพชร แซ่ติว

้

๒๗/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๑๕

เด็กชายเจษฎา ตระกูลปอง ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๑๖

เด็กชายนันทวัฒน์ ย่าล่า
๒๑/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๑๗

เด็กชายปยะวัฒน์ ศิริชาติ
๑๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๑๘

เด็กชายทิพย์รัตน์ แสงทอง ๗/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๑๙

เด็กชายธน วงค์สา ๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๒๐

เด็กชายเกษม ทรงชณฑิดย์กุล
๑๗/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๒๑

เด็กชายฉัตรชัย ศรีปานมัน

่

๔/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๒๒

เด็กชายตวง โรจนสุนทร

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๒๓

เด็กชายธนกร โหมดวิจิตร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๒๔

เด็กชายพงศธร กลำสี
๑๐/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๒๕

เด็กชายภาคิน ศิริพันธ์ ๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๒๖

เด็กชายโยธิน ศิลปประภา
๑๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๒๗

เด็กชายวรากร การน้อย
๒๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๒๘

เด็กหญิงภัทรวดี สิงห์เผ่น
๓๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๒๙

เด็กหญิงดลยา สุขแย้ม
๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๓๐

เด็กชายธีรภัทร์ ปานเครือ
๒๖/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๓๑

เด็กชายวิษณุ โชคดี
๑๗/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๓๒

นายวีระวัฒน์ จิตรจำลอง
๒๐/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๓๓

เด็กชายญาณวรุตม์ บุตรละคร

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๓๔

เด็กชายสุภชัย ชูสว่าง
๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๓๕

เด็กหญิงสุนิสา ยารัมย์
๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๓๖

เด็กหญิงเมธาวี แก้วอำพัน ๓/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๓๗

เด็กหญิงวิภาดา ตืนชัยภูมิ

้

๑๖/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๓๘

เด็กชายปุณยวัจน์ ถึงจอหอ
๒๕/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๓๙

เด็กชายถิรพุทธ หมืนแผ้ว

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๕๐ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๔๐

นางสาวทิพากร กิติวราธร
๑๙/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๔๑

นางสาวนัทธมน บรรยง ๕/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๔๒

นางสาวชลิตา ชมวงษา
๒๙/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๔๓

นายกิตติศักดิ

์

แสงเทียน ๑/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๔๔

นางสาวสุภาพร ชุมแวงวาป
๑๙/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๔๕

นายธนชาติ สว่างตระกูล
๑๓/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๔๖

นายกรธวัช พรหมเกตุจันทร์ ๑๐/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๔๗

นายพรหมมินทร์ ลัทธศักดิศิริ

์

๘/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๔๘

นายกรัยสิทธิ

์

ถินวิไล

่

๒๔/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๔๙

นายน้อย คำหล้า ๒/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๕๐

นายภัทรพล ช้างใหญ่
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๕๑

นายสุธี กลันธูป

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๕๒

นายเอกมงคล พุดจีบ
๑๒/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๕๓

นายชวกร ผสมดี
๒๕/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๕๔

นางสาวอภิญญา โสมา
๓๐/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๕๕

นางสาวกัลยกร เปงสุก ๑/๓/๒๕๔๒ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ไผ่เหลือง  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๕๖

เด็กหญิงชุติมน เปยมพูล
๒๕/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๕๗

เด็กชายนนทพัทธ์ สุขีวุฒิ
๒๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๕๘

เด็กหญิงอรณัชชา ฆารเจริญ
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๕๙

เด็กชายตันติกร เกตุโกมล
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๖๐

เด็กชายธนวัฒน์ พรมโยธา
๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๖๑

เด็กชายชัยน็อต เหง้ามูล
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๖๒

เด็กหญิงชริณภรณ์ เหลาคม
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๖๓

เด็กชายพฤกษา สิงห์โท
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๖๔

เด็กหญิงวนิดา พรมพันธ์
๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๖๕

เด็กหญิงกมลลักษณ์ จันทนา
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๖๖

เด็กหญิงฉัตรฤดี จันทร์เดช
๒๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๖๗

เด็กชายรณกร ธนาภาทัพพ์
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๖๘

เด็กชายนำมนต์ ต่างพันธ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๖๙

เด็กหญิงอัญชลี พาพิชัย
๐๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๗๐

เด็กชายกิตติพศ พวงจันทร์
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๗๑

เด็กชายหิรัญ พรชัย
๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๗๒

เด็กชายณัฐภัทร อ่อนฉำ
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๗๓

เด็กหญิงวรรณษา สุกจัน

่

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๗๔

เด็กชายกวินเทพ วิเชียรดี
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๕๑ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๗๕

เด็กชายคุณาธิป รักศิริ
๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๗๖

เด็กชายหัตถชัย ภูมูล
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๗๗

เด็กชายทินกร บุตรปราบ
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๗๘

เด็กหญิงคงขวัญ สนเข็ม
๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๗๙

เด็กหญิงอภิชญา ชิณวุธ
๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๘๐

เด็กหญิงปวริศา ไชยชิน
๑๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๘๑

เด็กหญิงพัชทรา เกิดสัตย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๘๒

เด็กชายพรชัย พวงจันทร์
๒๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๘๓

เด็กชายอินทัชศักดิ

์

ฆารเจริญ
๒๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๘๔

เด็กชายจักรกฤษณ์ ขังทัด
๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๘๕

เด็กชายสิทธิชัย สาลีผลิน
๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๘๖

เด็กชายธนากร หงษ์ทับทิม

๑๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๘๗

เด็กหญิงนิศามณี บุญรอด

๒๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๘๘
เด็กหญิงปริชญาภรณ์ เอียมประชาชอบ

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๘๙

เด็กหญิงฐิติมา พันธ์ดี
๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๙๐

เด็กหญิงชาญธาดา ฉะนุดรัมย์
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๙๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

พูลดี
๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๙๒

เด็กชายมนตรี นะโรรัมย์
๑๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๙๓

เด็กชายธงชัย -
๑๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๙๔

เด็กชายกรกช พีรพงษ์
๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๙๕

เด็กชายวิวัฒน์ เฉยภัย
๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๙๖

เด็กชายศรศิลปชัย แพไธสง
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๙๗

เด็กชายกฤษนัย แตงสุก
๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๙๘

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ดาวรุ่งเรือง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๗๙๙

เด็กหญิงชลธิชา ภู่ตระกูล
๐๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๐๐

เด็กชายณภทร พิริยเอกพงศ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๐๑

เด็กชายธนภัทร เต็มเปยม
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๐๒

เด็กชายธนิสร จันทร์ชู
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๐๓

เด็กชายพงษ์พัฒน์ สุดใจธรรม
๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๐๔

เด็กชายจักรี บุญประกอบ
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๐๕

เด็กชายอัตชา พลศักดิขวา

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๐๖

เด็กชายรามิล แก้วนาติป

๊

๑๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๐๗
เด็กหญิงสุนทราภรณ์ สนธิสุทธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๐๘

เด็กหญิงณัฐธิดา พันธ์ดี
๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๐๙

เด็กหญิงธัญญรัตน์ ราณรงค์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๕๒ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๑๐

เด็กชายพงศ์พัทธ์ รัตนจันทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๑๑

เด็กหญิงหล้าขิน

่

ลุงเงิน
๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๑๒

เด็กหญิงทัณฑิมา อุดมเลิศปรีชา
๐๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๑๓

เด็กชายสุพัฒชา โสงขุนทด
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๑๔

เด็กหญิงชนนิกานต์ จันคำ

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๑๕

เด็กชายปฏิภาณ บัวระหงษ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๑๖

เด็กชายวรพล เลิศอริยธาดา
๑๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๑๗

เด็กหญิงศศิประภา มะโนยศ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๑๘

เด็กชายจิณโรจน์ หมันมานะ

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๑๙

เด็กชายไสรงค์ โทน
๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๒๐

นายหลู่ซา ลุงหลิง

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๒๑

เด็กชายสุทิวัส เชาว์เครือ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๒๒

เด็กหญิงนฏกร นกแสง
๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๒๓

เด็กหญิงพิริษา ฟกศรี
๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๒๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ คล้ายสำเนียง
๑๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๒๕

เด็กชายสุรพศ แซ่ว่าง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๒๖

เด็กชายสุธีรัตน์ เสนีวงศ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๒๗

เด็กหญิงทิฆัมพร บัวงาม
๑๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๒๘

เด็กชายภูวนาถ แก้วสังข์
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๒๙

เด็กชายสรวิศ ศิริสุข
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๓๐

นายวีรพร กระอาจ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๓๑

เด็กหญิงสุภาลักษณ์ นาชัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๓๒

เด็กหญิงปลายฝน ยามเย็น
๓๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๓๓

เด็กหญิงกรรณิกา ฤทธิประดิษฐ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๓๔

เด็กชายวีรลักษณ์ กระอาจ
๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๓๕

นายกิตติธัช ประคองเทียน
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๓๖

เด็กชายธนฑล แก่นกระโทก
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๓๗

เด็กหญิงนันทฉัตร บุญรอด
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๓๘

เด็กชายเอกราช อัญชลี
๐๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๓๙

เด็กชายเอกชัย อินทร์แจ่ม

๑๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๔๐

นายธนกฤต เนืองทองนิม

่ ่

๐๕/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๔๑

นายกิตตินันท์ แซ่ล้อ
๑๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๔๒

นายจิรายุทธ กลัดขวัญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๔๓

นางสาววาสนา จูเกต
๐๖/๑๒/๒๕๑๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๔๔

นางสาวณัฐากาญจน์ เศรษฐกัญจน์
๑๑/๓/๒๕๒๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๕๓ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๔๕

นางสาวนวลจันทร์ โยธาเสน ๘/๔/๒๕๒๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๔๖

นางสาววรรณนภา นิลกรม
๒๘/๓/๒๕๒๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๔๗

นางศิริขวัญ อาษานอก ๙/๕/๒๕๒๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๔๘

นางสาวสุนันทา อ้นโต
๑๖/๓/๒๕๒๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๔๙

นางสาวอาริศษา งาช้าง
๑๒/๓/๒๕๓๒

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๕๐

นางสาววรรณสุดา เสือทุ่ง ๔/๑/๒๕๓๓

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๕๑

นายพิสิฐพล พุดเกิด
๑๘/๗/๒๕๓๓

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๕๒

นางสาวจุฑาพร จิตรสุนนท์
๑๐/๑๒/๒๕๓๕ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

บางโค  

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๕๓

นายณัฎฐนันท์ วงศ์อุปราข
๑๕/๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอบางใหญ่
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๕๔

นายนันทพัทธ์ สรภักดี ๓/๕/๒๕๔๒ กศน.อำเภอบางใหญ่
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๕๕

นางสาวเกษศิรินทร์ ฟุงเฟอง
๑/๑๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอบางใหญ่
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๕๖

นางสาวประภาพร ตาดอยู่
๑๓/๓/๒๕๔๑

กศน.อำเภอบางใหญ่
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๕๗

นายวีรศักดิ

์

คำนกขุ้ม ๓/๑/๒๕๒๙ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๕๘

นางสาววรรณประภา หงษ์ประไพ
๑๕/๑๐/๒๕๒๐

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๕๙

นางสาวอรอนงค์ เอมชม ๓/๓/๒๕๐๙ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๖๐

นางสาวพัชรพร สีดลรัศมี
๑๕/๘/๒๕๒๖

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๖๑

นางสาวชนิกานต์ อาจเมือง
๒๖/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๖๒

นางสาวภูษณิศา สิงห์สำราญ
๒๖/๑๑/๒๕๐๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๖๓

นางสาวพรพรรณ ศรีวัชรกุล
๒๙/๕/๒๕๑๖

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๖๔

นางสุทธินันท์ สารพันธ์ ๓/๖/๒๕๑๘ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๖๕

เด็กชายศักดิพิมล

์

ญาณโรจน์
๒๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๖๖

เด็กชายจิรภัทร คล้ายทอง
๒๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๖๗

เด็กชายนนทวิทย์ อยู่คง
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๖๘

เด็กชายวีระภัทร์ แก้วจีน ๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๖๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชัยศักดิ

์

๑๘/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๗๐

เด็กหญิงภัคคีตา กุลโธ
๑๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๗๑

เด็กหญิงพรวิษา รักเอียม

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๗๒

เด็กหญิงกุลณัฐ เชือคำฮด

้

๒๑/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๗๓

เด็กหญิงกันยกร วรรณลพ ๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๗๔

เด็กหญิงกัญญ์วรา จันทร์คง
๒๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๗๕

เด็กหญิงวราพร สิทธิรุ่ง
๑๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๗๖

เด็กหญิงอรวี เสอียมอาจ

่

๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๗๗

เด็กหญิงปยะนัน มองเชิง
๒๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๗๘

เด็กหญิงเขมิกา อินทร์ภิรมย์ ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๗๙

เด็กหญิงปริญญา เตชะพัฒนพานิช
๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๕๔ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๘๐

เด็กหญิงสิมิลัน สุขพานิช
๒๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๘๑

เด็กหญิงภัชราวดี ศรีโวหะ
๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๘๒

เด็กหญิงอัจฉรา แหวนทองคำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๘๓

เด็กหญิงปริยฉัตร ใกล้กลาง
๑๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๘๔

เด็กหญิงแพรทอง แสนบุญศรี
๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๘๕

เด็กหญิงทิพย์รชาวดี สุขเจริญ
๑๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๘๖

เด็กชายภูรินารท จันชะดา
๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๘๗

เด็กหญิงเพียงฟา ปรารภ
๒๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๘๘

เด็กหญิงปยะธิดา วงค์ราชสีห์ ๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๘๙

เด็กหญิงฐิติยา สียางนอก
๑๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๙๐

เด็กชายสัณหณัฐ อินทร์จันทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๙๑

เด็กชายพิชิตพงษ์ สุนันตา
๒๔/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๙๒

เด็กชายวิศวชัย วินทะชัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๙๓

เด็กชายปฏิภาณ อภิรมย์วารี
๒๙/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๙๔

เด็กชายธนทัต ยิมฉาย

้

๙/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๙๕

เด็กชายสุเมธ อิมสิน

่

๒๖/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๙๖

เด็กชายวรวัฒน์ สิทธิธรรม ๓๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๙๗

เด็กชายวรเมธ สุนทรเลิศรัตน์ ๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๙๘

เด็กชายอธิพัชร์ รัฐพรทิพานนท์ ๙/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๘๙๙

เด็กชายวิทวัส พรมวงษา
๑๒/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๐๐

เด็กชายพัชรพล บัวศรี
๑๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๐๑

เด็กชายปภาวินท์ ดีรอบ
๑๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๐๒

เด็กหญิงไปรยา ดวงบุญ
๒๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๐๓

เด็กหญิงมัณฑนา ศรีสิงห์ ๓๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๐๔

เด็กหญิงปยธิดา ภูขะมา
๒๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๐๕

เด็กหญิงปานตะวัน ชูจิตร
๒๘/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๐๖

เด็กหญิงนภัสรา คำอ่อน
๓๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๐๗

เด็กหญิงธนพร ขาวเอียม

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๐๘

เด็กหญิงปรียาภรณ์ รังสิโย
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๐๙

เด็กหญิงพัชราภา สมท่า
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๑๐

เด็กหญิงวิภาวรรณ แทนกลาง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๑๑

เด็กหญิงญาณาภรณ์ พัดศรี
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๑๒

เด็กชายธีระพงษ์ มิสา
๒๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๑๓

เด็กหญิงสุชานันท์ เย่าผู้
๑๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๑๔

เด็กหญิงเนตรธิดาชล พะยอม
๑๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๕๕ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๑๕

เด็กชายอภิวรรธน์ ทอนเสาร์
๒๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๑๖

เด็กชายกันต์ทีร์ วรบุตร
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๑๗

เด็กชายอภิชาติ เธียรวรกิจ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๑๘

เด็กชายบารมี สังขฤกษ์
๒๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๑๙

เด็กหญิงอัตติญา บุดดีหงษ์ ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๒๐

เด็กหญิงนงลักษณ์ แซ่อู้
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๒๑

เด็กหญิงปณฑิตา วริลุน ๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๒๒

เด็กหญิงอคัมศิริ มงคลอุทก
๒๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๒๓

เด็กหญิงนราทิพย์ ผินกลับ
๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๒๔

เด็กหญิงสุชาดา โคตรชัยยา
๒๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๒๕

เด็กชายสิริมงคล คำจันทร์
๒๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๒๖

เด็กชายธนากร ฉาบพิมาย
๒๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๒๗

เด็กชายศิริโรจน์ บาสี
๑๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๒๘

เด็กชายคิม โถแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๒๙

เด็กชายคมสัน กลินชู

่

๒๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๓๐

เด็กชายอนันต์ แก้วคำ
๒๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๓๑

เด็กชายภูมิพิพัฒน์ ทวีทรัพย์
๑๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๓๒

เด็กชายภวัต สมัคเสรี
๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๓๓

เด็กหญิงฐิติรัตน์ สุนาพรหม ๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๓๔

เด็กหญิงนภิชชา อรัญชัยเวช
๑๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๓๕

เด็กหญิงจันทนา ผัดตะคุ ๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๓๖

เด็กหญิงพัฒนวดี สันธิ ๙/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๓๗

เด็กหญิงใบเฟร์น เม่นคง
๓๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๓๘

เด็กหญิงนิสารัตน์ โสจันทร์
๑๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๓๙

เด็กหญิงปรายฝน พิมพ์จักร
๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๔๐

เด็กหญิงพิญาดา ทวินัน
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๔๑

เด็กหญิงอุ่นใจ แผนพลอย
๑๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๔๒

เด็กหญิงเกศราภรณ์ เมืองจันทร์
๑๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๔๓

เด็กหญิงวัลภา วรพันธ์
๒๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๔๔

เด็กหญิงพรนภา อรรถโสภา
๓๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๔๕

เด็กหญิงอรัญญา ดีอิม

่

๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๔๖

เด็กหญิงสมใจ นวลประดิษฐ์
๒๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๔๗

เด็กหญิงกษิรา เมธีพินิจ
๒๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๔๘

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ พะยอม
๑๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๔๙

เด็กชายกรกวี ตังกิจวรชัย

้

๒๙/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๕๖ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๕๐

เด็กชายกฤติน ดำขำ
๒๑/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๕๑

เด็กชายสันติสุข จันดีวันทา
๑๖/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๕๒

เด็กชายธีรพล สมกำลัง ๗/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๕๓

เด็กชายธาวิน บำรุงพงศ์ ๕/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๕๔

เด็กชายนฐกรณ์ เขียวไคล้
๑๑/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๕๕

เด็กชายปราโมทย์ คงเจริญ
๒๓/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๕๖

เด็กชายผืนฟา ชายจันทึก
๑๖/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๕๗

เด็กชายพงศ์วัฒนา นำทิพย์
๑๓/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๕๘

เด็กชายพิรเดช ชลเดช
๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๕๙

เด็กชายพลภัทร อ่อนพลัด
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๖๐

เด็กชายภูกิจ ภูษิดาอภิวัฒน์ ๗/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๖๑

เด็กชายรัฐภูมิ วงศ์สายสถิตย์
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๖๒

เด็กชายศุภณัฐ เชษฐมาส ๖/๙/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๖๓

เด็กชายศุภณัฐ ภู่พูลทรัพย์
๒๘/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๖๔

เด็กชายศรวีย์ สีมงคลรัตน์ ๒/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๖๕

เด็กชายภัครวัฒน์ ชัยนิคม
๒๖/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๖๖

เด็กชายกัณติทัตต์ อินสว่าง
๑๕/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๖๗

เด็กชายณัทธร คุ้นเคย ๘/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๖๘

เด็กหญิงกมลชนก เม่งศิริ
๒๔/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๖๙

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สุขพูลผล ๖/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๗๐

เด็กหญิงจิตราภรณ์ กาญธีรานนท์
๑๗/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๗๑

เด็กหญิงจิตราภรณ์ แก้วกิง

่

๑๔/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๗๒

เด็กหญิงณหทัย พัฒนวิทยากุล
๑๑/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๗๓

เด็กหญิงปานระพี ศรีปราบญ์วิทยา ๗/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๗๔

เด็กหญิงปุณณดา นาคำ
๒๑/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๗๕

เด็กหญิงพรวนัช ปญโญ ๑๐/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๗๖

เด็กหญิงภัคจิรา แซ่เตีย
๒๓/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๗๗

เด็กหญิงภัทรชนก มีแสงทอง
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๗๘

เด็กหญิงภานุภรณ์ บุญรมย์ ๘/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๗๙

เด็กหญิงมณีนุช บุญดี
๑๓/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๘๐

เด็กหญิงวรัญญา มิตรสุวรรณ
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๘๑

เด็กหญิงญาดาวดี ใจรู้รอบ
๒๑/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๘๒

เด็กหญิงวริศรา เข็มเงิน
๑๓/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๘๓

เด็กหญิงวรุณรักษ์ ฉัตรทอง ๑๐/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๘๔

เด็กชายกิตติพิชญ์ ศิริเมตตานนท์
๑๘/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๕๗ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๘๕

เด็กชายจิรภัทร เรืองเสนา
๑๓/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๘๖

เด็กชายจิรายุ ทองทัด ๗/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๘๗

เด็กชายชยพล เรืองหนู ๓/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๘๘

เด็กชายทีรภัทร แซวหยวก
๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๘๙

เด็กชายนพพร มุขสาร
๒๓/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๙๐

เด็กชายนรบดินทร์ สุขะตุงคะ
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๙๑

เด็กชายนันทดล สุขถนอม
๑๙/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๙๒

เด็กชายนิธิศ จอมโคตร์
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๙๓

เด็กชายปรมินทร์ เหล่าปอม
๒๓/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๙๔

เด็กชายปญญาวุธ อำพิจิตร
๑๓/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๙๕

เด็กชายพฤกษากฤศ โคมทอง
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๙๖

เด็กชายพาณิชย์ พุดสี
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๙๗

เด็กชายวัชราวุธ ทองหนูนุ้ย ๙/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๙๘

เด็กชายวิสิษฐ์พล หนูอินทร์
๒๕/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๘๙๙๙

เด็กชายศิวาศิลป ชืนหทัย

่

๒๐/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๐๐

เด็กชายสิทธิชัย ไซยะโคตร์
๑๙/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๐๑ เด็กชายสมัชญ์ณ์ฎฐากร
ภู่นาค

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๐๒

เด็กชายฐิติภัทร์ เจียภักดี

่

๒๙/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๐๓

เด็กชายปญญาวุธ พิบูลโชติวาณิชย์ ๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๐๔

เด็กชายณัฐวินท์ นุชเสียงเพราะ ๘/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๐๕

เด็กชายวิชช์ภาส ศรีวิลัย
๒๙/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๐๖

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วพิลากุล
๑๘/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๐๗

เด็กหญิงกมลชนก บูชา
๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๐๘

เด็กหญิงกฤติกา จันนันท์
๒๒/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๐๙

เด็กหญิงจุติกานต์ สุนันท์
๒๕/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๑๐

เด็กหญิงชนาภัทร คำพิลานนท์
๓๐/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๑๑

เด็กหญิงฐิติพร บุญลื
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๑๒

เด็กหญิงนิติกัลยา อารมณ์ดี
๑๔/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๑๓

เด็กหญิงพัชชา สายกระสุน
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๑๔

เด็กหญิงพิมพ์อร คำสอน
๒๑/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๑๕

เด็กหญิงฟาใส สนานคุณ ๒๐/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๑๖

เด็กหญิงวนิดา ม่วงลี
๒๗/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๑๗

เด็กหญิงวิมลฉัตร วิชัยศิริ ๖/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๑๘

เด็กหญิงสุชานาฎ กลัดเล็ก
๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๑๙

เด็กหญิงอริญชย์ รุ่งโรจนฤทธิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๕๘ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๒๐

เด็กหญิงอริศาพัชร นวลปาน ๖/๙/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๒๑

เด็กหญิงศศิวิมล ธีระปญญาวงศ์ ๑๐/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๒๒

เด็กหญิงรินรดา แสงปรีชา
๒๔/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๒๓

เด็กหญิงชนิตา เหมวุมิตานนท์
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๒๔

เด็กชายกิตติภณ นพศรี
๒๓/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๒๕

เด็กชายชยพล ฮวดใจรักษ์
๒๔/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๒๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ ปสเกษ
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๒๗

เด็กชายธนธรณ์ ชนะธร
๒๕/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๒๘

เด็กชายธนพัฒน์ ไพบูลย์ศรีวัฒนา ๑๒/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๒๙

เด็กชายธนศักดิ

์

สุทิน
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๓๐

เด็กชายธีรธิษณ์ ใจคง ๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๓๑

เด็กชายนัทธพงศ์ เสือฤกษ์ ๔/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๓๒

เด็กชายปฐพี ศรีพูนพิพัฒน์ ๖/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๓๓

เด็กชายวิวัฒน์ สุขสวัสดิ

์

๖/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๓๔

เด็กชายภัทรชัย โพธิศรี

์

๑๕/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๓๕

เด็กชายวริศ ชยาธารรักษ์ ๘/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๓๖

เด็กชายขวัญคุณ คุณรัตนตรัย
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๓๗

เด็กหญิงขวัญฤทัย แก้วเนตร
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๓๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ อินทะคง
๒๕/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๓๙

เด็กหญิงชนกานต์ จันทรานนท์
๒๙/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๔๐

เด็กหญิงณฐมน กิงวงษา

่

๑๘/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๔๑

เด็กหญิงณัชชาวีณ์ บุญกลัน

่

๑๕/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๔๒

เด็กหญิงณิชา บัวสอน
๒๗/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๔๓

เด็กหญิงนภวรรณ สังเกต ๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๔๔

เด็กหญิงปชญา ภาณุโสภณ
๑๑/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๔๕

เด็กหญิงปณฑิตา นำเพ็ชร์
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๔๖

เด็กหญิงปณอร รายณะสุข
๑๖/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๔๗

เด็กหญิงพรชิตา แซ่เต็ง ๓๐/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๔๘

เด็กหญิงพรทิพา คงดี ๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๔๙

เด็กหญิงพลอยสวย ณ นคร ๓/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๕๐

เด็กหญิงพัจน์พิญู เมธีปญญากุล ๘/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๕๑

เด็กหญิงศรุดา สินฐนาภัทร
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๕๒

เด็กหญิงศศิกานต์ พิมพ์จันทร์
๒๒/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๕๓

เด็กหญิงพิชญาภา บุญนิมิ
๒๒/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๕๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ษมี

นาคเมือง
๑๙/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๕๙ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๕๕

เด็กหญิงศัญศณีย์ ทองคำ ๓/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๕๖

เด็กหญิงชนิดาภา ทองมาเอง
๒๕/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๕๗

เด็กหญิงมนัสขวัญ ฉิมสุด
๒๕/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๕๘

เด็กหญิงสวิตตา ผดุงเจริญ
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๕๙

เด็กชายคุณานนท์ กำเนินศรี
๒๓/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๖๐

เด็กชายจิรัฎฐ์ บุญสมทบ
๑๐/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๖๑

เด็กชายชูโชค หน่อแก้ว
๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๖๒

เด็กชายณัฐปรัตถ์ ศรีเพ็ชร
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๖๓

เด็กชายณัฐวิโรจน์ ภาษิตรย์ ๘/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๖๔

เด็กชายทวีกาญจน์ ศรีพูนพิพัฒน์ ๖/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๖๕

เด็กชายทินภัทร เอกากูล ๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๖๖

เด็กชายแทนคุณ จันทิมางกูร
๓๐/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๖๗

เด็กชายนาวี พูนทิพวรรณ
๑๔/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๖๘

เด็กชายปาณัท พ้นทุกข์
๑๔/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๖๙

เด็กชายพุฒิพงศ์ กุตัน ๕/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๗๐

เด็กชายฟาใส ทองสะพรัง

่

๒๑/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๗๑

เด็กชายภควิณทร์ พฤกษมหาศาล ๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๗๒

เด็กชายรัฐศาสตร์ วงศ์เจริญวิชญ์ ๔/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๗๓

เด็กชายสราวุธ รอดนิกร ๑๐/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๗๔

เด็กชายกมลภพ เจริญธรรม
๑๙/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๗๕

เด็กชายปลืม

้

แซ่ด่าน ๓/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๗๖

เด็กชายพีรพล ธรรมกิจไพโรจน์
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๗๗

เด็กชายจรัสพงค์ ภมร
๑๓/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๗๘

เด็กชายรัฐศาสตร์ ดีกุล ๕/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๗๙

เด็กหญิงจิดาภา จิตร์ปรีกรรม์
๒๙/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๘๐

เด็กหญิงชญาดา เชียงหย่อง ๕/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๘๑

เด็กหญิงณัจรินทร์ อุตตโปน
๑๓/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๘๒

เด็กหญิงณิชานาฎ รักแจ้ง
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๘๓

เด็กหญิงณิชารีย์ ลอยแก้ว ๘/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๘๔

เด็กหญิงดวงพร ดีใจ
๒๓/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๘๕

เด็กหญิงปภัสสร พรามบรรพต ๕/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๘๖

เด็กหญิงเพชรใส ณ นคร ๓/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๘๗

เด็กหญิงภรณ์ภัธษ์ ไชยวงษ์ศรี
๒๑/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๘๘

เด็กหญิงรัมภ์รดา
หลวงราชปริมาณ ๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๘๙

เด็กหญิงรัศมีบุญ ยินดี
๒๓/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๖๐ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๙๐

เด็กหญิงวรวลัญช์ สวาวสุ ๒๐/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๙๑

เด็กหญิงชลภัสสรณ์ สกุลพลวัน
๒๘/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๙๒

เด็กหญิงสุตาภัทร พงษ์กลาง ๓๐/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๙๓

เด็กหญิงสุพรรณิการ์ จันทร์มูล
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๙๔

เด็กหญิงอมรัตน์
ไพศาสลยุทธนากุล ๒๘/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๙๕

เด็กหญิงอัยริศษา สุนเทียน
๒๗/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๙๖

เด็กหญิงนภัสรา ธงศรี
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๙๗

เด็กหญิงสาริศา แสนโกศิก
๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๙๘

เด็กหญิงศรัญรัชต์ กานตรีเพ็ชร์
๑๓/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๐๙๙

เด็กหญิงวรัทยา ภูทองขาว ๕/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๐๐

เด็กหญิงกนกวรรณ ศิริวัฒน์ ๔/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๐๑

เด็กชายวรรณภูมิ ฤกษ์ธนทรัพย์
๒๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๐๒

เด็กชายอาทรา อรัญโชติ
๑๓/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๐๓

เด็กชายเอกบัณฑิต ไกยะโส
๒๕/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๐๔

เด็กชายอาธิวัฒน์ ทิพย์ฤกษ์
๑๓/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๐๕

เด็กชายศุภกร ศรศิลปชัย
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๐๖

เด็กชายอนุวัฒน์ ลูกกลม ๓/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๐๗

เด็กชายฮาลิม สิงธิมาตร
๑๓/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๐๘

เด็กชายนิพพิชฌจ์ อดิศรไพศาล
๒๔/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๐๙

เด็กชายภาวัช ศรณฑัยห์
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๑๐

เด็กชายชีวาวิชญ์ นาคคง
๑๕/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๑๑

เด็กชายชุมกฤษฎิ

์

อินทวัฒน์
๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๑๒

เด็กชายนิธิ ผลเสวก
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๑๓

เด็กชายธีรภัทร์ คล้ายแก้ว
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๑๔

เด็กหญิงสุวิชญา โนนลือชา
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๑๕

เด็กหญิงอัญชลี สว่างดี
๒๑/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๑๖

เด็กหญิงอาทิตญา เชยนาม ๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๑๗

เด็กหญิงอาภัสรา ตังอยู่เย็น

้

๓/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๑๘

เด็กหญิงอารยา พรหมพิมาน
๑๐/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๑๙

เด็กหญิงลักษิกา ชำนินอก
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๒๐

เด็กหญิงอภิญญา ชวดรัมย์
๒๐/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๒๑

เด็กหญิงสุทธาสินี สร้อยทอง
๒๒/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๒๒

เด็กหญิงพิยธิดา ปนแววงาม ๖/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๒๓

เด็กหญิงเกสรา โพธิระ
๑๔/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๒๔

เด็กหญิงธนวรรณ จันททร
๒๑/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๖๑ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๒๕

เด็กหญิงภัทรณิชา จีนสมุทร
๑๑/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๒๖

เด็กชายบุรพา หอมเสียง ๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๒๗

เด็กชายพันเดช เนตรนิยม ๖/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๒๘

เด็กชายสรวิศ จันทร์ละมุนมา
๑๘/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๒๙

เด็กชายนันทภพ บุญพันธ์
๒๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๓๐

เด็กหญิงฐิตารีย์ ภูมิภาค
๑๓/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๓๑

เด็กหญิงฐิติรัตน์ สว่างสุวรรณ ๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๓๒

เด็กชายยุทธการ วงศ์ข้าหลวง
๑๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๓๓

เด็กหญิงมณิสรา สิงห์นันท์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๓๔

เด็กหญิงมุทิตา ชูเมือง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๓๕

เด็กหญิงจิรัชญา พันธุ์ครู
๑๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๓๖

เด็กหญิงวรรณวิษา มาคำ
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๓๗

เด็กหญิงอิงฟา โห้ไทย ๑/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๓๘

เด็กชายทชาเดช สิงห์ศักดา ๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๓๙

เด็กชายวรวุฒ ดีเสมอ
๑๙/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๔๐

เด็กชายเมทัช ฐิติธนศิริกุล
๑๖/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๔๑

เด็กชายกฤตเมธ ภูดีบุตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๔๒

เด็กชายกัจจานะ พุฒอ่อน ๗/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๔๓

เด็กชายยศวริศ แบนไทย
๒๘/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๔๔

เด็กชายวรัทตรัย ไตรรัตน์
๒๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๔๕

เด็กชายเสฏฐวุฒิ บุญศรี
๑๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๔๖

เด็กชายปริชวิสาร พรามบรรพต
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๔๗

เด็กชายพลกฤต สีตลาศัย
๒๒/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๔๘

เด็กชายอธิศ พันธ์งาม
๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๔๙

เด็กชายจรณินทร์ หมอกแก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๕๐

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

มะลาศรี ๒๐/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๕๑

เด็กชายภาคย์ภูมิ ศรีพรมมา
๑๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๕๒

เด็กชายกฤตคุณ วัฒนมงคลศรี
๑๓/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๕๓

เด็กชายวชิระ รอดคำทุย ๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๕๔

เด็กหญิงพิชญาภัค วิภาภรณ์ ๓/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๕๕

เด็กหญิงจันทร์ธิดา อินทร์ขาว ๒๐/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๕๖

เด็กหญิงชมพูนุช สร้อยทอง ๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๕๗

เด็กหญิงจุฑานันท์ หอมสุวรรณ์ ๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๕๘

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ อินทรวงษ์ ๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๕๙

เด็กหญิงวรางคณา หนูแสน
๒๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๖๒ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๖๐

เด็กหญิงวิชญาพร สัตยเลขา
๒๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๖๑

เด็กหญิงอรัญญา วิชานุ
๑๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๖๒

เด็กหญิงนราภรณ์ ไวปญญา
๑๖/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๖๓

เด็กหญิงศุภลักษณ์ ปานทองคำ
๑๗/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๖๔

เด็กหญิงพิชญาภา น่วมคุณสิน
๒๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๖๕

เด็กหญิงกานต์พิชชา แสงมาน
๒๓/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๖๖

เด็กหญิงชนิตา ปลังตระกูล

่

๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๖๗

เด็กหญิงนฤภร อุ่นใจ
๒๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๖๘

เด็กหญิงกนิษฐ์ภรณ์ พุกบัวขาว ๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๖๙

เด็กชายธนกร กรณ์พรหม ๒๐/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๗๐

เด็กชายบารมี คงเจริญ ๔/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๗๑

เด็กชายทักษ์ดนัย โพธิฉำ

์

๒/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๗๒

เด็กชายธนากร เชือรามัญ

้

๙/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๗๓

เด็กชายณัฎฐ์ชญากร จันทะคร
๑๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๗๔

เด็กชายอิทธิณัฐ แซ่ตัง

้

๒๒/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๗๕

เด็กชายวีรภัทร จัตุรัส
๑๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๗๖

เด็กชายพิชุตม์ สุขวิสิฏฐ์
๑๔/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๗๗

เด็กหญิงศิรดา นาคนก ๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๗๘

เด็กหญิงชุติมา บุตรเวียงพันธ์ ๓/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๗๙

เด็กหญิงวิลาวัลย์ อินทร์ขาว ๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๘๐

เด็กหญิงสุภัสสร เม่งศิริ
๒๙/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๘๑

เด็กหญิงจันทรัสม์ คงถาวร

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๘๒

เด็กหญิงรัชชา ดวงทับทิม ๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๘๓

เด็กหญิงฐิติวรดา แปนเพชร
๑๓/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๘๔

เด็กหญิงนาตาลี งามประเสริฐ
๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๘๕

เด็กหญิงปยะนาถ ทองหล่อ
๑๔/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๘๖

เด็กหญิงภาษิตา อธิกิจโชติ ๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๘๗

เด็กหญิงปยรัศมิ

์

พรมมา
๒๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๘๘

เด็กชายพีรพัฒน์ วงศ์เจริญวิชญ์
๑๒/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๘๙

เด็กชายภูบดี ทานะขันธ์
๒๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๙๐

เด็กชายธนภัทร บุญอินทร์ส่ง

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๙๑

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ อยู่เย็น
๑๘/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๙๒

เด็กหญิงวรณัน ผดุงเจริญ
๑๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๙๓

เด็กหญิงณัฏฐนิช ทาดวงตา
๒๕/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๙๔

เด็กหญิงอริสรา จำรัส ๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๖๓ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๙๕

เด็กหญิงรัศมี สายกระสุน ๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๙๖

เด็กชายสุรสิทธิ

์

ผาสุก ๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๙๗

เด็กชายศิริเทพ ขวัญเนตร

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๙๘

เด็กชายสรยุทธ ตรีขันธ์
๒๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๑๙๙

เด็กหญิงอรปรียา หอมแก่นจันทร์
๑๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๐๐

เด็กหญิงกนกวรรณ นุ่มดี
๒๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๐๑

เด็กหญิงณัฐฐิฐา คุ้มครอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๐๒

เด็กหญิงนีรชา แสงไกร ๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๐๓

เด็กหญิงทิยดา พ่วงดี
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๐๔

เด็กชายธนาคาร โพธิเขียว

์

๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๐๕

เด็กชายกิตติพงษ์ จุ้ยนาม
๑๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๐๖

เด็กชายณัฐพล ทองโชติ ๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๐๗

เด็กชายศิวกร นวรัตนาพงษ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๐๘

เด็กชายอัษฎาวุธ แย้มจันทร์ ๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๐๙

เด็กชายฉัตรชนินทร์ นาบุญ ๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๑๐

เด็กชายพีรวิชญ์ ชุนใช้

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๑๑

เด็กชายปณณวิชญ์ โนนลือชา ๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๑๒

เด็กชายณัฐศิลป ดีภา
๑๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๑๓

เด็กชายศรายุทธ
เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ๒๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๑๔

เด็กชายกิตติภูมิ สืบสายลา
๑๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๑๕

เด็กชายณฐวัฒน์ เจริญนภาลัย
๑๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๑๖

เด็กชายกิตติกร รัตนวงศ์ ๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๑๗

เด็กชายวรรณชัย จารุศักดิไพศาล

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๑๘

เด็กชายพสธร สุริยะ
๓๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๑๙

เด็กชายธรรมรัตน์ จันทิมางกูร
๑๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๒๐

เด็กชายปุญญพัฒน์ มะลิจันทร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๒๑

เด็กชายพิพัฒน์ ตันติศิริวัฒน์
๑๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๒๒

เด็กชายเจษฎา -
๑๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๒๓

เด็กชายภูชนะ ศรีรีรักษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๒๔

เด็กชายธนดล จันทบุรี ๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๒๕

เด็กชายธีร์ธวัช ธัญญานนท์
๒๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๒๖

เด็กหญิงบุปผา เกตุพิจิตร ๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๒๗

เด็กหญิงศิริโสภา รัดคุ่ย ๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๒๘

เด็กหญิงศิริวรรณ แฉล้มไธสง
๑๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๒๙

เด็กหญิงพัชรี วิชัยศิริ ๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๖๔ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๓๐

เด็กหญิงศิริประภา นกทรัพย์ ๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๓๑

เด็กชายธนะวัตติ

์

จิระชัยธนธรณ์
๒๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๓๒

เด็กชายแบบแปลน แสงปรีชา ๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๓๓

เด็กชายวีรยุทธ เหมรา ๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๓๔

เด็กหญิงระดับ บงเจริญ
๒๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๓๕

เด็กหญิงศุภกานต์ สุขพิทักษ์ ๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๓๖

เด็กหญิงกชนันท์ คำผล
๑๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๓๗

เด็กหญิงนันทวัน เจริญชัยสกล
๑๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๓๘

เด็กหญิงปยธิดา พ่วงทรัพย์ ๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๓๙

เด็กหญิงกชรมน โรมเนียม
๑๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๔๐

เด็กหญิงกัญญาวีร์ พรมสาร
๑๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๔๑

เด็กหญิงณิชนันทน์ โภคพันธุ์
๑๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๔๒

เด็กหญิงจิดาภา ตุลากันย์
๒๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๔๓

เด็กหญิงอังศวีร์ สุระพลวัฒนะ
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๔๔

เด็กหญิงชัญญนุช ปนทะรส ๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๔๕

เด็กหญิงซีรีน พูนทิพวรรณ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๔๖

นางสาวชงโค ลุประสงค์ ๓/๑/๒๕๒๑ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี คลองขุนศรี  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๔๗

เด็กชายสุรดิช ศรีสมุทรนาค

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี คลองขุนศรี  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๔๘

เด็กชายรพี รถเพชร
๒๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี คลองขุนศรี  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๔๙

เด็กหญิงสุรีรัตน์ แสงโสม
๒๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี คลองขุนศรี  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๕๐

เด็กชายแซม เสือม

่

๒๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคลองขุนศรี คลองขุนศรี  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๕๑

เด็กหญิงกำไร เงินงาม
๑๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี คลองขุนศรี  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๕๒

เด็กชายชัดพงษ์ ฤกษ์ดี
๑๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี คลองขุนศรี  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๕๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสงฟา
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี คลองขุนศรี  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๕๔

เด็กหญิงนำผึง

้

ตาสังข์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี คลองขุนศรี  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๕๕

เด็กชายพงศพณิช ศรีแสงทรัพย์
๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี คลองขุนศรี  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๕๖

เด็กชายสมเกียรติ ถวิลวงค์ ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี คลองขุนศรี  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๕๗

เด็กหญิงศศิธร ลือยาม ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี คลองขุนศรี  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๕๘

เด็กชายธนโชติ ทรัพย์สิน
๒๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี คลองขุนศรี  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๕๙

เด็กชายตรีภพ ตาชุม
๒๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี คลองขุนศรี  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๖๐

เด็กชายสรรพญา แก่นนาค ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี คลองขุนศรี  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๖๑

เด็กหญิงศิริกานต์ สมจริง
๑๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี คลองขุนศรี  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๖๒

เด็กชายวรโชติ หอมหวน ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี คลองขุนศรี  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๖๓

เด็กหญิงประภาวัลย์ สีดาว
๒๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี คลองขุนศรี  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๖๔

เด็กหญิงสา ตานุ้ง ๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี คลองขุนศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๖๕ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๖๕

เด็กหญิงภาวิณี ยับบุรี
๒๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี คลองขุนศรี  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๖๖

เด็กหญิงสุพรรณิชา เพชรทอง
๒๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี คลองขุนศรี  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๖๗

เด็กหญิงจีรนันท์ แสงจันทร์
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี คลองขุนศรี  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๖๘

เด็กชายศุภกิตต์ กล้าหาญ
๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี คลองขุนศรี  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๖๙

เด็กชายแสน ตาเส็ง

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี คลองขุนศรี  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๗๐

เด็กชายอนุสรณ์ ทองด้วง
๑๖/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี คลองขุนศรี  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๗๑

เด็กชายอภิวันท์ ปอมหนู
๒๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี คลองขุนศรี  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๗๒

เด็กชายบุญมี ดาสาลี
๒๖/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี คลองขุนศรี  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๗๓

เด็กหญิงฐิตา วัดสะมาญ
๑๖/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี คลองขุนศรี  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๗๔

เด็กชายวัชรพงศ์ แตงมาก
๒๔/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี คลองขุนศรี  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๗๕

เด็กชายวรวุฒิ หาญคำ
๑๓/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี คลองขุนศรี  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๗๖

เด็กหญิงนรินทร นนทะแสง
๑๕/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี คลองขุนศรี  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๗๗

นางสาวขวัญใจ สู่ขวัญ
๐๘/๐๖/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดคลองเจ้า ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๗๘

เด็กชายบุญรอด ศาวงศ์
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองเจ้า ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๗๙

เด็กชายสุริยา สุพรรณคง
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองเจ้า ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๘๐

เด็กชายคุณานนท์ เมืองทีรัก

่

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองเจ้า ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๘๑

เด็กชายพัทธนันท์ นรารีพ่วง
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองเจ้า ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๘๒

เด็กชายจิตติพัฒน์ กลักเปย
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองเจ้า ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๘๓

เด็กชายกฤติน โพธิน้อย

์

๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองเจ้า ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๘๔

เด็กหญิงโอ๊ก วงสา
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองเจ้า ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๘๕

เด็กหญิงณัฐนิชา นะอ๊อด
๓๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองเจ้า ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๘๖

เด็กหญิงพรพรรณ บุญเฉย
๐๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองเจ้า ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๘๗

เด็กหญิงพิลาวัลย์ แช่มแล่ม
๑๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองเจ้า ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๘๘

เด็กหญิงกิตติยา ร้อยศรี
๑๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองเจ้า ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๘๙

เด็กหญิงนริญญา สุดแสวง
๑๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองเจ้า ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๙๐

เด็กหญิงปญญาพร สมบุญลาภ
๑๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองเจ้า ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๙๑
เด็กหญิงปริญญาภัทร

บุญสนอง
๑๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองเจ้า ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๙๒

เด็กชายพีระภัทร นรเหรียญ
๐๙/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองเจ้า ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๙๓

เด็กหญิงอรนรินทร์ ดวงส้ม
๑๘/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองเจ้า ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๙๔

เด็กชายวง ตาวง
๒๙/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองเจ้า ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๙๕

เด็กหญิงอรรัมภา นรมัง

่

๐๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองเจ้า ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๙๖

เด็กหญิงเหมือนฝน ขาวขำ

๑๘/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองเจ้า ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๙๗

เด็กหญิงเขมิกา ปุริเกตุ
๐๔/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองเจ้า ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๙๘

นางสาวปรียาภรณ์ สอิงทอง

้

๐๙/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๒๙๙

นางสาวศรินทิพย์ อินทร์สอน
๒๑/๐๕/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๖๖ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๐๐

เด็กชายธนกฤต ไชยสนาม
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๐๑

เด็กชายปณณวัฒน์ ชืนเจริญ

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๐๒

เด็กหญิงขวัญจิรา สุพรรณนนท์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๐๓

เด็กหญิงญาณิศา นุชประเสริฐ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๐๔

เด็กชายสิริพล กำจัดโรค
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๐๕

เด็กหญิงเอมพิกา ทวีอินทร์
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๐๖

เด็กชายปฏิภาณ จูอำไพ
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๐๗

เด็กหญิงแพรวา

เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๐๘

เด็กชายณัฏฐกิตต์ อินเผ่าพงษ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๐๙

เด็กหญิงเพชรดา จันทร์แก้ว
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๑๐

เด็กชายรัตนฉัตร ธรรมปุรา
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๑๑

เด็กชายพานทองแท้ นีระเสน
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๑๒
เด็กหญิงพรรณศิกาณจ์

โอฬารภิรมย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๑๓

เด็กชายศราวุธ ผงษา
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๑๔

เด็กชายเจนณรงค์ แจ่มศรี
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๑๕

เด็กชายธนพนธ์ ไม้แก้ว
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๑๖

เด็กชายตรัยรัตน์ วิจิตรานนท์
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๑๗

เด็กชายธนชล ไหมทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๑๘

เด็กชายสรวิชญ์ ศรแก้ว
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๑๙

เด็กชายพีรพัฒน์ หิรัญรัตน์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๒๐

เด็กชายจิระวัฒน์ บุญสมาน
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๒๑

เด็กชายวิสิทธิ

์

จือเปาะ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๒๒

เด็กหญิงชรันยา สารสุวรรณ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๒๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อยู่อ่อน

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๒๔

เด็กชายภูริพัฒน์ พลศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๒๕

เด็กชายพรเลิศ ชาวเรือหัก
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๒๖

เด็กหญิงณิชกานต์ อิทธิโอภาสกุล
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๒๗

เด็กชายจิรวัฒน์ ยิมดี

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๒๘

เด็กหญิงรมิตา ปานเนียม
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๒๙

เด็กชายวรมัน ปญญามัง
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๓๐

เด็กหญิงเกษศิรินทร์ จันทร์เนียม
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๓๑

เด็กหญิงวรารักษ์ ยีสมบุญ

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๓๒

เด็กหญิงกาญจนา ประไพรัตน์
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๓๓

เด็กชายธนัช ตันสมภูมิ
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๓๔

เด็กชายจิรวัฒน์ โพธิกุล
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๖๗ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๓๕

เด็กชายอภิวัฒน์ ชัยนนถี
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๓๖

เด็กหญิงธารารัตน์ บูรณ์เจริญ
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๓๗

เด็กหญิงอริสา ชินหวาน
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๓๘

เด็กหญิงเมริษา สุขสมัย
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๓๙

เด็กชายกฤษฎา คุ้มตะสิน
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๔๐

เด็กชายอิสสระ แสงแก้ว
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๔๑

เด็กหญิงชาลิสา หลิน
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๔๒

เด็กชายธนวัฒน์ พัดเย็น
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๔๓

เด็กหญิงโชติกา วิเศษสัย
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๔๔
เด็กหญิงอัฐธนกาญจน์

หนูแก้ว
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๔๕

เด็กหญิงปภาดา ใจอารี
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๔๖

เด็กหญิงณากชนก เฟองฟุง
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๔๗

เด็กหญิงสุธิดา ทินโนรส
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๔๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ นรศรี
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๔๙

เด็กหญิงเบญญภา สุขสมบูรณ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๕๐

เด็กหญิงรวิกานต์ วรรณวินัย
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๕๑

เด็กหญิงศิริประภา แปลกจิตร
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๕๒

เด็กชายนราวิชญ์ เกตุทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๕๓
เด็กหญิงกาญจณาภรณ์

บรมทองชุ่ม
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๕๔

เด็กหญิงศรัณญ์พร ชาวดง
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๕๕

เด็กหญิงสุภาพร เคลือบทอง
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๕๖

เด็กชายชาญชัย วันดา
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๕๗

เด็กชายนันนภัทร พิมลสวัสดิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๕๘

เด็กหญิงวชิราพร พบสมัย
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๕๙

เด็กชายวิษณุ อาลัยญาติ
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๖๐

เด็กหญิงจิริกา ดอกไม้จีน
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๖๑

เด็กหญิงอุชุกร นามคำ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๖๒

เด็กหญิงณัฐิชา สติภา
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๖๓

เด็กชายอติชาต สุภานิจ
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๖๔

เด็กชายอดิศร โคตรภูเขียน
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๖๕

เด็กชายธนพัฒน์ อินทร์ประเสริฐ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๖๖

เด็กชายภูมิภัทร ฝายสูน
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๖๗

เด็กหญิงฟาติฮะ ควรผล
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๖๘

เด็กหญิงสุปรียา เรืองฉ่าง
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๖๙

เด็กหญิงกัญตพร สุนทรศิริ
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๖๘ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๗๐

เด็กชายวิชญ์ภาส จันเพชร

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๗๑

เด็กชายภัทรพล อุดชุมพิสัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๗๒

เด็กหญิงอริสา นิลพลอย

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๗๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทวีอินทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๗๔

เด็กหญิงกันติมา ฮวดวัฒนกิจ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๗๕

เด็กหญิงธนนันท์ นุ่มพญา
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๗๖

เด็กหญิงกาหลง ศรีปรีเปรม
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๗๗

เด็กหญิงปณิตา อ้นจีน

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๗๘

เด็กหญิงสุกฤตา เยือกเย็น

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๗๙

เด็กชายณัฐนัย พลลาภ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๘๐

เด็กชายธีรพงษ์ เกียรติจำนงค์
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๘๑

เด็กชายเมธา นนทรา
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๘๒

เด็กชายปญจพล แทนหลาบ
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๘๓

เด็กชายเทพพิทักษ์ จามิกร
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๘๔

เด็กหญิงสรณ์สิริ ภิรมย์เสวก
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๘๕

เด็กชายธนาวิน สัจพันธ์
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๘๖

เด็กหญิงธิฆัมพร เสืองามเอียม

่

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๘๗

เด็กชายนราคร ยอดนางรอง
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๘๘

เด็กหญิงสุวภัทร จัตกุล
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๘๙

เด็กชายกลวัชร ศรีขำ
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๙๐

เด็กชายธนโชติ สุกใส
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๙๑

เด็กหญิงอิงรดา วัดอักษร
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๙๒

เด็กหญิงปภาดา มันมุ่งยนต์

่

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๙๓

เด็กชายธราเทพ แก้วมาตร
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๙๔

เด็กชายธีรยุทธ ธรรมมา
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๙๕

เด็กหญิงกันติชา เนินพลับ
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๙๖

เด็กหญิงสโรชา ชูแตง
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๙๗

เด็กหญิงสโรชินี รมย์มาลี
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๙๘

เด็กชายณัฐนันท์ อรุณรักษา
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๓๙๙

เด็กหญิงณปารถนา ปริปูรณะ
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๐๐

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

สุรา
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๐๑

เด็กหญิงวิริญา โพธิจันทร์

์

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๐๒

เด็กชายธนพนธ์ เซียงจ้ง

่

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๐๓

เด็กหญิงดารณี จันทร์ทอง
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๐๔

เด็กหญิงมลฤดี ภิรมย์วัตร
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๖๙ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๐๕

เด็กชายเมฆินทร์ หนูเล็ก
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๐๖

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ศรีจำปาน้อย
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๐๗

เด็กชายอิราวัฒน์ พลแก้ว
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๐๘

เด็กชายอรรถพร คำสิงห์ไชย
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๐๙

เด็กชายสถาปวิทย์ พูนบ้านแขก
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๑๐

เด็กชายธีรภัทร เทพพานิช
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๑๑

เด็กหญิงพิชญาภา ปานปน
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๑๒

เด็กชายพงษวัฒน์ แจ่มดวง
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๑๓

เด็กหญิงมนชนก เกตุสา
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๑๔

เด็กหญิงนฐณิตา ธุวะนุติ
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๑๕

เด็กชายตนุภัทร ศักดิแสงวิรัต

์

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๑๖

เด็กชายณัฏฐากร วรวิทย์สิทธิชัย
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๑๗

เด็กหญิงณัฐชา ภิรมย์ครุธ
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๑๘

เด็กหญิงยอดสร้อย พัฒเพ็ง
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๑๙

เด็กชายคุณากร ฤติตานนท์
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๒๐

เด็กชายภมร สารบรรณ
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรใหญ่  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๒๑

เด็กหญิงนิออน พรมมา
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๒๒

เด็กหญิงปาณิศา คงจีน
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๒๓

เด็กชายฉัตรชัย อ้นสืบสาย
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๒๔

เด็กหญิงสุรีพร ปานทอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๒๕

เด็กชายเจษฎา พลเยียม

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๒๖

เด็กหญิงวิไลพร บังคม
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๒๗

เด็กหญิงมัลลิกา มาประเสริฐ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๒๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ นาทศรีทา
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๒๙

เด็กหญิงเมธปรียา จำรัสประเสริฐ
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๓๐

เด็กหญิงพนิตา สุขเทียบ
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๓๑

เด็กหญิงวนิดา ทองสิมา
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๓๒

เด็กหญิงณัฐวิภา วงษ์ศิลา
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๓๓

เด็กหญิงสุจิรา บุญจันทร์
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๓๔

เด็กหญิงวรรญา อินทร์อุดม
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๓๕

เด็กหญิงสาวิตรี สีบุญลาด
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๓๖

เด็กหญิงอาทิตติยา หอมชุ่ม
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๓๗

เด็กหญิงนิตินันท์ ยิมแย้มแสง

้

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๓๘

เด็กหญิงปริยฉัตร โชติวงษ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๓๙

เด็กชายพรภวิษย์ เล็กประยูร
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๗๐ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๔๐

เด็กชายสรศักดิ

์

แววด้วง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๔๑

เด็กชายนัทธพงศ์ ดีพุ่ม
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๔๒

เด็กหญิงพรนพา มะเรืองศูนย์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๔๓

เด็กหญิงสุภัสสร แก้วประเสริฐ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ปลายคลองขุนศรี  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๔๔

นางสาววลิดา ศรีอินทร์สุทธิ

์

๑๓/๗/๒๕๒๘
โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๔๕

นางสาวรจนา อุตสาห์
๑๐/๙/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๔๖

เด็กชายอดิศร บรมสถิตย์
๑๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๔๗

เด็กชายธีระกรณ์ บุญจันทร์
๑๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๔๘

เด็กชายพัชรพล ภิรมย์พร้อม ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๔๙

เด็กชายวิศิษฎ์ อ่วมสินธุ์
๒๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๕๐

เด็กชายสิริพล ชมทะเล
๒๓/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๕๑

เด็กหญิงพรภัสสร จันทร์แก้ว
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๕๒

เด็กหญิงอัจติมา โพธิชู

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๕๓

เด็กชายวีระศักดิ

์

นวลคำ
๑๕/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๕๔

เด็กชายจิรัฐโชติ โตอาจ
๑๗/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๕๕

เด็กหญิงจันทร์สุริยา สีสวย
๑๒/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๕๖

เด็กชายกฤติเดช มันยานนท์
๒๗/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๕๗

เด็กหญิงรัตติกานต์ คำศรี ๕/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๕๘

เด็กชายธนพล โสตะพราหมณ์
๑๒/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๕๙

เด็กหญิงพรภัสสร บุญเปยก
๑๗/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๖๐

เด็กชายประกายฟา สิงโต
๒๓/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๖๑

เด็กหญิงอนัญพร แช่มจ้อย
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๖๒

เด็กหญิงนริศรา ใจพิมพ์
๑๗/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๖๓

นางสาวพจนีย์ นำพา ๑/๒/๒๕๒๒ โรงเรียนวัดยอดพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๖๔

นางจีรวรรณ อารีภักดิ

์

๓๐/๙/๒๕๒๓
โรงเรียนวัดยอดพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๖๕

นางสาวสุจิตรา ทองไพจิตร
๑๑/๑/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๖๖

เด็กชายพงศกร วัตอักษร ๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดยอดพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๖๗

เด็กชายวรเมธ เลือมใส

่

๒๒/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดยอดพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๖๘

เด็กหญิงรัชชนีวรรณ หวังมวนกลาง
๓๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๖๙

เด็กชายกิตติธัช วัฒนาวงษ์ ๘/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดยอดพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๗๐

เด็กชายณัฐนรินท์ บุญเปยก
๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๗๑

เด็กหญิงสวรรยา จันทร์สอน
๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๗๒

เด็กหญิงนลินนภา เทศแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๗๓

เด็กหญิงพรรณนิภา เนตรนิยม ๕/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดยอดพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๗๔

เด็กชายธนากร เหมือนบุญ ๖/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดยอดพระพิมล ยอดพระพิมล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๗๑ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๗๕

เด็กชายชัยพร จันทร์แก้ว
๒๒/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๗๖

เด็กหญิงนริศรา จิตยม
๑๑/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๗๗

เด็กชายสรวิชญ์ จอกน้อย
๒๘/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๗๘

เด็กชายนัฐพล สุขใจ ๑/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดยอดพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๗๙

เด็กหญิงสิริกร ดวงราษี
๑๘/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๘๐

เด็กหญิงศศินา ดวงราษี
๑๙/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๘๑

เด็กชายประกาศิต ประจิตร
๑๔/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๘๒

เด็กชายภานุมาศ บรมสถิตย์ ๕/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดยอดพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๘๓

เด็กชายอินทราชัย เขม่นดี
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๘๔

เด็กชายธนพล วงศ์ทอง
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๘๕

เด็กหญิงชนาภรณ์ แช่มจ้อย
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๘๖

เด็กหญิงณัฏฐากร ประสิทธิ

์

๔/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดยอดพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๘๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีพิพัฒน์
๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๘๘

เด็กหญิงวรพิชชา บุญยม
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๘๙

เด็กชายณัฐรัฐ สร้อยทอง
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๙๐

เด็กหญิงกุลชญา สระทองอินทร์
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๙๑

เด็กหญิงกัญญาพัชร พรหมยิมแย้ม

้

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๙๒

เด็กชายนันทชัย สุวรรณน้อย
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ นิมนวล

่

๑๕/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดยอดพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๙๔

เด็กชายณัฐวัตร นิมนวล

่

๑๕/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดยอดพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๙๕

เด็กหญิงโชติมา พาพิมาย
๒๕/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๙๖

เด็กชายธนภัทร รตตะสา
๑๒/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๙๗

เด็กหญิงสุมิตตา พลบนิล
๒๒/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๙๘

เด็กชายอดิลักษณ์ เทียงทำ ๖/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดยอดพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๔๙๙

เด็กชายสราวุธ นิมนวล

่

๑๘/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดยอดพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๐๐

เด็กชายสรธร พัฒน์พันธ์
๒๑/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๐๑

เด็กชายมงคลชัย โสนางาม ๕/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดยอดพระพิมล ยอดพระพิมล  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๐๒

นายพีรพล เนียมหมวด
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๐๓

นายพยัคฆ์ อ้นกระทอง
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๐๔

เด็กชายธวัชชัย แก้วประเสริฐ
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๐๕

นายณัฐพงศ์ แสงชัน
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๐๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ลาวปาน
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๐๗

เด็กชายจิรโชติ เกิดปรางค์
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๐๘

เด็กหญิงอัญชลี คำศรี
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๐๙

เด็กชายเอกภพ มหาราช
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

วัดสโมสร สโมสร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๗๒ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๑๐

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ จำปาเงิน
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๑๑

เด็กชายชินกฤต โพธิจำศีล

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๑๒

เด็กชายอานัฐ บดีรัฐ
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๑๓

เด็กชายเอกราช ชัยอามาตย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๑๔

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ฉัตรยาลักษณ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๑๕

เด็กชายคงเพชร แก้วมุกดา
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๑๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ เสียงเย็น
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๑๗

เด็กชายยุทธพงศ์ บุญเพชร
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๑๘

เด็กชายธีรภัทร ม่วงรี
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๑๙

เด็กชายเอกศรัญญ์ เอกศรัญญญ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๒๐

เด็กชายนันทวัฒ ภิรมย์แทน
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๒๑

เด็กชายอัครเดช บัวแก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๒๒

เด็กชายนันทิพัฒน์ เดชคำภู
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๒๓

เด็กชายชัยวัฒน์ แก้วประเสริฐ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๒๔

เด็กหญิงนันทาวดี ศรีสุดดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๒๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สายนำเงิน
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๒๖

เด็กชายวรุต อนันต์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๒๗

เด็กชายรัชพงศ์ กองเนียม

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๒๘

เด็กชายกษิดิศ ชัยสิทธิโยธิน
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๒๙

เด็กชายสุพจน์ ยางเดิม
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๓๐

เด็กหญิงอินทิรา กุลมา
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๓๑

เด็กหญิงนิรมล แซ่เฮ้ง
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๓๒

เด็กหญิงพีรวิชญ์ นิกรพิทยา
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๓๓

เด็กชายณัฐดนัย บุตรรักษ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๓๔

เด็กหญิงเปรมฤดี เอียวคนอง

๊

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๓๕

เด็กหญิงสุพรรณี อร่ามเรือง

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๓๖

เด็กหญิงณัชชา คูคำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๓๗

เด็กชายทิวากร แก้วเสือ
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๓๘

เด็กหญิงทัชศพร อยู่พ่วง
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๓๙

เด็กชายวีรยุทธ สุขสงวน
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๔๐

เด็กชายภูริเดช เอียะคนอง

๊

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๔๑

เด็กชายภูมินทร์ ปะสาวะภา
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๔๒

เด็กชายณัฐพงษ์ สาลีมน
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๔๓

เด็กหญิงพรทิพย์ ต้อยสน
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๔๔

เด็กหญิงซบเพีย พอน
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

วัดสโมสร สโมสร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๗๓ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๔๕

เด็กหญิงอารยา ศิริจงเพียร
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๔๖

เด็กชายสุวิจักขณ์ เหลืองช่างทอง
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๔๗

เด็กชายวิทวัส เคนดี
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๔๘

เด็กหญิงภัทราพร รักษาศรี
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๔๙

เด็กชายนัทธวัฒน์ ร่มโพธิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๕๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ เพ็ชรคง
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๕๑

เด็กชายฐิติพงศ์ สีสาหลอด
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๕๒

เด็กหญิงหทัยชนก คำเพราะ
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๕๓

เด็กหญิงวิไลวรรณ เมตตาจิตต์
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๕๔

เด็กหญิงนภสร อุบลสมุทร
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๕๕

เด็กหญิงนงนภัส อ้นสืบสาย
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๕๖

เด็กชายชนะโชค เย็นเพชร
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๕๗

เด็กหญิงวรัทยา วัยสุขศรี
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

วัดสโมสร สโมสร  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๕๘

เด็กหญิงวรรณภา ผิวผ่อง
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย
อ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๕๙

เด็กชายบุญทินันท์ พ่วงจีน
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย
อ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๖๐

เด็กชายสมเกียรติ รูปขำดี
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย
อ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๖๑

เด็กชายจิรเดช อาจหยุด
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย
อ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๖๒

เด็กชายนนทการ นามคำ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย
อ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๖๓

เด็กหญิงพิจิตรา ผิวผ่อง
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย
อ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๖๔

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ผิวผ่อง
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย
อ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๖๕

เด็กชายดำรงเดช คงคล้าย
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย
อ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๖๖

เด็กชายกรทอง เณรจาที

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย
อ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๖๗

เด็กชายนรากร พูลเทกอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๖๘

เด็กหญิงอติตยา ภูศรีฤทธิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
อ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๖๙

เด็กหญิงสุกัญญา ใจสา
๐๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๗๐

เด็กชายธนัช นามโคตร
๑๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๗๑

เด็กหญิงอ้อย จะแล
๒๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๗๒

เด็กชายสุธิราช เย็นใจ
๓๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๗๓

เด็กหญิงชลธร ยอดเยียม

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
อ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๗๔

เด็กชายอ้าย ยอดเมิง
๒๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๗๕

เด็กชายอดิสร โสตทิพย์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๗๖

เด็กชายเดชานนท์ ทองปรางค์
๐๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๗๗

เด็กหญิงภาวดี รุ้งแวง
๓๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๗๘

เด็กชายอาวุฒ วัฒนวิลาศ
๒๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๗๙

เด็กชายวิธิตชัย แก้วอำพันธ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๗๔ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๘๐

เด็กชายบุญพิทักษ์ อาดยุด
๑๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๘๑

เด็กหญิงแคทริยา แปง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
อ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๘๒

เด็กชายปติพงษ์ แก้วคำ
๐๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๘๓

เด็กชายสกรรจ์ อยู่ดีเพนา
๓๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๘๔

เด็กชายพจน์ กลินวัน

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
อ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๘๕

เด็กชายวรภัทร ร่วมใจ
๑๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๘๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ จำเริญดี
๒๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๘๗

เด็กชายพัดแสง ทองพัด
๐๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๘๘

เด็กชายนคร ปนน้อย
๐๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๘๙

เด็กชายธนาวุฒิ คละทอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๙๐

เด็กหญิงพรรณวษา ปลุกใจ
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
อ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๙๑

เด็กชายเกตสันต์ บำรุงนา
๐๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๙๒

เด็กชายนิธิกร เนตรดำกูล
๑๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๙๓

เด็กชายสุวัชชัย คุ้มแว่น
๓๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๙๔

เด็กชายสิรวิชญ์ ผิวผ่อง
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
อ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๙๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ อ้นน้อย
๑๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๙๖

เด็กหญิงเกวดี คงยิงหาร

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
อ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๙๗

เด็กชายดนุพล สุขจิตร
๒๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๙๘

เด็กชายธนากร สอดศรี
๒๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๕๙๙

เด็กหญิงสุนันทา สิงหพรม
๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๐๐

เด็กหญิงญาณิศา สาริการินทร์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๐๑

เด็กชายจีรเดช จันทร์อินทร์
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
อ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๐๒

เด็กหญิงสาวิกา อาจทุมมา
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
อ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๐๓

เด็กชายสิทธิชัย ทองผิว
๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๐๔

เด็กชายอานนท์ อินทวัน
๑๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๐๕

เด็กชายยี

่

ยอดเมิง
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
อ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๐๖

เด็กชายกรวิชญ์ กล้าแข็ง
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
อ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๐๗

เด็กชายรัชชานนท์ คำภักดี
๑๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๐๘

เด็กหญิงจิตรสินี ศรีษะใบ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๐๙

เด็กหญิงขวัญจิรา พรรณศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๑๐

เด็กชายนิรุต แปนแก้ว
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
อ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๑๑

เด็กชายกายสิทธิ

์

เครือสี
๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๑๒

เด็กชายทรงกรด ศรีตาล
๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๑๓

เด็กชายธนภัทร จันทร์เขียด
๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๑๔

เด็กหญิงกนกพร สุขเกษม
๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๗๕ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๑๕

เด็กหญิงชฎาพร นพสันเทียะ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๑๖

เด็กชายปณิธิ ทาธิวัน
๑๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๑๗

เด็กหญิงพัชริดา ชาติดี
๒๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๑๘

เด็กชายศิรศักดิ

์

พลแก้ว
๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๑๙

เด็กชายอภิวิชญ์ เอียมปรีดา

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
อ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๒๐

เด็กชายถาม์พร เบ้าประทุม
๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๒๑

เด็กหญิงหลง เสียงกลำ
๐๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๒๒

เด็กชายสรพัศ เปลียนสี

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
อ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๒๓

เด็กชายปรีชา สีแล็ง
๐๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๒๔

เด็กชายกิตติกร เดชจุ้ย

๑๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
อ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๒๕

เด็กชายวีรวัฒน์ ศิริโสม

๑๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
อ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๒๖

เด็กหญิงหัทยา สุขจิตร
๓๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๒๗

เด็กชายลิขิต วิบุญกุล
๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๒๘

เด็กชายกฤตภาส พึงคำ

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
อ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๒๙

เด็กชายศุภฤกษ์ พ่วงแพ
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
อ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๓๐

เด็กชายธนกร บุญประเสริฐ
๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๓๑

เด็กชายมุนี ศิลารัตน์
๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๓๒

เด็กชายธีระพงษ์ แก้วเอียม

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
อ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๓๓

เด็กหญิงจรัสพร หมืนชัย

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
อ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๓๔

เด็กชายสราวุฒิ ทองผิว
๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๓๕

เด็กชายชัยภิณัฏฐ์ ชัยภิณัฎฐ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๓๖

เด็กหญิงธารทิพย์ จันขุน
๒๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๓๗

เด็กหญิงนลินพร พันธ์เสถียร
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
อ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๓๘

เด็กชายดนัย กิจสงวน
๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๓๙

เด็กชายณัฐกานต์ เมืองวงษ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๔๐

เด็กชายชาติ ทองผัด
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
อ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๔๑

เด็กชายอมรเทพ อุ่นทิม
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
อ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๔๒

เด็กชายกรกต มุ้ยจีน
๒๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๔๓

เด็กหญิงชาลิสา รักเผือน

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
อ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๔๔

เด็กชายพีระวิชญ์ คงสมคำ
๑๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๔๕

เด็กหญิงกมลชนก ผลตาล
๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๔๖

เด็กชายธันวา คำชูสังข์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
อ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๔๗

เด็กชายเดวิด แก้วแปง

๑๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
อ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๔๘

เด็กหญิงสิริญญา ศรีวะสุทธิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
อ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๔๙

เด็กชายธิติศักดิ

์

เกิดสาย
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
อ่วมอ่องประชานฤมิต

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๗๖ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๕๐

เด็กชายนธีธร นุชมี
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
อ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๕๑

เด็กชายธนากร อาจหยุด
๑๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๕๒

เด็กชายนำชัย อาจหยุด
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
อ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๕๓

เด็กหญิงสิริทิศา จันทร์เขียด
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
อ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๕๔

เด็กหญิงเอ๊ะ นามสุข
๒๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๕๕

เด็กชายนฤเบศร์ มิเขมา
๒๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๕๖

เด็กหญิงจิรัฐิพร อาจหยุด
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
อ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๕๗

เด็กหญิงสุกัญญา ทองแดง
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
อ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๕๘

เด็กชายสุคนธ์ศักดิ

์

พละบาล
๑๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๕๙

เด็กหญิงกาญจนาพร พ่วงขวัญ
๑๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๖๐

เด็กหญิงวันดี ศรีครานุรักษ์
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
อ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๖๑

เด็กหญิงชรินรัตน์ พ่วงแพ
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
อ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๖๒

เด็กชายณัฐพงศ์ ผิวผ่อง
๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๖๓

เด็กหญิงภวิภา อาจหยุด
๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๖๔

เด็กชายณัฐชนน เชือชัย

้

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๖๕

เด็กชายสหรัฐ โทอืน

้

๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
อ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๖๖

เด็กหญิงนิดา มีโบ
๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๖๗

เด็กหญิงพอใจ นามสุข
๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๖๘

เด็กหญิงฟาใส เทพทรงธรรม
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
อ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๖๙

เด็กหญิงณัฏฐธิดา เค้นา
๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๗๐

เด็กหญิงมุฑิตา ยังฮวด
๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๗๑

เด็กหญิงสุดาทอง แก้วคำ
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
อ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๗๒

เด็กหญิงปาลิตา โพธิพันธ์
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
อ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๗๓

เด็กชายพงศพัศ ทองผิว
๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๗๔

เด็กหญิงหมวย เสียงกลำ
๐๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๗๕

เด็กหญิงสุชาดา โมงขุนทด
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๗๖

เด็กหญิงณัฐริกา ศรีโคดอน
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๗๗

เด็กหญิงอรชพร พงษ์มณี
๒๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๗๘

เด็กหญิงศศิพร ชมชืน

่

๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
อ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๗๙

นายณัฐนันท์ สายกำปง
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๘๐

นายสรรค์พงค์ จงใจรักษ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๘๑

นายญาณภัทร กลินกลัด

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๘๒

เด็กหญิงสุกัญญา สระวิชัย
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๘๓

เด็กชายนนท์ปวิธ ศรีสุดดี
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๘๔

เด็กหญิงยุ้ย ชาวพม่า
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๗๗ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๘๕

เด็กหญิงอภิญญา ขันผง
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๘๖

เด็กชายจรัญพร ภูมี
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๘๗

เด็กหญิงดวงใจ ใจงาม
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๘๘

เด็กชายณัฐพล เม็ดฝาย
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๘๙

เด็กหญิงนวรัตน์ นึกอนันต์
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๙๐

เด็กชายรัชนนท์ ดิษฐสอน
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๙๑

เด็กชายรัชนันท์ ดิษฐสอน
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๙๒

เด็กหญิงชนิดาภา ชัยชนะ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๙๓

เด็กชายณัฐพล ชนแดง
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๙๔

เด็กชายพลพล กิติสาร
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๙๕

เด็กหญิงสุชาดา แช่มช้อย
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๙๖

เด็กชายณัฐกรณ์ หงษ์เขียว
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๙๗

เด็กชายคิมหันต์ ราศี
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๙๘

เด็กชายธีรภัทร์ ดวงดี
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๖๙๙

เด็กหญิงชณิกา สอนสงวง
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๐๐

เด็กชายอนุชา สมมิตร
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๐๑

เด็กหญิงก้อง จันทรา

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๐๒

เด็กชายเฉลิมชัย กลินกลัด

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๐๓

เด็กหญิงอรัญญา ครุฑสังข์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๐๔

เด็กหญิงวรัญญา พละกรณ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๐๕

เด็กหญิงปยพร พารอด
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๐๖

เด็กชายพลภมร คงทัพ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๐๗

เด็กชายชญานนท์ คุ้มด้วง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๐๘

เด็กชายนิมิต ปญญาแก้ว
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๐๙

เด็กหญิงสรัลพร ตองแก้ว
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๑๐

เด็กหญิงสุพรรษา ดอนไพรเพ็ชร
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๑๑

เด็กชายสิทธิชัย สัมฤทธิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๑๒

เด็กชายณัฐวุฒิ พระครูฐิน
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๑๓

เด็กหญิงเบญจมาศ กลินกลัด

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๑๔

เด็กหญิงชุติมา กลินเทียน

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๑๕

เด็กหญิงโยษิตา เกิดประดิษฐ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๑๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

พวงสำเภา
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๑๗

เด็กชายโชคชัย ลิขิตสิทธิอนันต์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๑๘

เด็กชายศุภวัฒน์ บุญหอม
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๑๙

เด็กชายภาคภูมิ จรูญชนม์
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๗๘ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๒๐

เด็กหญิงณัฐชา พิมโส
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๒๑

เด็กหญิงปาลิตา พารอด
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๒๒

เด็กหญิงชลธิชา ขำหนู
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๒๓

เด็กชายธีรภัทร เสมศรี
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๒๔

เด็กชายวัศพล จรูญชนม์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๒๕

เด็กชายณัฐพร เคล้าจันทร์พงษี
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๒๖

เด็กหญิงจันทิมา โกษา
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๒๗

เด็กหญิงวรรณวิสา น้อยสุข
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๒๘

เด็กชายวันชัย พรหมยิมแย้ม

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๒๙

เด็กชายพงษภรณ์ ก๊กอึง

้

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๓๐

เด็กหญิงวันวิสา ชูกลอม
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๓๑

เด็กชายทวีโชค ปะจันสี
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๓๒

เด็กหญิงชาลิสา สะอาด
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๓๓

เด็กหญิงแพรวพรรณ พึงไชย

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๓๔

เด็กชายจิรายุ นาคนิล
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๓๕

เด็กหญิงญาดาวดี อุบลบาล
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๓๖

เด็กหญิงภัทรมน จงกสิกรรม
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๓๗

เด็กชายเกียรติชัย ชะดี
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๓๘

เด็กชายปฏิภาณ มงคลฉัตร

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๓๙

เด็กหญิงกวินธิดา เรียงทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๔๐

เด็กชายอภิรักษ์ ขุนหมืน

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๔๑

เด็กชายวชิระ ขุนหมืน

่

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๔๒

เด็กหญิงเมธาพร กลินกลัด

่

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๔๓

เด็กหญิงอนินทิตา พึงยัง

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๔๔

เด็กหญิงปาริชาติ เล็กเผือก
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๔๕

เด็กหญิงวนัสนันท์ แซ่ลิม

้

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๔๖

เด็กหญิงกนกอร เอียมสอาด

่

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๔๗

เด็กชายศิรศักดิ

์

มันช่วยวงศ์

่

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๔๘

เด็กหญิงปยพร ก้อนทอง
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองขวาง คลองขวาง  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๔๙

เด็กชายนิติธร สิงห์มน
๑๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง (บัวเอียมพิทยากร)

่ ่

คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๕๐

เด็กหญิงณัฐณิชา จุดทิพย์โกมล
๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง (บัวเอียมพิทยากร)

่ ่

คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๕๑

เด็กชายธัญย์ แสงแก้ว
๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง (บัวเอียมพิทยากร)

่ ่

คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๕๒

เด็กหญิงเนตรดาว อาจบัว
๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง (บัวเอียมพิทยากร)

่ ่

คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๕๓

เด็กหญิงลาภิศรา พงศ์จิราเดชโชติ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง (บัวเอียมพิทยากร)

่ ่

คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๕๔

เด็กชายลือชัย บูรณะวงค์พันธ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง (บัวเอียมพิทยากร)

่ ่

คลองตาคล้าย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๗๙ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๕๕

เด็กหญิงชรินรัตน์ ศิริพันธุ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง (บัวเอียมพิทยากร)

่ ่

คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๕๖

เด็กชายธนาคาร นรศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง (บัวเอียมพิทยากร)

่ ่

คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๕๗

เด็กหญิงฐิติพร อัตโน
๐๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง (บัวเอียมพิทยากร)

่ ่

คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๕๘

เด็กหญิงสุภาวิตา โพธิบัลลังค์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง (บัวเอียมพิทยากร)

่ ่

คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๕๙

เด็กชายมงคล ใจเย็น
๒๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง (บัวเอียมพิทยากร)

่ ่

คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๖๐

เด็กชายวรธันย์ จูปราง
๑๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง (บัวเอียมพิทยากร)

่ ่

คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๖๑

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ทองคำ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง (บัวเอียมพิทยากร)

่ ่

คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๖๒

เด็กชายณัฐกิตติ

์

สิงห์ทอง
๑๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง (บัวเอียมพิทยากร)

่ ่

คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๖๓

เด็กชายสมศักดิ

์

ตาสร้อย
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๖๔

เด็กชายวันชนะ ชัยฤทธิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๖๕

เด็กชายนภัสกร คล้ายพุ่ม
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๖๖

เด็กชายต้น สามเล็ก
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๖๗

เด็กหญิงมณัฐตชา สุขโต
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๖๘

เด็กหญิงอริสรา บังจันทร์
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๖๙

เด็กชายธีรพงษ์ วันโสภา
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๗๐

เด็กหญิงภิวัลย์ษา หวานเสนาะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๗๑

เด็กหญิงอภิญญา จันทร์แปน
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๗๒

เด็กหญิงเกศร ตายา
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๗๓

เด็กชายจิรัตตา แก้วสุข
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๗๔

เด็กชายสุรเชษฐ์ แสงเนตร
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๗๕

เด็กหญิงไอรดา คงดี
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๗๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ เพียะสังกะ

๊

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๗๗

เด็กหญิงสุชาดา ปาปะเกา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๗๘

เด็กชายวาที บุญน้อย
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๗๙

เด็กชายศรายุทธ พุ่มทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๘๐

เด็กชายวีรพัฒน์ กือสูงเนิน
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๘๑

เด็กชายไซ่ออ่อง -
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๘๒

เด็กหญิงบัณฑิตา ตะเคียนสก
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๘๓

เด็กชายพิพัฒน์ บุพลับ
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๘๔

เด็กชายญาดารัตน์ พันธุ์ทอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๘๕

เด็กหญิงเมย์ชญา สระสองเย็น
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๘๖

เด็กชายณัฐกรณ์ พิมพ์วัน
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๘๗

เด็กหญิงณัฐกฤตา จิวใหญ่

๋

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๘๘

เด็กหญิงกมลชนก เตียนพลกรัง
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๘๙

เด็กชายอรรถพงษ์ แก้วมา
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คลองตาคล้าย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๘๐ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๙๐

เด็กชายกวีศักดิ

์

ไกรรัตน์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๙๑

เด็กหญิงเบญจรัตน์ มีพงษ์เภา
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๙๒

เด็กหญิงจรูญลักษณ์ อุบลภักดีพันธ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๙๓

เด็กชายกฤษดา พันธุ์เนียม
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๙๔

เด็กหญิงกานติมา อุดไชยา
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๙๕

เด็กชายศุภณัฐ คงเรือง
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๙๖

เด็กหญิงอรนิดา พิมทอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๙๗

เด็กหญิงสุชาวดี แก้วกระจ่าง
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๙๘

เด็กหญิงสุพัตรา ภิรมย์โต
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๗๙๙

เด็กหญิงอาทิตยา พงษ์ปรีชา
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๐๐

เด็กหญิงอินทร์ ตาสาม
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๐๑

เด็กหญิงวรัญญา ชวนรักธรรม
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๐๒

เด็กหญิงทิฆัมพร ศิลปเทศ
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๐๓

เด็กชายบูรพา ลือกิจ
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๐๔

เด็กชายอดิรุจ บุญสุภา
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๐๕

เด็กชายอิทธิพล ตะมลภาพ
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๐๖

เด็กชายเทิดถาวร ขามก้อน
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๐๗

เด็กหญิงนภา ตาเมา
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๐๘

เด็กหญิงปรียานุช ขวัญแก้ว
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๐๙

เด็กชายวีรพล ปานปน
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๑๐

เด็กหญิงธันย์ชนก ฮวดศรี
๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๑๑

เด็กชายวิธวินท์ ทองเลิศ
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๑๒

เด็กหญิงกรกนก ราชพลแสน
๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๑๓

เด็กชายจิรวัฒน์ ลานทอง
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๑๔

เด็กชายพชรพล ฮวดศรี
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๑๕

เด็กชายยงยุทธ ตาปง
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คลองตาคล้าย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๑๖

นางเพียรใจ บุผาชน
๐๔/๐๖/๒๔๙๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๑๗

นางสาวนัดดาภา เพ็ชรพวง
๑๗/๐๑/๒๕๐๑

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๑๘

นางสุภาวดี จิรภาสพงศา
๓๑/๑๐/๒๕๐๒

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๑๙

นางสุรีย์ แสงสว่าง
๒๐/๐๔/๒๕๐๔

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๒๐

นางสิริลักษณ์ ทรัพย์ศิริ
๑๘/๐๔/๒๕๑๑

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๒๑

นางประภัสสร พ่วงจินดา

๒๗/๑๑/๒๕๑๑

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๒๒

นายทัศน์พล พิมพ์ภัทรยศ
๐๗/๑๐/๒๕๑๒

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๒๓

นางชนัญธร เจริญ
๑๔/๐๖/๒๕๑๕

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๒๔

นางสาวรัตน์ธิดา อาจภักดี
๑๐/๑๑/๒๕๑๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๘๑ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๒๕

นางนุชจรีย์ ไหลประสิทธิพร

์

๐๒/๐๙/๒๕๒๑

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๒๖

นายสุนทร ทรงประโคน
๒๖/๐๖/๒๕๒๒

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๒๗

นายจิรภาส ทองสิงหา
๒๗/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๒๘

นางสาวกิงดาว

่

ชาวประภา
๒๓/๐๕/๒๕๒๔

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๒๙

นางสาวปราณี คงทอง
๒๑/๐๖/๒๕๒๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๓๐

นางมัสลิน ศรีธัญญา
๑๒/๐๒/๒๕๒๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๓๑

นางสาวปยะดา ศรีอินทร์สุทธิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๓๒

นางสาวเยาวภา สุดสงวน
๑๐/๐๕/๒๕๓๑

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๓๓

นางสาวธนาพร คล้ายสอน
๐๒/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๓๔

นายกิตติพัฒน์ บุญเทียง

่

๒๑/๐๕/๒๕๓๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๓๕

นางสาวนิภาพร เสาอินทร์
๒๑/๐๕/๒๕๓๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๓๖

นางสาวจิระนันท์ จะโรจร
๒๒/๐๑/๒๕๓๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๓๗

นายอภิสิทธิ

์

งามล้วน
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๓๘

เด็กหญิงสุภัทรวดี พิมลรัตน์
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๓๙

เด็กหญิงเบญญาภา จันทสร
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๔๐

เด็กชายอาทิตย์ ยิงยืน

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๔๑

เด็กหญิงกิติมา บุญมาทัน
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๔๒

เด็กชายธนโชติ ใจบุญ
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๔๓

เด็กชายสิทธิชัย ขำนุช
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๔๔

เด็กชายนัทธี คำพู
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๔๕

เด็กชายกิตติ พึงแสง

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๔๖

เด็กชายนัฐวุฒิ อรรคฮาด
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๔๗

เด็กชายเอกภพ พร้อมญาติ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๔๘

เด็กชายณฐกร คุณขำ
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๔๙

เด็กหญิงภัทรวดี รุ่งโรจน์
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๕๐

เด็กชายธนพล ทังทอง

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๕๑

เด็กหญิงจีรนันท์ แสงอุทัย
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๕๒

เด็กชายพีรวัส คัคนางกูล
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๕๓

เด็กชายกฤษณะ ทับแฟง
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๕๔

เด็กหญิงวิภาวดี โต๊ะทอง
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๕๕

เด็กหญิงณัฐชา ด้วงต่าย
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๕๖

เด็กชายฐิติพัฒน์ ลิมเฮง

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๕๗

เด็กหญิงศศิประภา ปานปน
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๕๘

เด็กชายภาณุวัตร์ พันธ์ทอง
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๕๙

เด็กหญิงปยพร แซ่โง้ว
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๘๒ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๖๐

เด็กหญิงสิริกร ทองประมูล
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๖๑

เด็กชายนพเก้า รอดถนอม
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๖๒

เด็กชายจิรพัฒน์ ใจปลืม

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๖๓

เด็กชายอนวัช หวังสมบูรณ์ดี
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๖๔

เด็กหญิงนภิสา จันทะโรทัย
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๖๕

เด็กชายปยวัฒน์ แท่งทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๖๖

เด็กหญิงสุกัญรญา สนเคห์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๖๗

เด็กชายเพชร พันทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๖๘

เด็กชายธนภูมิ นิลเอก
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๖๙

เด็กชายนำเพชร สิทธิเขตการ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๗๐

เด็กชายยศภัทร พงษ์ผา
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๗๑

เด็กชายอานนท์ พรมมี
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๗๒

เด็กชายบดิศร กุลธนากรวงศ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๗๓

เด็กชายนภัสรพี สูญธร
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๗๔

เด็กชายณัฐดนัย เด่นประภา
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๗๕

เด็กชายวัฒนพลศิริ เกตุวิริยะการ
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ มีนุช
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๗๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แสงสุวรรณ
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๗๘

เด็กชายธีรภัทร ชืนเสมา

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๗๙

เด็กหญิงดวงพร แจ่มแจ้ง
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๘๐

เด็กชายชัยชนะ คล้ายบัวผัน
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๘๑

เด็กหญิงสุธิดา เรืองเขตร์การ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๘๒

เด็กชายรัตนชัย พันธุ์ทอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๘๓

เด็กชายนำเพชร สะเอียม

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๘๔

เด็กชายทศพร ฉิมเชิด
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๘๕

เด็กชายณัทธพน นุชาญรัมย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๘๖

เด็กหญิงสุจิรา อาศัย
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๘๗

เด็กชายพงศธร ชาญอัมพร
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๘๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ไตรรินทร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๘๙

เด็กหญิงชญานินทร์ แสนจังหรีด
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๙๐

เด็กหญิงจันทิมา เขือะสันเทียะ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๙๑

เด็กชายกฤตบุญ ถึงล้อม
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๙๒

เด็กชายนัท หอมหวาน
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๙๓

เด็กหญิงกุลธิดา ติดตารัมย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๙๔

เด็กชายภูวดล ทัพไทย
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๘๓ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๙๕

เด็กชายสุรเดช พระชัย
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๙๖

เด็กหญิงมานัสดา คงคู่บุญ
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๙๗

เด็กชายมาตุล โสภณ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๙๘

เด็กหญิงชลธิชา ไม้สน
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๘๙๙

เด็กหญิงสุกัญญา เฉลิมสุข

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๐๐

เด็กชายศักคริณ เชือเชิง

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๐๑

เด็กชายชินพร จิตรสูงเนิน

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๐๒

เด็กชายวรภพ คุ้นเคย
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๐๓

เด็กชายนิธิชัย พลเยียม

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๐๔

เด็กชายทิพเนศ ศักดิเทวิน

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๐๕

เด็กชายสิริกร ขันทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๐๖

เด็กหญิงปาริชาติ สำเนียง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๐๗

เด็กชายกฤษดา อนุรักษ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๐๘

เด็กชายโชติรัตน์ ยืนยัง
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๐๙

เด็กหญิงบุณยานุช สอนใจ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๑๐

เด็กชายกัมปนาท แย้มศรี
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๑๑

เด็กชายทศพร แก้วกระจ่าง
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๑๒

เด็กหญิงจักษณา แสงสุวรรณ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๑๓

เด็กหญิงปณิดา ทางโทน
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๑๔
เด็กหญิงบรรจงลักษณ์

เอียมศรี

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๑๕

เด็กชายทินกร โต๊ะทอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๑๖

เด็กชายรัชชานนท์ โรจน์วิไลวรรณ
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๑๗

เด็กชายเจริญ ภู่ไชย
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๑๘

เด็กชายธีมากร สินสมบูรณ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๑๙

เด็กชายพงศกร ฤกษ์รูจี
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๒๐

เด็กชายภูวดล พรายแปน
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๒๑

เด็กหญิงรวิศรา แสงนิล
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๒๒

เด็กหญิงชลกานต์ ปตตาระพัง
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๒๓

เด็กหญิงวรัญญา เสือดี
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๒๔

เด็กหญิงสุปาณี นภาจร
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๒๕

เด็กหญิงนิภาพร ศักดิทอง

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๒๖

เด็กชายธนพัทธ์ ตอสะกุล
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๒๗

เด็กชายธนากร ทองประมูล
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๒๘

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ โสขุมา
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๒๙

เด็กชายธนภูมิ โพธิจัตุรัส

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๘๔ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๓๐

เด็กหญิงเพชรญาดา เล็กทับ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๓๑

เด็กชายธนโชติ ขันเงิน
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๓๒

เด็กชายอัมรินทร์ ทองมอญ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๓๓

เด็กหญิงปภาวรินทร์ ไชยเกิด
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๓๔

เด็กหญิงเบญจพร เกตุสินไชย
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๓๕

เด็กชายสารินทร์ สีคราม
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๓๖

เด็กชายศิวกร น้อยเหมือนพันธุ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๓๗

เด็กชายปฐมพงษ์ แสงอุทัย
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๓๘

เด็กชายจิตปกร ทองคำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๓๙

เด็กหญิงณัชชา ไหลประสิทธิพร

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๔๐

เด็กชายบุญวัฒน์ กิจประมูลสิน
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๔๑

เด็กหญิงนวรัตน์ ชูพุทธพงษ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๔๒

เด็กชายนวพล อุระตา
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๔๓

เด็กหญิงชุติมา ลานทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๔๔

เด็กหญิงพรรณวษา อร่ามผล
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๔๕

เด็กชายจิรพนธ์ นาทอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๔๖

เด็กหญิงนิศาชล ราชสมบัติ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๔๗

เด็กชายธีรวัฒน์ พึงแสง

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๔๘

เด็กหญิงอริสรา ปนเขียว
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๔๙

เด็กชายอธิชาติ ทองมี
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๕๐

เด็กหญิงภัทรวรรณ สานคล่อง
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๕๑

เด็กหญิงภาวิณี ชินนะ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๕๒

เด็กชายสุวรรณภูมิ บุญคง
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๕๓

เด็กชายธีระภัทร์ วงศ์ปน
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๕๔

เด็กชายสืบพงศ์ บัวพันตอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๕๕

เด็กชายจิรัฎฐ์ปภพ คำเอียม

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๕๖

เด็กหญิงพิชญพร ศักดิคำ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๕๗

เด็กชายกอบแก้ว หาญพละ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๕๘

เด็กชายชยพล ขาวสัน

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๕๙

เด็กชายปริวัฒน์ ขำดี
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๖๐

เด็กชายภาณุพงศ์ ไชยโยราช
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๖๑

เด็กหญิงกมลพัฒน์ ขาวอ่อน
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๖๒

เด็กชายสราวุธ แก้วมาตร์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๖๓

เด็กหญิงสุเมธินี รุ่งโรจน์
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๖๔

เด็กชายภูพิภัทร สืบสำราญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๘๕ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๖๕

เด็กชายชัยสิทธิ

์

สามินทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๖๖

เด็กหญิงกชกร ลอยกุล

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๖๗

เด็กหญิงวรารัตน์ วงษ์คำอุด

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๖๘

เด็กชายต่อลาภ สิงห์คู่

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๖๙

เด็กชายณัฐพล เทพณรงค์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๗๐

เด็กชายนครินทร์ รำพึงจิตร
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๗๑

เด็กหญิงสุนันทา สาลารัตน์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๗๒

เด็กชายชัยยุทธ ฤกษ์เย็น

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๗๓

เด็กชายอนุชา ทัพไทย
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๗๔

เด็กชายทรงวุฒิ จันทร์ทนงค์
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๗๕

เด็กชายภานุพงศ์ บ้านพวน
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๗๖

เด็กชายศุภนัฐ โพธิอยู่

์

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๗๗

เด็กชายโกมินทร์ ชาญอัมพร
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๗๘

เด็กชายปกรณ์ ยิงยืน

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๗๙

เด็กชายนภสินธุ์ โพธิจิกจับ

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๘๐

เด็กหญิงมนปริยา เสียงเพราะ
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๘๑

เด็กหญิงณัฐฏธิดา หงษ์พิศุทธ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๘๒

เด็กชายวิสิษฐ์ พันต่วน
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๘๓

เด็กชายเก้า ทับแถม
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๘๔

เด็กชายนพวิชญ์ อยู่แย้ม
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๘๕

เด็กชายพลเชษฐ์ เผือกพงษ์งาม
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๘๖

เด็กชายธีรพัฒน์ ยิงดี

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๘๗

เด็กชายศัจพล มาลยพันธุ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๘๘

เด็กชายคงสินธุ์ ปทธิมัง
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๘๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ ทองมี
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๙๐

เด็กชายกฤษฎิเมธา

์

ธีร์บวรเดชาธัญ
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๙๑

เด็กชายกรภัทร แก้วน้อย
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๙๒

เด็กหญิงเมธินี นิลเนตร
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๙๓

เด็กหญิงธมลวรรณ ปานสกุล
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๙๔

เด็กชายคชาพัฒน์ คำคลี

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๙๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ จิตยม
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๙๖

เด็กหญิงวรัญญา วามไธสง
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๙๗

เด็กชายสุทธดร ศรีรุ่งเรือง
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๙๘

เด็กชายณัฐพนธ์ นนทภา
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๐๙๙๙๙

เด็กหญิงปนกมล ปานปน
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๘๖ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๐๐

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา เกิดพระ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๐๑

เด็กชายสุทธิพงศ์ จาดบรรเทิง
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๐๒

เด็กชายปธีพัฒน์ ตุ้มนิลกาล
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๐๓

เด็กชายธนบูรณ์ อุตะมะพงษ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๐๔

เด็กหญิงสุธิดา ถมทรัพย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๐๕

เด็กชายรัตนกร ภาคแก้ว
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๐๖

เด็กหญิงปณิตตา ชาวบางรัก
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๐๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ โกสี
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๐๘

เด็กหญิงนิตยา ลุนศรี
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๐๙

เด็กชายกิตติพงษ์ อ่อนระเบียบ
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๑๐

เด็กชายสิทธินนท์ ศรีเย็น
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๑๑

เด็กหญิงนวพร อินทร์ประเสริฐ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๑๒

เด็กหญิงศิริพร อินทร์ประเสริฐ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๑๓

เด็กหญิงดวงฤทัย บูชา
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๑๔

เด็กหญิงศิริพร พันธุ์ทอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๑๕

เด็กหญิงวริยา พัดเพ็ง
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๑๖

เด็กหญิงปานิศรา หนูเกือ

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๑๗

เด็กชายวรวุฒิ แสงปทุม
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๑๘

เด็กหญิงญาณิสา สุภาสวัสดิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๑๙

เด็กชายวงค์รพี พันธ์ทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๒๐

เด็กหญิงอรวรรณ แซ่กอ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๒๑

เด็กชายศราวุฒิ ทองเจริญ
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๒๒

เด็กชายรัฐภูมิ พะวัน
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๒๓

เด็กชายสุริยะ สาลารัตน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๒๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก คะเชนทร

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๒๕

เด็กชายพีรพงษ์ ฤทธิทอง

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๒๖

เด็กหญิงปรารถนา กตัญู
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๒๗

เด็กหญิงณัฐธิดา แสนสุข
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๒๘

เด็กหญิงธนัญญา หาญคำ
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๒๙

เด็กชายยศธร พงศ์ศิริเลิศ
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๓๐

เด็กหญิงปริณดา คงสมฤกษ์
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๓๑

เด็กชายวรวุฒิ มิตรชอบ
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๓๒

เด็กหญิงสิรินพร บัวคลี

่

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๓๓

เด็กหญิงวิชญาดา ชะวะริตย์
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๓๔

เด็กหญิงอนัญญา กุลไทย
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๘๗ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๓๕

เด็กหญิงรัชดา ส่งเสริฐ
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๓๖

เด็กหญิงณัฐวรรณ ขันอาษา
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๓๗

เด็กหญิงวารินทร์ นาครินทร์
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๓๘

เด็กชายธนวัฒน์ สงกะสิน
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๓๙

เด็กหญิงศรสวรรค์ ลาธุลี
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๔๐

เด็กหญิงบัณฑิตา ดวดไธสง
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๔๑

เด็กหญิงสุธิวาภรณ์ แซ่เตียว
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๔๒

เด็กชายอนิรุธ พรายแปน
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๔๓

เด็กหญิงชุตินันท์ กระโจมทอง
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๔๔

เด็กหญิงธนาพร จาดเกิด
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๔๕

เด็กชายมงคล ศรีสงค์
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๔๖

เด็กชายธนวันต์ เสือเดช
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๔๗

เด็กชายพีรนนท์ ผึงผ่อง

้

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๔๘

นายสุพจน์ แปนจำรัส
๒๕/๐๑/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดลากค้อน ลากค้อน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๔๙

นางสาวสุนิสา ประชากูล
๐๕/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดลากค้อน ลากค้อน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๕๐

นางสาวกรรณิกา วังภูงา
๒๙/๐๖/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดลากค้อน ลากค้อน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๕๑

นายประพนธ์ นิมา
๐๘/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดลากค้อน ลากค้อน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๕๒

นายเทอดพงษ์ เพชรจันทึก
๓๑/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดลากค้อน ลากค้อน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๕๓

เด็กชายทัพพ์ไท ขำสาย
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลากค้อน ลากค้อน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๕๔

เด็กชายนครินทร์ พิบูลชยากาศ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลากค้อน ลากค้อน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๕๕

เด็กชายชนันพัฒน์ เขียวขำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลากค้อน ลากค้อน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๕๖

เด็กหญิงวรัทยา เรืองเดช
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลากค้อน ลากค้อน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๕๗

เด็กหญิงสิรินทรา จันทร์เจ็ก
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลากค้อน ลากค้อน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๕๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีคร้าม
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลากค้อน ลากค้อน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๕๙

เด็กชายพิทยา เติมใจ
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลากค้อน ลากค้อน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๖๐

เด็กชายจิตรภาณุ บัวฝรัง

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลากค้อน ลากค้อน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๖๑

เด็กชายสุรเชษฐ แสงอรุณ
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลากค้อน ลากค้อน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๖๒

เด็กหญิงพีรยา เย็นวังตะโก
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลากค้อน ลากค้อน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๖๓

เด็กชายวงศ์รภี แน่นอุดร
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลากค้อน ลากค้อน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๖๔

เด็กหญิงชลธร กาละมูล
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลากค้อน ลากค้อน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๖๕

เด็กหญิงมนัสวี คำปน
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลากค้อน ลากค้อน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๖๖

เด็กชายณัฐพล วายุแสง
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลากค้อน ลากค้อน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๖๗

เด็กชายนุกูล นุชอุดม

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลากค้อน ลากค้อน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๖๘

เด็กหญิงอภิญญา กุลบก

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลากค้อน ลากค้อน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๖๙

เด็กหญิงสิริลดา จันทร์เจ็ก
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลากค้อน ลากค้อน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๘๘ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๗๐

เด็กชายรัชพล ทองเยือง

้

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลากค้อน ลากค้อน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๗๑

เด็กชายฉัตรชัย เชยชม
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลากค้อน ลากค้อน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๗๒

เด็กหญิงกัญญาวีร์ พลคล้าย
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลากค้อน ลากค้อน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๗๓

เด็กหญิงวีณา นุชอุดม
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลากค้อน ลากค้อน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๗๔

เด็กชายชาติชาย บุญชอบ
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลากค้อน ลากค้อน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๗๕

เด็กชายแปง ตาจัน
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุง ลากค้อน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๗๖

เด็กหญิงชญาฎา จันกลอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุง ลากค้อน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๗๗

เด็กชายพลวัชร์ แต้ภักดี
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุง ลากค้อน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๗๘

เด็กหญิงเกศแก้ว พงษ์อร่าม
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุง ลากค้อน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๗๙

เด็กชายศตพร ปานเสียง
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุง ลากค้อน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๘๐

เด็กหญิงมนัสนันท์ จารุตัน
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุง ลากค้อน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๘๑

เด็กหญิงสุภาวิตา อาจธรรม
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุง ลากค้อน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๘๒

เด็กชายอนพัช แก้วตุมกา
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุง ลากค้อน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๘๓

เด็กหญิงปภัสสร ปนประสงค์
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุง ลากค้อน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๘๔

เด็กหญิงนพรัตน์ แก้ววงศ์
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุง ลากค้อน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๘๕

เด็กชายอภิสิทธ์ บ้านศาลเจ้า
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุง ลากค้อน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๘๖

เด็กชายอนุพร แก้วมาก
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุง ลากค้อน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๘๗

เด็กชายอาทิตย์ จันกลอง
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุง ลากค้อน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๘๘

เด็กชายธีรภัทร ปนแก้ว
๐๕/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุง ลากค้อน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๘๙

เด็กหญิงภัทราพร จาดชนบท
๒๐/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุง ลากค้อน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๙๐

เด็กชายอัคร อาจโต
๒๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุง ลากค้อน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๙๑

เด็กหญิงรัชนี อารักคิด
๑๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุง ลากค้อน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๙๒

เด็กหญิงกานต์ธิดา พุทธปญญา
๑๐/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุง ลากค้อน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๙๓

เด็กชายทักดนัย เขียวไหล
๑๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเพรางาย เพรางาย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๙๔

เด็กชายธนพล โฆสิตรัตน์
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเพรางาย เพรางาย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๙๕

เด็กหญิงดาลี

่

ซิมจริง
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเพรางาย เพรางาย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๙๖

เด็กหญิงเกณิกา แช่มลอย
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเพรางาย เพรางาย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๙๗

เด็กชายวงศกร พลเยียม

่

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเพรางาย เพรางาย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๙๘

เด็กหญิงปรียาดา ดวงจิตร
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเพรางาย เพรางาย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๐๙๙

เด็กชายสุปุณณิก สวัสดิวงศ์

์

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเพรางาย เพรางาย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๐๐

เด็กหญิงสร้อยสกล กาเผือก
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเพรางาย เพรางาย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๐๑

เด็กชายภักฆวัฒ ทะวะลัย
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเพรางาย เพรางาย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๐๒

เด็กหญิงกัญญาภัค ผิวผ่อง
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเพรางาย เพรางาย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๐๓

เด็กชายสุรชัย ผิวผ่อง
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเพรางาย เพรางาย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๐๔

เด็กหญิงจินดารัตน์ คงคล้าย
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเพรางาย เพรางาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๘๙ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๐๕

เด็กหญิงเนตรนภา แจ่มเพ็ญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเพรางาย เพรางาย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๐๖

เด็กหญิงธมลวรรณ เพ็งหมุ่ย
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเพรางาย เพรางาย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๐๗

เด็กชายปฐวี แก้วดอนไพร
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเพรางาย เพรางาย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๐๘

เด็กหญิงกรกมล คำออน
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเพรางาย เพรางาย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๐๙

เด็กหญิงนิดา สุขสมัย
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเพรางาย เพรางาย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๑๐

เด็กหญิงสุกัญญา ชืนบุญมา

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเพรางาย เพรางาย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๑๑

เด็กหญิงสุวิภา กาเผือก
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเพรางาย เพรางาย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๑๒

เด็กหญิงวีสวัสดิ

์

คงดัน

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเพรางาย เพรางาย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๑๓

เด็กหญิงปนัดดา ใสเกลียม

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเพรางาย เพรางาย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๑๔

เด็กหญิงชยิสรา ทองมอญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเพรางาย เพรางาย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๑๕

เด็กชายระพีพันธ์ ผิวผ่อง
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเพรางาย เพรางาย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๑๖

เด็กชายเมธัส แววดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเพรางาย เพรางาย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๑๗

เด็กชายภูริภัทร คุ้มเมือง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเพรางาย เพรางาย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๑๘

เด็กชายธนาวุฒิ พ่วงจีน
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเพรางาย เพรางาย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๑๙

เด็กชายวีรากร โมรานิล
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเพรางาย เพรางาย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๒๐

เด็กชายทินกร กันหาโนน
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเพรางาย เพรางาย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๒๑

เด็กหญิงภัทรวดี พิลาแดง
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเพรางาย เพรางาย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๒๒

เด็กชายพิชิตพงษ์ ทองเพ็ง
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเพรางาย เพรางาย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๒๓

นางสาวธนาภรณ์ ดวงบุญชู
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๒๔

นายณัฐสิทธิ

์

ชมสมใจ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๒๕

เด็กหญิงสุรางคณา นามพรม
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๒๖

เด็กหญิงณัฎธิดา สุขพงษ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๒๗

เด็กชายดี ภู่ดำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๒๘

เด็กชายพงษ์สกรณ์ ฝงฉิมพลี
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๒๙

เด็กหญิงณัฐธิดา ชุ่มแจ่ม
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๓๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ วังคำ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๓๑

เด็กชายสมาน เย็นใจ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๓๒

เด็กชายเกษมศักดิ

์

สายอุตม์
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๓๓

เด็กชายเปรม คำอ่อนศรี
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๓๔

เด็กชายเจตพัฒน์ คำกล่าว
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๓๕

เด็กหญิงสินีนาฎ กิจสุขจิตร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๓๖

เด็กชายสุทธิพงศ์ กิจสุขจิตร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๓๗

เด็กหญิงศศิกาญจน์ ชูจอหอ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๓๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ ภาษาสุข
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๓๙

เด็กหญิงมัลลิกา จันทร์กัณฑ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๙๐ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๔๐

เด็กหญิงทิพวรรณ อินเงิน
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๔๑

เด็กหญิงปนัดดาว แก้ววิสาตร์
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๔๒

เด็กหญิงอาใส่ ตักสักแก้ว
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๔๓

เด็กหญิงกนกพร อำไพ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๔๔

เด็กหญิงปยดา พลอยโต
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๔๕

เด็กชายนฏกร ทรัพย์งาม
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๔๖

เด็กหญิงจุฑามณี ปานคำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๔๗

เด็กชายปฐมฤกษ์ บุญเรือง
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๔๘

เด็กชายคเชนร โลนะลุ
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๔๙

เด็กหญิงญาราภร เทศวัฒนา
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๕๐

เด็กชายดานุวงศ์ ดวงกรมนา
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๕๑

เด็กชายรุ่งภมร พลายงาม
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๕๒

เด็กหญิงนวรัตน์ แก้วคำ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๕๓

เด็กชายศุภโชค แจ่มชังสมบุญ

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๕๔

เด็กชายกฤษดา แสงจันทร์
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๕๕

เด็กชายจิรานนท์ ยิมเพชร

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๕๖

เด็กหญิงจันทนิภา สิงห์อยู่

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๕๗

เด็กหญิงภาคินี ประทุมสิทธิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๕๘

เด็กชายทินกร มันต่าย

่

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๕๙

เด็กหญิงภัทราภา กำบุญ
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๖๐

เด็กหญิงนภาพร เชิดศักดิชูชัย

์

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๖๑

เด็กหญิงนัจภัค ทรัพย์งาม
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๖๒

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ พึงทอง

่

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๖๓

เด็กหญิงพัชธาภรณ์ น่วมน้อย
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๖๔

เด็กหญิงทิฆัมพร ศรีทองแสง
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๖๕

เด็กหญิงณัฐพร พูลเพิม

่

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๖๖

เด็กหญิงจารุวรรณ สุดสงวน
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๖๗

เด็กชายปยะกนก ฉันทกุล
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๖๘

เด็กหญิงพาฝน อ่อนสุวรรณ
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๖๙
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์

คำโต
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๗๐

เด็กหญิงโศจิรัตน์ คำดี
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๗๑

เด็กหญิงภัทราวดี ปรีสงค์
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๗๒

เด็กหญิงวิภวานี รัดคุ่ย
๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๗๓

เด็กหญิงฐิติมา ทองหล่อ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๗๔

นางสาวปฤษณา คงสวัสดิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๑๓

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา มะสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๙๑ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๗๕

นางสาวรมณีย์พร พัชรภักดีธนา
๓๐/๐๔/๒๕๒๔

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๗๖

นางสาวปยวรรณ พวงทอง
๐๙/๐๖/๒๕๒๖

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๗๗

เด็กชายคุณานนท์ ใจสุราช
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๗๘

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

สิงห์สูงเนิน
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๗๙

เด็กหญิงสรลักษณ์ เกิดธรรม
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๘๐

เด็กหญิงนัทธอร ขุนเม่น
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๘๑

เด็กชายรัฐภูมิ นุ่มเนตร
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๘๒

เด็กหญิงศิริวรรณ หอมกมล
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๘๓

เด็กหญิงอริศรา บูชา
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๘๔

เด็กหญิงกานต์รวี มีลาย
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๘๕

เด็กหญิงรุ่งนภา บัวพันธุ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๘๖

เด็กชายศศิวัช แสนเสนาะ
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๘๗

เด็กชายจีระศักดิ

์

บุญชอบ
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๘๘

เด็กหญิงสุพัตรา เนธิบุตร
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๘๙

เด็กชายทีปกร เคนแสนโคตร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๙๐

เด็กหญิงพรนิภา อิสระฉันท์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๙๑

เด็กหญิงนันทิชา ไทยพยัฆ
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๙๒

เด็กหญิงยลดา อาศัย
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๙๓

เด็กหญิงพีชชา สุพรรณ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๙๔

เด็กชายภูริภัทร สุทธิเรืองวงศ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๙๕

เด็กหญิงศรัณย์พร พุทธิวิโรจน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๙๖

เด็กชายณฐกร สิงห์สูงเนิน

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๙๗

เด็กหญิงจิราวรรณ ชมภู
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๙๘

เด็กชายนำโชค มะสิทธิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๑๙๙

เด็กชายนำชัย มะสิทธิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๐๐

เด็กหญิงนิชาภา แต้อวง
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๐๑

เด็กชายธนกร พ่วงเพ็ชร
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๐๒

เด็กหญิงบุญรักษ์ษา ดัดใจงาม
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๐๓

เด็กหญิงนัชชา กัลยา
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๐๔

เด็กหญิงสุกัญญา ชมพู่
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๐๕

เด็กชายอนันชัย เพชรเกิด
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๐๖

เด็กหญิงริสา รัตไกรนนท์
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๐๗

เด็กหญิงญาณิศา นนทะเสน
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๐๘

เด็กชายปติกร สีขาว
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๐๙

เด็กหญิงสุพรรษา สิงห์แก้ว
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา มะสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๙๒ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๑๐

เด็กชายภัทริศวร์ เอียมสะอาด

่

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๑๑

เด็กหญิงกฤษณา พุฒิชัยเกียรติ
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๑๒

เด็กหญิงอินทิรา ทีดี
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๑๓

เด็กหญิงเกศินี ยิมกริม

้ ่

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๑๔

เด็กหญิงพิมพ์รวินท์ ศรีสมาน
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๑๕

เด็กชายธีระภัทร ถาวรธนบุตร
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมพฤกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๑๖

เด็กหญิงปรายฝน รุณเจริญ
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมพฤกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๑๗

เด็กชายณัชนันท์ สอนศรี
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมพฤกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๑๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

บุญประสพ
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมพฤกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๑๙

เด็กหญิงอรนุช คำนวนฤทธิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมพฤกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๒๐

เด็กหญิงภคพร ศรีทอน
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมพฤกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๒๑

เด็กชายดังใจ

่

ไชยสนธ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมพฤกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๒๒

เด็กหญิงปวีณอร สีเงิน
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมพฤกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๒๓

เด็กหญิงนัทธมน บรรทัพ
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประถมพฤกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๒๔

เด็กหญิงอติกานต์ นามชุ่ม
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนประถมพฤกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๒๕

เด็กหญิงภวรัญชน์ ฟกสุวรรณ
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนประถมพฤกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๒๖

เด็กหญิงศศิวรรณ ธรรมศรี
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนประถมพฤกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๒๗

เด็กหญิงจิราพร กงซุย
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนประถมพฤกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๒๘

เด็กชายอดิศร มันคง

่

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนประถมพฤกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๒๙

เด็กหญิงฐิตารีย์ ใหญ่ยงค์
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนประถมพฤกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๓๐

เด็กหญิงนันท์นภัส ดอกจันทร์ภิรมย์
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนประถมพฤกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๓๑

เด็กหญิงศศินา ใจผ่อง
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนประถมพฤกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๓๒

เด็กหญิงชมพูนิก บุญชูประภา
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประถมพฤกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๓๓

เด็กหญิงปทิตตา โฉมศรี
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประถมพฤกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๓๔

เด็กหญิงจิรัชยา ภิรมย์นิม

่

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประถมพฤกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๓๕

เด็กหญิงสุวรินทร์ มีมากบาง
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประถมพฤกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๓๖

เด็กหญิงพิชชาธร ทองทิพย์
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนประถมพฤกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๓๗

เด็กหญิงปยาพัชร ศรศรี
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนประถมพฤกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๓๘

เด็กชายฐาปกรณ์ เยาวสังข์
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนประถมพฤกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๓๙

เด็กหญิงนำทิพย์ นุ้ยจันทร์
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนประถมพฤกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๔๐

เด็กหญิงณัฐชา ปูช่วย
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนประถมพฤกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๔๑

เด็กหญิงรินรดา ศรีวัฒนตระกูล
๑๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนประถมพฤกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๔๒

เด็กหญิงกันต์ฤทัย ผกาสิทธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนประถมพฤกษา มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๔๓

เด็กชายวราเมธ พรศิริลัคนา
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๔๔

เด็กชายอรรถพล เชือจักร

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๙๓ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๔๕

เด็กชายกิตติพงศ์ เชิญผึง

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๔๖

เด็กชายรัฐภูมิ ราชแสนชาญ
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๔๗

เด็กชายสรวิศ ทองดี
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๔๘

เด็กชายฤชากรณ์ คำสิงห์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๔๙

เด็กหญิงกนกพร โตษะนิวัตร์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๕๐

เด็กหญิงณัฐรินีย์ ไชยสวัสดิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๕๑

เด็กชายนิธิศ พสุธรภคพร
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๕๒

เด็กชายพงศกร สุนารักษ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๕๓

เด็กหญิงภิญญดา นุ่มน่วม
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๕๔

เด็กหญิงพรชิตา นาคาแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๕๕

เด็กหญิงณัฏฐนันท์ มันมุ่งยนต์

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๕๖

เด็กหญิงขวัญข้าว สายจันทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๕๗

เด็กหญิงนิภาธร รัชติญาปกรณ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๕๘

เด็กชายนพรุจ เศวตมาลย์
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๕๙

เด็กหญิงทักษะอร แวววงศ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๖๐

เด็กหญิงไพรินทร์ หน่อนิล
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๖๑

เด็กชายจิรภัทร พันธุระ
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๖๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เสียงใส
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๖๓

เด็กหญิงอชิรญา ทรรพสุทธิ
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๖๔

เด็กหญิงพิชญดา สถิรพันธมาศ
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๖๕

เด็กชายเศรษฐพงศ์ แสงสวัสดิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๖๖

เด็กหญิงณัฐาวีรนุช ดิษฐอ่วม
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๖๗

เด็กหญิงสุรีย์รัตน์ วงษ์บ้านหล่อ
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๖๘

เด็กชายธนบดี คูหา
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๖๙

เด็กหญิงโชติกา อินทนาคา
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๗๐

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ชุณหะวัณ
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๗๑

เด็กหญิงวิศัลยา
เปรมประสิทธิผล

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๗๒

เด็กหญิงหทัยชนก คุ้มครอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๗๓

เด็กหญิงนันท์ชพร มีเม่น
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๗๔

เด็กหญิงธนันท์ทัต รัตน์ธนัทนันท์
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๗๕
เด็กหญิงปณฑิยารัตน์ ทวนศรี

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๗๖

เด็กชายกฤษดา ดาวตระกูล
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๗๗

เด็กชายกฤษณ ดาวตระกูล
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๗๘

เด็กชายคณิศร แก้วปาน
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๗๙

เด็กหญิงกชพร สิมมาลา
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๙๔ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๘๐

เด็กหญิงพิชญาภัค น้อยส้มฤทธิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๘๑

เด็กหญิงปุลพร แต้มทอง
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๘๒

เด็กชายรัชพล ภูมิภาค
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๘๓

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ดีนาง
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๘๔

เด็กชายนันทวัฒน์ นิเรียงรัมย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๘๕

เด็กหญิงวรัทยา ชุนพงษ์ทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๘๖

เด็กหญิงกมลรัตน์ ยิมทิม

้

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๘๗

เด็กหญิงอุรัสยา แจ่มนุช
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๘๘

เด็กหญิงธราทิพย์ เพชรช่วย
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๘๙

เด็กหญิงชมพูนุช รุ่งเรือง
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๙๐

เด็กชายฐานพัฒน์ เล่าสัม
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๙๑

เด็กหญิงลลิตภัทร ฉิมคง
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๙๒

เด็กชายจิรกิตติ

์

อาจหาญ
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๙๓

เด็กชายจิรพัส มูลกลำ
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๙๔

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ชวนสนิท
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๙๕

เด็กหญิงณัฐกานต์ อินเหลา
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๙๖

เด็กชายวัฒน์วิโชติ ลำถึง
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๙๗

เด็กชายกันตพัฒน์
แก้วใจสืบตระกูล ๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๙๘

เด็กหญิงเขมิสรา สวัสดิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๒๙๙
เด็กหญิงกิตติญาภรณ์

พุทธศิริ
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๐๐

เด็กชายดนุสรณ์ อุปรี
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๐๑
เด็กหญิงคริณทร์ทิพย์

แซ่ลิม

้

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๐๒

เด็กหญิงนัฐธิดา สอนศิริ
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๐๓

เด็กหญิงสุธีธิดา จำปาชัย
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๐๔

เด็กชายจารุพัฒน์ บุญมาพล
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๐๕

เด็กชายสรวิศ กรสุธาทิพย์กุล
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๐๖

เด็กหญิงชญานุต ชาวบ้านกร่าง
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๐๗

เด็กชายกฤษวัฒน์ ชูรัตน์
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๐๘

เด็กชายภูวริศ แสงบัว
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๐๙

เด็กหญิงอภิญญา จันทินมาธร
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๑๐

เด็กหญิงกิตติยา ลิมสวัสดิ

้ ์

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๑๑

เด็กชายศุภเชฏฐ์ ธนวิทยไพศาล
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๑๒

เด็กชายตถตา พันธุ์พุฒ
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๑๓

เด็กชายกอบชัย มาต้นมีทรัพย์
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๑๔

เด็กหญิงลิลลนา พลาพล
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๙๕ / ๓๒๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๑๕

เด็กหญิงฐิติพร นวกานนท์
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๑๖

เด็กหญิงบุญญิตา นรขุน
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๑๗

เด็กหญิงธัญญรัตน์ พิมพ์ดี
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๑๘

เด็กหญิงพิชญพร สุรศักดิชัยสกุล

์

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๑๙

เด็กหญิงเขมนิจ แจ่มศรี
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๒๐

เด็กชายกฤษณนัยน์ พลอยสุข
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๒๑

เด็กชายกิตติภพ คงภักดี
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๒๒

เด็กหญิงศริญญา ลิมยิงเจริญสุข

้ ่

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๒๓

เด็กหญิงสุรัสวดี บุติพันคา
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๒๔

เด็กหญิงวิชญาดา สุพัตร์
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๒๕

เด็กหญิงทักษพร บุญสมพงษ์
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๒๖

เด็กชายปูรณ์ แก้วกำเนิด
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๒๗

เด็กชายพงศพัศ สุขรัตน์
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๒๘

เด็กหญิงธนัญชนก บุญชอบ
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๒๙

เด็กชายอภิวิชญ์ ฤทตพรหม
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๓๐

เด็กหญิงปาริฉัตร มีนคร
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๓๑

เด็กชายศิวกร พินศิริ
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๓๒

เด็กชายศิรวิทย์ พินศิริ
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๓๓

เด็กหญิงณฐญา จันพานิช

่

๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๓๔

เด็กหญิงภัทราภรณ์ เชือกระโซ่

้

๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๓๕

เด็กหญิงกิตติวราพร พรมฟู
๑๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๓๖

เด็กหญิงสิรินดา กุลเดช
๒๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๓๗

เด็กชายรามิล สฤษฎีชัยกุล
๒๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๓๘

เด็กหญิงภัทรวดี ศุขทัศน์
๐๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๓๙

เด็กหญิงจุฑามาศ สืบศรี
๐๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๔๐

เด็กหญิงวรางคณา พงษ์ธนู
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนระดิงหินประชาสรรค์

่

มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๔๑

เด็กหญิงณัฐฌาภรณ์ พิริยะภมรชัย
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนระดิงหินประชาสรรค์

่

มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๔๒

เด็กหญิงชาริสา กลินเทียนฟุง

่

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนระดิงหินประชาสรรค์

่

มะสง  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๔๓

เด็กหญิงอรยา คำอ้อ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ เสนีวงศ์  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๔๔

เด็กหญิงอรุณวรรณ แก้วเต๋จ๊ะ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ เสนีวงศ์  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๔๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ หงส์ประเสริฐ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ เสนีวงศ์  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๔๖

เด็กหญิงนิตยา แก้วพันธ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ เสนีวงศ์  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๔๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญเฉย
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ เสนีวงศ์  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๔๘

เด็กหญิงสุณารี ฮวดจึง
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ เสนีวงศ์  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๔๙

เด็กหญิงภัทรวดี กะไล
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ เสนีวงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๙๖ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๕๐

เด็กชายชาญวุฒิ แก้วพันธ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ เสนีวงศ์  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๕๑

เด็กหญิงชมพูนุช ทับเอียม

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ เสนีวงศ์  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๕๒

เด็กหญิงเนตรนภา พิมพ์ทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ เสนีวงศ์  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๕๓

เด็กชายกิตติพล วัดอักษร
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ เสนีวงศ์  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๕๔

เด็กชายศุภณัฐ ปานอ่วม
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ เสนีวงศ์  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๕๕

เด็กชายปยะ คงศิริ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ เสนีวงศ์  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๕๖

เด็กหญิงนิด พานิชอุดม

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ เสนีวงศ์  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๕๗

เด็กหญิงจิตติมา แจ้งอรุณ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ เสนีวงศ์  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๕๘

เด็กหญิงปุญช์กนก แซ่เจียม
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ เสนีวงศ์  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๕๙

เด็กหญิงพนัชกร สนกลัด
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ เสนีวงศ์  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๖๐

เด็กชายภูธเนศ ประชุมพลอย
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ เสนีวงศ์  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๖๑

เด็กหญิงแพรชมพู ดีมิตร
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ เสนีวงศ์  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๖๒
เด็กหญิงมนต์ธิกาญจน์

วันทองสุข
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ เสนีวงศ์  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๖๓

เด็กชายปณวัฒน์
เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ เสนีวงศ์  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๖๔

เด็กชายปรวีร์ ยุคุณธร ๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๖๕

เด็กชายประกาศิต ทองกูล
๑๘/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๖๖

เด็กชายณัฐกานต์ บุตรอินทร์
๑๗/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๖๗

เด็กชายชัยวุฒิ กิตติทัศน์
๑๖/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๖๘

เด็กชายจิรภัทร บุญสนอง ๑/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๖๙

เด็กชายญาณเมธี เหลือบจำเริญ ๔/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๗๐

เด็กชายวรัตถ์ สรรพคุณ
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๗๑

เด็กชายภาคิน ธัญนพคชาบาล ๕/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๗๒

เด็กชายกฤติน ทิพย์จรูญ
๒๓/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๗๓

เด็กชายนราธิป จันทรัตน์
๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๗๔

เด็กชายวิวัฒน์ ศิสัน ๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๗๕

เด็กชายวีรากร ลงวุฒิ
๒๒/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๗๖

เด็กชายญาณวรุตม์ ศรีสวัสดิ

์

๘/๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๗๗

เด็กชายธนวัฒน์ ลือพงศ์ไพจิตร
๒๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๗๘

เด็กชายพระนาย เกิดจัน

่

๑๕/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๗๙

เด็กชายพัศชัย นรประพิณ
๑๑/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๘๐

เด็กชายอิศราพงศ์ บัวงาม ๑๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๘๑

เด็กหญิงพิชญ์นาฏ มาพงษ์
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๘๒

เด็กหญิงชัชพร พุทธสกุลมงคล
๒๗/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๘๓

เด็กหญิงปาณิสรา เย็นทรวง ๖/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๘๔

เด็กหญิงบุญญวีร์ เจริญเกียรติก้อง ๑๔/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๙๗ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๘๕

เด็กหญิงอรพลิน ใคร้วานิช ๑/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๘๖

เด็กหญิงณัฐสิริ ตังจิตติปณิธิ

้

๑๗/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๘๗

เด็กหญิงทิพย์ธัญญา พรหมเกตุจันทร์ ๒๙/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๘๘

เด็กหญิงกนกวรรณ พรชัยมีสุข
๑๗/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๘๙

เด็กหญิงพิริยาพร พิกุล
๒๑/๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๙๐

เด็กหญิงปาณิสรา แก้วนิล ๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๙๑

เด็กหญิงสุภาวดี แสนสอน
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๙๒

เด็กหญิงอรนริน ทองโสภา
๒๓/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๙๓

เด็กหญิงอิลิยาน่า รุ่งเรือง
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๙๔

เด็กหญิงชนิสรา ดีทองคำ ๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๙๕

เด็กหญิงปภาวี โยชะนัง ๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๙๖

เด็กชายธีรวัตร์ สุขแก้วชัยวิภัค
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๙๗

เด็กชายเมธี กุลนาพันธ์
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๙๘

เด็กชายสุธิชล รังสิธน
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๓๙๙

เด็กชายณัทฐกรณ์ โรจน์วรกุลนิธิ
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๐๐

เด็กชายกัมปนาท เจริญพรสุข
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๐๑

เด็กชายพิรภพ โสภณสิริ
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๐๒

เด็กชายกันตชาติ ทับประไพ บีดิง

้

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๐๓

เด็กชายศิลปวุฒิ สดมุ้ย
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๐๔

เด็กชายธนกฤต สายหยุด
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๐๕

เด็กชายพิชญะ อุ่นอก
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๐๖

เด็กชายภาณุวัฒน์ สนธิทิม
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๐๗

เด็กชายธรรมธร โรจน์พินิจนัย
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๐๘

เด็กชายสุขสันต์ โสพลพิศ
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๐๙

เด็กชายณัฐวรรธน์ ยศภูมี
๑๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๑๐

เด็กชายพัทธดนย์ บรรดาศักดิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๑๑

เด็กชายนันทภพ ชูมาศ
๒๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๑๒

เด็กชายกรวิวัฒน์ สกุลรัตนธรรม
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๑๓

เด็กชายวาทิน กุลวชิราวรรณ์
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๑๔

เด็กชายสุทธิพร นาคจันทร์
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๑๕

เด็กชายเตชินท์ สุขสุวรรณ
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๑๖

เด็กชายธนากฤต ทิมสิน
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๑๗

เด็กหญิงภรภัทร รุ่งภัทรธนากุล
๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๑๘

เด็กหญิงจิดาภา ฐานิดาโชค
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๑๙

เด็กหญิงศศิภัสสร
อุดมโชคมหาศาล ๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๙๘ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๒๐

เด็กหญิงญาณิศา กาจคำแหง
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๒๑

เด็กหญิงมนัสชนิต ยุ่นเพียร
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๒๒

เด็กหญิงสุภาวดี สุวรรณรัตน์
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๒๓

เด็กหญิงนันนิชา พรทรัพย์อนันต์
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๒๔

เด็กหญิงณัฏฐนันท์ ปาปะเถ
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๒๕

เด็กหญิงกมลชนก เอมอิม

่

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๒๖

เด็กหญิงฉัตรแก้ว อิมน้อย

่

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๒๗

เด็กหญิงปวริศา ขันธเขต
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๒๘

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ไอยราคม
๑๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๒๙

เด็กหญิงจุลศิริ พิลึก
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๓๐

เด็กหญิงชนิดา นุชทองม่วง
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๓๑

เด็กหญิงชัชชญา นิวงษา
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๓๒

เด็กหญิงณัฐภัสสร รังศิลป
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๓๓

เด็กหญิงณิชกานต์ รัตนเศวตศักดิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๓๔

เด็กชายอภิวิชญ์ ชูแก้ว
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๓๕

เด็กชายภูริพัฒน์ แก่นจันทร์ดา
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๓๖

เด็กชายรัชชานนท์ ผ่องสุริยชัย
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๓๗

เด็กชายเอดาวัต อติญาณ์พิพัฒน์
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๓๘

เด็กชายธนกร อร่ามพงษ์
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๓๙

เด็กชายปริวัศร์ เฉลิมชิต
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๔๐

เด็กชายพศิน ขุนพินิจ
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๔๑

เด็กชายณิชคุณ อินทรกำธรชัย
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๔๒

เด็กชายทัชวัสย์ ทองสุขชุติรัตน์
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๔๓

เด็กชายกวี ชัยกิจตระกูล
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๔๔

เด็กชายจิระพงศ์ อดิเรก
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๔๕

เด็กชายพิชญะ จำนงจิต
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๔๖

เด็กชายธีรพิชญ์ กมลรัตน์
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๔๗

เด็กชายธีรภัทร กระจ่าง
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๔๘

เด็กชายสุเมธา แซ่เลียง

้

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๔๙

เด็กชายอาชวีร์ นาควิเวก
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๕๐

เด็กชายศุภณัฐ หัสเกิด
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๕๑

เด็กชายชลนที รำไพ
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๕๒

เด็กชายนฤพัทธ์ จาบใจสุด
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๕๓
เด็กหญิงฉัตรปาริชาต มุ้งบัง

๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๕๔

เด็กหญิงพิมพ์พิชชา แสงสว่าง
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๙๙ / ๓๒๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๕๕

เด็กหญิงแพรวา ดงงาม
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๕๖

เด็กหญิงสุวิมล สุวรรณหงษ์
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๕๗

เด็กหญิงขัชพร คร้ามพันธ์
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๕๘

เด็กหญิงมนัชญา มีชัยเจริญ
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๕๙

เด็กหญิงธัญญาภัค ศิริธนะ
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๖๐

เด็กหญิงอนันตญา พึงแย้ม

่

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๖๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ บัวสุวรรณ
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๖๒

เด็กหญิงปาณิศา สังข์ศิริ
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๖๓

เด็กหญิงวรกานต์ จูคำนึง
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๖๔

เด็กหญิงธัญชนิต ดวงดี
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๖๕

เด็กหญิงฐิรกานดา ทองศรี
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๖๖

เด็กหญิงนุตประวีณ์ รอดแฟง
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๖๗

เด็กหญิงพอเพียง คงเสือ
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๖๘

เด็กชายอัครชัย วิมุตตา
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๖๙

เด็กชายจิรชัย อยู่จุ้ย
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๗๐

เด็กชายกวิน หมีน้อย
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๗๑

เด็กชายสุระวิน อยู่จุ้ย
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๗๒

เด็กชายคุณากร พงษ์เฉลียวรัตน์
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๗๓

เด็กชายพีรณัฐ เนติประเสริฐ
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๗๔

เด็กชายชัยยะ จันทบาล
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๗๕

เด็กชายปุญญนนท์ ชาติปรีชา
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๗๖

เด็กหญิงกวินทิพย์ โชติพิเชฐกุล

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๗๗

เด็กหญิงสรัลชนา เอมโอฐ
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๗๘

เด็กหญิงสุพิชญา ศรีอำพร
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๗๙

เด็กหญิงอรนิช เนตรทิพย์
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๘๐

เด็กหญิงจิตตานันท์ จริณพรต่อรักษ์
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๘๑

เด็กหญิงศุภิสรา แก้วแสนสาย
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๘๒

เด็กหญิงกนกพิชญ์ ขจรกลิน

่

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๘๓

เด็กหญิงรุ่งนภา แสงสุริยา
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๘๔

เด็กหญิงกมลรส สุขเย็น
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๘๕

เด็กหญิงกมลวรรณ วงษ์ศิลาทัย
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๘๖

เด็กหญิงอนัญญา แว่นสอน
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๘๗

เด็กหญิงภัชราพร วงศ์ราศรี
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๘๘

เด็กหญิงชมพูนุท กริดโสภี
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๘๙

เด็กหญิงญานิศา กิจค้า
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๐๐ / ๓๒๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๙๐

เด็กหญิงฐิตารีย์ ทวีปวรรณ
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๙๑

เด็กหญิงศิลภัสกาญ รุ่งแจ้งศรี
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๙๒

เด็กชายปภังกร สันททรัพย์
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๙๓

เด็กชายเทพนคร ศรวิชชุมาลี
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๙๔

เด็กชายนพนนท์ เอียมฉำ

่

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๙๕

เด็กชายยุทธศิลป จินะสี
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๙๖

เด็กชายกรวิชญ์ ชูเกษร
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๙๗

เด็กชายกวิน แสงทองสุข
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๙๘

เด็กชายภาคภูมิ รัตนพล
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๔๙๙

เด็กชายทัฬห์ ช่อสัมฤทธิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๐๐

เด็กชายศิวกร ทิมจัน

่

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๐๑

เด็กชายทีฆธาดา ท้วมอ่วม
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๐๒

เด็กชายนัทพล สุนทโร
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๐๓

เด็กชายรพีพล ชุมยอด
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๐๔

เด็กชายกิตติเดช บัวหลวง
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๐๕

เด็กชายธนกฤต มณีน่วม
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๐๖

เด็กชายพชร นิมนวล

่

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๐๗

เด็กชายเทพชัย เทพทวี
๐๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๐๘

เด็กหญิงบุณณดา เกิดน้อย
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๐๙

เด็กหญิงณัฐณิชา สมสุขทวีกูล
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๑๐

เด็กหญิงฟาใส ใหลสกุล
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๑๑

เด็กหญิงสรัญญา โพธิวัลย์

์

๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๑๒

เด็กหญิงยุภาพร สีหนองบัว
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๑๓

เด็กหญิงนันท์นภัส ชุมแคล้ว
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๑๔

เด็กหญิงกัญญ์พัชร พิเคราะห์ยาม
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๑๕

เด็กหญิงภลินี นรินทร์นอก
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๑๖

เด็กหญิงฉันทิตา ลาภภักดี
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๑๗

เด็กหญิงจิตสุภา ลาภภักดี
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๑๘

เด็กหญิงชนัญธิดา ปติคุณธรรม
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๑๙

เด็กหญิงเบญจพร บรรจงจัด
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๒๐

เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์ เดโชวงษ์ชนะ
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๒๑

เด็กหญิงสวรินทร์ ดำหริชอบ

๑๓/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๒๒

เด็กหญิงนันท์นภัส ปนทอง
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๒๓

เด็กหญิงชญาภรณ์ เทพธาดา
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๒๔

เด็กชายชัยวิชญ์ วนวาล
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๐๑ / ๓๒๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๒๕

เด็กชายพระพาย จิตร์อำไพ
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๒๖

เด็กชายจักริน ศรีประวัติ
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๒๗

เด็กชายศิวกร พัฒนบวรวงศ์
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๒๘

เด็กชายแสงสุรีย์ นุ่นงาม
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๒๙

เด็กชายชัญญานุช บุญมี
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๓๐

เด็กหญิงณกมล โมลาดุก
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๓๑

เด็กหญิงอันดามัน วงศ์วิไล
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๓๒

เด็กหญิงพีรญา เวชสิทธิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๓๓

เด็กหญิงนวพรรษ แจ่มโสภณ
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๓๔

เด็กหญิงณิศา สมบูรณ์
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๓๕

เด็กหญิงปราณิสา สารบรรณ
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๓๖

เด็กหญิงพิชามญชุ์ กาลอินทร์
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๓๗

เด็กหญิงทัตพิชา สุอุทัย
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๓๘
เด็กหญิงอักษรสวรรค์

บุญฤทธิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๓๙

เด็กหญิงกัญยาวีร์ สกุลพิพัฒน์
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๔๐

เด็กหญิงณฤชล หนูเอียด
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๔๑

เด็กหญิงปณณพร ยวงเงิน
๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๔๒

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ทับทิมพรรณ์
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๔๓

เด็กหญิงลักษิกา ขำวงษ์
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๔๔

เด็กชายพสิษฐ์ ทองคำ

๒๘/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๔๕

เด็กชายพิชาภพ นิสากรสิทธิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๔๖

เด็กชายภพธรรม ปฏิรพ
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๔๗

เด็กชายปาณสาร จรเสมอ
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๔๘

เด็กชายธิติพัทธ์ บุษบงก์ไพฑูรย์
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๔๙

เด็กชายพสิษฐ์ นวลประเสริฐสุข
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๕๐

เด็กชายภัทร์นรินท์ ชินวัฒนโชติ
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๕๑

เด็กชายจิรัฏฐ์ สุขสวัสดิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๕๒

เด็กชายพศวีร์ สันติพิทักษ์
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๕๓

เด็กหญิงกมลมาศ อ่อนระเบียบ
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๕๔

เด็กหญิงนันท์นภัท แจ่มพัด
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๕๕

เด็กหญิงพิมพ์ณภัท วัชรเปรมพันธ์
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๕๖

เด็กหญิงเกศราภรณ์ นาคประดิษฐ์
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๕๗

เด็กหญิงรุจิษยา ล้วนโกศลชัย
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๕๘

เด็กหญิงเฌอฟา สุติ
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๕๙

เด็กหญิงขวัญจิรา มีสกุล
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๐๒ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๖๐

เด็กหญิงญานิษา สาริมาน
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๖๑

เด็กหญิงณัฐนรี พัฒศร
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๖๒

เด็กหญิงธนัชพร สุขเกษ
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๖๓

เด็กหญิงปุณณดา โสมขันเงิน
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๖๔

เด็กหญิงสุภัสสรา สังขะวรรณะ
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๖๕

เด็กชายชญตว์ มุขเงิน
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๖๖

เด็กชายจิรพัฒน์ ภูสีเงิน
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๖๗

เด็กชายกฤษดา กาญจนจิตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๖๘

เด็กชายชลชาติ ปะเมนาโพธิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๖๙

เด็กชายนวิน พรสันติราษฎร์
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๗๐

เด็กชายฐิตวันต์ จันเรียง
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๗๑

เด็กชายเอกภพ ชวนิตย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๗๒

เด็กชายธีรวัฒน์ พรมภักดี
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๗๓

เด็กชายวรวิทย์ มีสุข

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๗๔

เด็กชายอานนท์ พรมลี

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๗๕

เด็กชายกมลวัฒนะ สมศรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๗๖

เด็กชายณัฐวิชช์
โสภาสจินดาพงศ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๗๗

เด็กชายคีรินทร์ เกตุขาว
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๗๘

เด็กชายนรเศรษฐ์ เพชรนิล

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๗๙

เด็กชายเฉลิมชัย นิลวดี
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๘๐

เด็กชายปณณวิชญ์ สุดทองคง
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๘๑

เด็กชายกฤษณะ กันนิม

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๘๒

เด็กหญิงมณีสร หงษ์ทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๘๓

เด็กหญิงกุลยา ศรีแจ่มดี
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๘๔

เด็กหญิงวรอาภา แย้มพักตร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๘๕

เด็กหญิงศิริวรรณา วรบุตร
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๘๖

เด็กหญิงนภัสร กิงแก้ว

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๘๗

เด็กหญิงนันท์นภัส อิมทองนุช

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๘๘

เด็กหญิงปุณยนุช จิตรีขาล
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๘๙

เด็กหญิงเมลดา
ธัญญประเสริฐกุล ๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๙๐

เด็กหญิงชนิกานต์ โมกันธ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๙๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ใจเสงียม

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๙๒

เด็กหญิงเบญญาภา เขียวธนะสุภา
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๙๓

เด็กหญิงกมลชนก คุณะพันธ์
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๙๔

เด็กหญิงอชิรญาณ์ เก้าด่านจาก
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๐๓ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๙๕

เด็กหญิงธรรญชนก พุ่มพวง
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๙๖

เด็กหญิงปยุตา บูศิริ
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๙๗

เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ซ้ายอิม

่

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๙๘

เด็กหญิงสิรภัทร ปทมะทิน
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๕๙๙

เด็กชายชยุตินันท์ เนือนิม

้ ่

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๐๐

เด็กชายณัฐชนน สุทธิวิริวรรณ
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๐๑

เด็กชายณัฐพล ญาณนาม
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๐๒

เด็กชายธีรณปกรณ์ ทรัพย์ธรณี
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๐๓

เด็กชายนรวิชญ์ ศิลปกิจ
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๐๔

เด็กชายนิติศาสตร์ ไทยงามศิลป
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๐๕

เด็กชายปญญากร เหมบุรุษ
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๐๖

เด็กชายพัทธนนท์ ไวยเนตร
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๐๗

เด็กชายโรจน์วศิน กิตติโชติศุภกุล
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๐๘

เด็กชายศรัณยู กูลภัทรนิรันดร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๐๙

เด็กชายอัครชัย อ่อนในชาติ
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๑๐

เด็กชายอานนท์ เกิดจัน

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๑๑

เด็กหญิงนิภาภรณ์ นิวรณ์การณ์
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๑๒

เด็กหญิงนริศรา นุชบาง
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๑๓

เด็กหญิงปุณยวัจน์ สุขก้อน
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๑๔

เด็กหญิงวิชญาดา ชืนภิรมย์

่

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๑๕

เด็กหญิงบัณฑิตฐิพร มนูรัตนปกรณ์
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๑๖

เด็กหญิงโชติกา คุณวโรตม์
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๑๗

เด็กหญิงชยาภรณ์ แก่นท้าว
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๑๘

เด็กหญิงวรัณยา พูลคลองตัน
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๑๙

เด็กหญิงชฎาพร
ธนากิจเวชเสถียร

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๒๐

เด็กหญิงพานาพร เข็มกลัด

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๒๑

เด็กหญิงพิชญดา ตันติวนิช
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๒๒

เด็กหญิงณิชานนท์ โอสถานนท์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๒๓

เด็กหญิงภัณฑิรา อู่หิรัญ
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๒๔

เด็กหญิงปุณยวีร์ ศรีวิบูลย์
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๒๕

เด็กหญิงพัทธนันท์ ใจเสงียม

่

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๒๖

เด็กหญิงณัฎฐณิชา เครืออ่วม
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๒๗

เด็กหญิงอโนมา รัศมีเทศ
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๒๘

เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีนอก

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๒๙

เด็กหญิงดลพร สุทธิปลืม

้

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๐๔ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๓๐
เด็กหญิงนันทกาญจน์

บุบผารัตน์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๓๑

เด็กหญิงญาดา ศรีแจ้ง
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๓๒

เด็กชายกัณตนพ หมีน้อย
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๓๓

เด็กชายยุทธิชัย โชคเจริญพงษ์
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๓๔

เด็กชายถิรวัฒน์ หนอสีหา

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๓๕

เด็กชายกฤตพัฒน์ สมบุญพร้อม
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๓๖

เด็กชายธีรภัทร โสรถาวร
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๓๗

เด็กชายกลยุทธ์ แซ่ห้อ
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๓๘

เด็กชายธนวัฒน์ ทัพชุมพล
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๓๙

เด็กชายธิตพัทธ์ แก้วโนรัตน์
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๔๐

เด็กชายพุฒิกุล เอียมพันธุ์

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๔๑

เด็กชายณัฐภูมิ เลิศกิตติกุลโยธิน
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๔๒

เด็กชายภูริช ยุคุณธร
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๔๓

เด็กชายกันต์ เลาหตีรานนท์
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๔๔

เด็กชายนิติธร ธนาบูรณ์
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๔๕

เด็กชายรัชชานนท์ สนเทศ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๔๖

เด็กชายธัญญโชติ ม่วงงาม
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๔๗

เด็กชายจักรพงษ์ ฉิมสกุล
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๔๘

เด็กชายพรหมาสตร์ พลังกูร

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๔๙

เด็กชายสิปปกร สมพงษ์สวัสดิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๕๐

เด็กชายเปรมกวี แสงชัย
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๕๑

เด็กหญิงเพชรลดา วรรณโสภณ
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๕๒

เด็กหญิงภัทราวดี เชิดชูวรรณ
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๕๓

เด็กหญิงอิสยาห์ ผันใจผ่อง
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๕๔

เด็กหญิงพัชร กัณวเศรษฐ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๕๕

เด็กหญิงยุราวรรณ ธิสารสังข์
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๕๖

เด็กหญิงทักษิณา มงคลวัจน์
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๕๗

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ฉิมธนู
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๕๘

เด็กหญิงวรัชยา หนูมะเริง

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๕๙

เด็กหญิงณิชากานต์ รักษาชาติ
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๖๐

เด็กหญิงดารารัตน์ คำจันทร์
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๖๑

เด็กหญิงณภัทร เกิดมังมี

่

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๖๒

เด็กหญิงกีรตยา นางศรีคุณ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๖๓

เด็กหญิงชลิดา ทองประจันทร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๖๔

เด็กหญิงธรรมพร นราแก้ว
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๐๕ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๖๕

เด็กหญิงณัฐกฤตา สุขโต
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๖๖

เด็กหญิงอริยา ทองมอญ
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๖๗

เด็กหญิงธมนต์วรรณ ศรีสิงห์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๖๘

เด็กหญิงกมลชนก หงส์ไกรเดช
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๖๙

เด็กหญิงสุดธิดา พลเสน
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๗๐

เด็กชายอานนท์ ฟองนารี
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๗๑

เด็กชายกฤศณัฏฐ์ กุดเปง
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๗๒

เด็กชายนันทวัฒน์ ยุคุณธร

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๗๓

เด็กชายเมธิชัย แฝงสมศรี
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๗๔

เด็กชายกฤตฌาญ พันธ์ศรี
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๗๕

เด็กชายธิติวุฒิ มีชัย
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๗๖

เด็กชายกฤตเมธ วงศ์จันทร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๗๗

เด็กชายพัทธดนย์ พันธุมาศ
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๗๘

เด็กชายรัฐภูมิ พุ่มดวง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๗๙

เด็กชายอภิวิชญ์
ด่านพิพัฒน์วรกุล

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๘๐

เด็กชายรัฐพล กิจอนันต์
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๘๑

เด็กหญิงณัฐนันท์ สุดสงวน
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๘๒

เด็กหญิงวิลาวรรณ เกียรติชนกานต์
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๘๓

เด็กหญิงไรวินท์ ไกรฤทธิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๘๔

เด็กหญิงณัฐชา พงษ์สวัสดิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๘๕

เด็กหญิงอภิญญา หงษ์ทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๘๖

เด็กหญิงอรรจนี บุญยฤทธิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๘๗

เด็กหญิงธนพร มีสิงขร
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๘๘

เด็กหญิงเวธกา พลายเงิน
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๘๙

เด็กหญิงพิชามญชุ์ แก้วสกุลณี
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๙๐

เด็กหญิงเกสรา โตจีน
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๙๑

เด็กหญิงณัฐนันท์ สมแสง
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๙๒

เด็กหญิงปนิชญา วิชานำ
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๙๓

เด็กหญิงกนกวรรณ ยิงสูง

่

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๙๔

เด็กหญิงธนพร ยศปราณี
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๙๕

เด็กหญิงฐิติมา ยาพิณ
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๙๖

เด็กหญิงมธุกุลย์ ศักดิศิริเกษมกุล

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๙๗

เด็กหญิงบุษยมาศ สังข์ฉิม
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๙๘

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ วงษ์ไกรนารถ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๖๙๙

เด็กชายวีรภัทร ภูกิงเงิน

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๐๖ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๐๐

เด็กชายหัฎฐกร ผลเจริญ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๐๑

เด็กชายนพวิทย์ อธิรัฐเรืองกิจ
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๐๒

เด็กชายนิพิฐพนธ์ ชูจิตร์
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๐๓

เด็กชายณฐกร ระเบียบโลก
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๐๔

เด็กชายโสภณ เดชผดุง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๐๕

เด็กชายพสิษ์ฐ แสนสุข
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๐๖

เด็กชายกฤตเมธ จันทมา
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๐๗

เด็กชายพงศภัค ดิเรกฤทธิสุนทร

์

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๐๘

เด็กชายแทนคุณ สีสมบัติ
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๐๙

เด็กชายคุณัชญ์ ประทีปวรกุล
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๑๐

เด็กชายพิทภัทร รูปสูง
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๑๑

เด็กหญิงกุลจิรา ศักดายศ
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๑๒

เด็กหญิงพิมรดา เดชจุ้ย
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๑๓

เด็กหญิงธนพร เจาตระกูล
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๑๔

เด็กหญิงปุณยวีร์ คงมีแก้ว
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๑๕

เด็กหญิงอรวรรยา ขุนทอง
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๑๖

เด็กหญิงพิมพ์วดี เกิดฉาย
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๑๗

เด็กหญิงอชิรญา สุขเรือน
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๑๘

เด็กหญิงปุณฑรีก์ คงมีแก้ว
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๑๙

เด็กหญิงอภิญญา ดีแจ้ง
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๒๐

เด็กหญิงพัทธนันท์ ลิมปสวัสดิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๒๑

เด็กหญิงธนพร ด้านเนาลา
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๒๒

เด็กหญิงอลินลดา หวู
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๒๓

เด็กหญิงพิมพ์นารา ภู่พูลทรัพย์
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๒๔

เด็กหญิงพิมพ์พิกาณ์ ชาติสุวรรณ
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๒๕

เด็กหญิงภัณฑิรา ปนทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๒๖

เด็กหญิงวรรณรดา อิมเอิบ

่

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๒๗

เด็กชายคณธัช แย้มสุวรรณ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๒๘

เด็กชายณคราช เจริญพรสุข
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๒๙

เด็กชายภคพล บูชา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๓๐

เด็กชายพชร บุญเพชร
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๓๑

เด็กชายพีรดนย์ นิสากรสิทธิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๓๒

เด็กชายภูวเดช ทองประเสริฐ
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๓๓

เด็กชายณัฐธเดชน์ ทุ่งสะโร
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๓๔

เด็กชายปุณณสิน สถิตย์ชัยวัฒนา
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๐๗ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๓๕

เด็กชายศรัณวัฒน์ เจือจันทึก
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๓๖

เด็กชายพีรเศรษฐ กฤตาธิการ
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๓๗

เด็กชายธฤต ระวังสัจ
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๓๘

เด็กชายนลธวัฒน์
รัตนภัณฑ์พาณิชย์ ๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๓๙

เด็กชายอัยย์ภัทร กองเพิมพูล

่

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๔๐

เด็กชายวาริช ปุณยะประพันธ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๔๑

เด็กหญิงสณิสา สมเนตร
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๔๒

เด็กหญิงวิวรวรรณ ติยะวรากุล
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๔๓

เด็กหญิงอรกัญญา ทิพยปญญา
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๔๔

เด็กหญิงกัญธดา ภารัตนวงศ์
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๔๕
เด็กหญิงวชิรญาณ์ภัทร

บุญเรือง
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๔๖

เด็กหญิงเกษญาภา สุขพัฒน์
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๔๗

เด็กหญิงปวารณา ประวีณวิทย์
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๔๘

เด็กหญิงณภัทร จรเสมอ
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๔๙

เด็กหญิงบุณยานุช เพชรพิทักษ์โชค
๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๕๐

เด็กหญิงภวริศา ภูรินันทกุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๕๑

เด็กหญิงณพัชร อเนกคุณะ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๕๒

เด็กชายนพรุจ โคกผา
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๕๓

เด็กชายสิปปภาส วิไลรัตน์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๕๔

เด็กชายณคริช เจริญพรสุข
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๕๕

เด็กชายณครัช เจริญพรสุข
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๕๖

เด็กชายภูมิสิริ ลิกขะไชย
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๕๗

เด็กชายพิชทัศน์ รอบคอบ
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๕๘
เด็กชายชัยเกษมอนันต์

เจนกุลนิษฐ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๕๙

เด็กชายพลศักดิ

์

คงมัน

่

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๖๐

เด็กชายศุภวัชชัย แสงสว่าง
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๖๑

เด็กชายภูริฑัศ ท่าจอหอ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๖๒
เด็กชายเชษฐติกาญจน์

วงษ์ปาน
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๖๓

เด็กชายอินรัตน์ ยุติศาสตร์
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๖๔

เด็กหญิงจิภัสสร สุโภภาค

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๖๕

เด็กหญิงธนพร บัวกอง
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๖๖

เด็กหญิงนันทัชพร นิยมรัฐ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๖๗

เด็กหญิงณัฐกฤตา ลือตระกูล
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๖๘

เด็กหญิงสุชัญญา วิริยะอมรพันธุ์
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๖๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีศักดิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๐๘ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๗๐

เด็กหญิงธัญญ์พิชา โชติวงศ์อริยะ
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๗๑

เด็กหญิงกาญจนา จันทร์ผา
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๗๒

เด็กหญิงนัชชา
รัตนภัณฑ์พาณิชย์ ๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๗๓

เด็กหญิงชนพิชชา คงมี
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๗๔

เด็กหญิงชวัลรัตน์ สุทธิธนานันท์
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๗๕

เด็กหญิงลลิตา วีรวรรณ
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๗๖

เด็กหญิงเนตรชนก เงินประสม
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๗๗

เด็กชายณัฐภัทร มอญวัฒ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๗๘

เด็กชายสุธิรา สุขฉิม
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๗๙

เด็กชายศรัณยู ศรีขุนทอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๘๐

เด็กชายธีมา บุญเทียรทอง
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๘๑

เด็กชายปวริศ เติมกสิพาณิชย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๘๒

เด็กชายตรีทศพล ห่อมา
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๘๓

เด็กชายพงศกร เฉลิม
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๘๔

เด็กชายปณณธร สิงห์โท
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๘๕

เด็กชายพีรดนย์ อินคง
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๘๖

เด็กชายสิวลินทร์ ผลิพืช
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๘๗

เด็กชายพีระภัทร ธรรมวัฒนา
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๘๘

เด็กชายปรีดี วงศ์วาทิน
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๘๙

เด็กชายจิตริน กลินมาลัย

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๙๐

เด็กชายณฐกร ทองกุลภัทร์
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๙๑

เด็กชายจิตรกรณ์ โพธิทอง

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๙๒

นางสาวกุลอรณา สุรวสุสกุล
๐๔/๐๒/๒๕๐๒

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๙๓

นางพิมพิกา ถนอมไชย
๒๘/๖/๒๕๑๕

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๙๔

นางสาวจุฑารัตน์ ราชแผ้ว
๐๖/๐๒/๒๕๐๒

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๙๕

นางวิลาวัลย์ วิพัฒน์ครุฑ
๒๔/๓/๒๕๐๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๙๖

นางอารยา พัววรานุเคราะห์
๑๐/๑๒/๒๕๐๕

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๙๗

นายวิสูจน์ หลงสมบูรณ์
๒๙/๐๑/๒๕๐๒

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๙๘

นางสาวปยวรรณ แก้วเซ่ง
๐๖/๐๔/๒๕๒๔

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๗๙๙

นางสาวชรัดพร ท้วมอ่วม
๐๓/๑๑/๒๕๒๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๐๐

นางสาวณัฎฐภัสร์ สังข์แก้ว
๒๕/๕/๒๕๐๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๐๑

นางสาวพิมพ์พร เปรมหิรัญ
๐๕/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๐๒

นางสาวศิริโสภา มะติยะภักดิ

์

๑๖/๑/๒๕๒๘
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๐๓

นายณรงค์ชัย เพ็ชรตะกัว

่

๓๐/๔/๒๕๒๓
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๐๔

นายยุทธกาญจน์ บุญสุวรรณ์
๐๕/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๐๙ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๐๕

นางสาวเกษรินทร์ สุดเฉลียว
๐๔/๐๗/๒๕๒๖

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๐๖

นางทัศนีย์ สุขุมวาทย์
๑๔/๔/๒๕๒๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๐๗

นางสาวผกาวดี ศิรินาม
๒๔/๖/๒๕๒๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๐๘

นางสาวสุพัฒตรา บุษบา
๑๑/๐๘/๒๕๒๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๐๙

นายธีรศักดิ

์

ผิวอ่อน
๒๐/๗/๒๕๒๕

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๑๐

นางสาวณัฏช์ธาวี ทรัพย์โสม
๒๘/๔/๒๕๑๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๑๑

นางราตรี สายพิบูลย์
๑๘/๔/๒๕๒๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๑๒

นายธีระพงศ์ ประกอบสัน
๒๗/๙/๒๕๓๐

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๑๓

นางนันทกานต์ ทองสมจิตร
๑๖/๑๑/๒๕๐๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๑๔

นางสาวณัฐทิวา ขุนวังกรด
๐๑/๐๙/๒๕๒๖

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๑๕

นางสาวศิริพร ฉิมพลอย
๑๖/๑/๒๕๒๗

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๑๖

นางสาวดวงใจ ไชยกาลังการ
๑๐/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๑๗

นายอนาวิน ขันเงิน
๐๙/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๑๘

นายเจริญ เลือนแปน

่

๑๑/๐๘/๒๕๑๔

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๑๙

นายชัยชนะ มะติยะภักดิ

์

๑๖/๙/๒๕๒๘
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๒๐

นางสาวปณิตา รุ่งแสง
๐๕/๐๒/๒๕๓๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๒๑

นางสุจิตตา รูปสูง
๐๘/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๒๒

นางสาวเกวลี อวนศรี
๓๐/๑๐/๒๕๓๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๒๓

นางศิรพร สว่างวงษ์
๒๙/๕/๒๕๑๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๒๔

นางสาวนีลญา บุษดี
๐๔/๐๙/๒๕๓๖

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล้วย  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๒๕

เด็กชายสิทธา ภู่พลับ
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๒๖

เด็กหญิงยุพา วงษ์ชัย
๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๒๗

เด็กชายสดุดี อ่างจันทร์ตา
๒๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๒๘

เด็กหญิงศศิวิมล สายเสวก
๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๒๙

เด็กชายณัฐภัทร พึงคล้าย

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๓๐

เด็กชายศิบริน ทวิอินทร์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๓๑

เด็กหญิงณัฐชา ปานเรีอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๓๒

เด็กหญิงภัทณิการ์ ทองสอน
๐๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๓๓

เด็กชายภูวเดช วรวิเศษ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๓๔

เด็กชายกิตติพัฒน์ หนูหรุ่น
๐๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๓๕

เด็กชายชนสิทธิ

์

กองทิพย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๓๖

เด็กหญิงอรธิชา ฤทธิเดช

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๓๗

เด็กหญิงบุญสิตา เผือกสี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๓๘

เด็กหญิงชญาภา นิงใจเย็น

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๓๙

เด็กชายศุรวีร์ แซ่แต้
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๑๐ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๔๐

เด็กชายจีรภัทร หวังลาภ
๒๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๔๑

เด็กหญิงวรรณิษา กาวาด
๑๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๔๒

เด็กชายวุฒิตรัย ชุมพล
๒๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๔๓

เด็กหญิงนาตาลี โสภา
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๔๔

เด็กชายจิรายุส เครือวงศ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๔๕

เด็กชายปติกร ธูปหอม
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๔๖

เด็กหญิงโรศรินทร์ นนธิราช
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๔๗

เด็กชายอำพล จุลศรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๔๘

เด็กหญิงรุ่งนภา วิวิวรรณ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๔๙

เด็กหญิงชนกนันท์ ชำเรืองฤทธิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๕๐

เด็กชายธนวัฒน์ พิศพงษ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๕๑

เด็กหญิงสุวรรณพร เอืยมศิริ

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๕๒

เด็กหญิงอัญชลี โอ้น
๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๕๓

เด็กหญิงอภิญญา ไพยกาล

๒๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๕๔

เด็กชายธนกร ขุนพรม
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๕๕

เด็กหญิงสุจารี หวังลาภ
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๕๖

เด็กชายฐิตินันท์ สุขดี
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๕๗

เด็กหญิงแพรวา จิตเฉลียว
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๕๘

เด็กหญิงญาดาณี สามทองบุตร
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๕๙

เด็กหญิงปยะพร ทองปาน
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๖๐

เด็กชายสมยศ กุลกัลยา
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๖๑

เด็กหญิงศิลาณี แซ่แต้
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๖๒

เด็กหญิงเมธินี คลังฤทธิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๖๓

เด็กชายปภัจกร จันทร์เจริญ
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๖๔

เด็กชายสวัสดิ

์

พันธ์พม่า
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๖๕

เด็กชายลภัส ไทยกลัน

่

๒๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๖๖

เด็กหญิงนลินญา ทองสุกมาก
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๖๗

เด็กชายวรัณนพัสตร์ แก้วบัวดี
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๖๘

เด็กหญิงวรัญทยา ชุมพล
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๖๙

เด็กชายญาโณทัย รอดแก้ว
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๗๐

เด็กชายชนิดชัย พงษ์เทศ
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๗๑

เด็กหญิงกันยรัตน์ สุวรรณ
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๗๒

เด็กชายศุภณัฐ บุญคลอด
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๗๓

เด็กหญิงพรรษา ดินปรางค์
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๗๔

เด็กชายกิตติพงษ์ คงทอง
๒๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๑๑ / ๓๒๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๗๕

เด็กหญิงกฤติยา สมพงษ์
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๗๖

เด็กชายวุฒิกร แก้วอยู่
๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๗๗

เด็กหญิงกุลนัดดา เหมะธุลิน
๑๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๗๘

เด็กหญิงเบญจมาศ บัวชัย
๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๗๙

เด็กหญิงศุภกานต์ สังข์ยิม

้

๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๘๐

เด็กชายอนุเทพ เล็กเขียน
๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๘๑

เด็กชายณัฐวุฒิ วิไลสุทธิวงศ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๘๒

เด็กชายวรวิทย์ เทศกิม

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๘๓

เด็กหญิงอทิตยา นิลนาวี
๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๘๔

เด็กหญิงธัชพรรณ เม่งพัด
๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๘๕

เด็กชายนพรุช แสงนัย
๒๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๘๖

เด็กชายอนุรักษ์ รุ่งสว่าง
๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๘๗

เด็กชายธนภูมื จันทร์อู่
๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๘๘

เด็กหญิงนนทชาติ ยานะศรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๘๙

เด็กชายอธิวัฒน์ อะโรคา

๒๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๙๐

เด็กชายกิตติ ชะเอมแฉ่ง
๑๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๙๑

เด็กหญิงกุลสตรี ดำริห์
๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๙๒

เด็กหญิงนันทิยา เอียมปราณีต

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๙๓

เด็กชายจิรันชนิน เชียรชัยแสน
๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๙๔

เด็กชายชัยมงคล โสมแก้ว
๑๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๙๕

เด็กหญิงจรณินทร์ สินทะสุทธิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๙๖

เด็กชายมิตรภาพ เสาเวียง
๒๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๙๗

เด็กชายธรธร ยุคุณธร
๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๙๘

เด็กหญิงณัฐริกา สร้อยสัน

้

๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๘๙๙

เด็กชายสุรยุทธ์ เพ็ญแจ้ง
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๐๐

เด็กหญิงกรกมล มะหิงสิบ
๑๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๐๑

เด็กชายชยางกูร เล้วอน
๑๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๐๒

เด็กหญิงมาริษา โสภาพรรณ
๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๐๓

เด็กชายกิตติกร ปนสุภา
๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๐๔

เด็กชายจิระ สุขตรี
๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๐๕

เด็กหญิงประภากร สาสิงห์
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๐๖

เด็กชายพศิน ค้าซุง
๒๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๐๗

เด็กชายภัทรสิทธิ

์

สุขดี
๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๐๘

เด็กหญิงภคพร ประฎิเรศ
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๐๙

เด็กชายธนดล จันทร์หลง
๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๑๒ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๑๐

เด็กชายธนทัต จันทร์หลง
๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๑๑

เด็กชายธีร์ธวัช ภู่อิม

่

๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๑๒

เด็กชายกันทรากร นามสว่าง
๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๑๓

เด็กหญิงสุภัสสร ทองมอญ
๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๑๔

เด็กหญิงแพรวา แดนเสนา
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๑๕

เด็กชายพรพิทักษ์ ขุมทอง
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๑๖

เด็กหญิงปรายฟา พลเทพ
๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๑๗

เด็กชายกษิดิเดช

์

การุณศิริ
๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๑๘

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ดีหลี
๒๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๑๙

เด็กหญิงนิพาดา นานรัมย์
๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๒๐

เด็กหญิงนันรวี กุลเทียง

่

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๒๑

เด็กหญิงปยาภรณ์ แจ่มนาม
๒๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๒๒

เด็กหญิงฐปนรรฆ์ ศิริพรรณ
๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๒๓

เด็กหญิงศมน แพรพรม
๑๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๒๔

เด็กหญิงพรธิภา เหมจัน

่

๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๒๕

เด็กชายชวิน ปงโฆษิต
๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๒๖

เด็กชายชญานนท์ อ้นจีน
๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๒๗

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีสังข์
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๒๘

เด็กชายไชยวัฒน์ ต่อสกุล
๐๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๒๙

เด็กหญิงณัฐรดา ทักษิณไศล
๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๓๐

เด็กหญิงอธิชา ขำภู่
๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๓๑

เด็กชายภาณุพงษ์ แย้มพร้อม
๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๓๒

นางสาวธนันพัชร์ โพธิงามพุ่ม

์

๒๗/๐๒/๒๕๒๑ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๓๓

นายอนุวัตร์ ธิระมาร
๑๗/๐๒/๒๕๓๔ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

อุทยาน  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๓๔

เด็กชายกิรติกุล สุเมธยาจารย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๓๕

เด็กชายวันทนชัย สาลี
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๓๖

เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีมะโรง
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๓๗

เด็กชายเอกราชไทย มานาโถ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๓๘

เด็กชายธันวา มูลตรี
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๓๙

เด็กชายพุฒิพงศ์ สัตย์โตนันท์
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๔๐

เด็กชายเทวกฤต นาคมนต์
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๔๑

เด็กชายจิระวัฒน์ อินทโชติ
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๔๒

เด็กชายโสภณวิชญ์ แสงสุข
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๔๓

เด็กชายนนทพัทธ์ ประมวล
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๔๔

เด็กชายจิรภัทร แก้วถาวร
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๑๓ / ๓๒๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๔๕

เด็กหญิงสุตาภัทร ทองแจ้ง
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๔๖

เด็กหญิงปาริฉัตร รักษาทรัพย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๔๗

เด็กหญิงนพรัตน์ ทับทิมพลาย
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๔๘

เด็กหญิงเพียงรวี พึงคง

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๔๙

เด็กหญิงณัฐพร กิตสมุทร
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๕๐

เด็กหญิงกนิษฐา ใจทน
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๕๑

เด็กหญิงศศิรญา รำพึงนิตย์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๕๒

เด็กหญิงพนิตพิชา ภาสดา
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๕๓

เด็กหญิงสุพรรณนิกา มากหลาย
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๕๔

เด็กหญิงปาลิตา เงาศรี
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๕๕

เด็กหญิงปาณิศา เทศโล
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๕๖

เด็กชายไทยรัฐ ประทุม

๑๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๕๗

เด็กชายทีปต์ภูมินทร์ น้อยมัน

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๕๘

เด็กชายศิริมงคล แก้วพรม

๒๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๕๙

เด็กชายวสันต์ สันติสุข
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๖๐

เด็กชายธีระพัฒน์ เข็มเงิน
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๖๑

เด็กชายธนธร บุ้งทอง
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๖๒

เด็กหญิงอภิชญา โฉมวิไล
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๖๓

เด็กหญิงศศิประภา เข็มกลัด
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๖๔

เด็กหญิงเหมวรรณ กลินบุปผา

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๖๕

เด็กหญิงกรรณิกา ภมรวิจิตร
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๖๖

เด็กหญิงเตติญา แก้วบำรุง
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๖๗

เด็กหญิงพิมพ์นารา จริตรัมย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๖๘

เด็กหญิงปยดา ขิปวัติ
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๖๙

เด็กหญิงศิริประภา ทองไวย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๗๐

เด็กชายสุรชัย สุริยฉาย
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๗๑

เด็กชายธัชพนธ์ ปยางกูร
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๗๒

เด็กชายคชาพัฒน์ อักษรกลาง
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๗๓

เด็กหญิงพัชรี มีแก้ว
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๗๔

เด็กหญิงรติยา ไวยวุฒิโท
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๗๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ไชยมงคล
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๗๖

เด็กหญิงเกตุศิรินทร์ เกษรศิริ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๗๗

เด็กหญิงปยกาญจน์ เหล็กกล้า
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๗๘

เด็กหญิงณัฐนันท์ ไตรผล
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๗๙

เด็กหญิงอัจฉรา นิลโสภา
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๑๔ / ๓๒๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๘๐

เด็กหญิงแพรพิไล จันทนา
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๘๑

เด็กหญิงนฤมล น้อยกลัด
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๘๒
เด็กหญิงศิริวงศ์วัฒนา

พิลาวุฒิ
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๘๓

เด็กหญิงภัทรธิดา อักษรกลาง
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๘๔

เด็กหญิงบุณณดา สุวรรณ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๘๕

เด็กชายปภาวินท์ เจียงเพ็ง
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๘๖

เด็กชายเทพพงษ์ รักใจซือสัตย์

่

๑๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๘๗

เด็กชายสุรัตน์ แสงศรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๘๘

เด็กชายรฐนนท์ แก้ววิเชียร
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๘๙

เด็กชายฐิติปวีณ์ ฉาไธสง
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๙๐

เด็กชายรักไท บุญอินทร์
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๙๑

เด็กหญิงพราวพิมล บุญมาก
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๙๒

เด็กหญิงชนาภา เดชะบุญ
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๙๓

เด็กหญิงกมลภู ณัฏภกุล
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๙๔

เด็กหญิงอนิตา เอียมสอาด

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๙๕

เด็กหญิงอัญญาณี รุ่งรัตน์
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๙๖

เด็กหญิงณฐิยา อุบล
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๙๗

เด็กหญิงจิดาภา จันทร์สีมา
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๙๘

เด็กหญิงพรนภัส ประเสริฐพงษ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๐๙๙๙

เด็กหญิงศุภากร พืนไทย

้

๓๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๐๐

เด็กหญิงทักษิณา อร่ามโชติ
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๐๑

เด็กหญิงปนัดดา เทพเนาว์
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๐๒

เด็กหญิงสุขกัญญา ปนะการัง
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๐๓

เด็กหญิงภิญญดา พิมเสนาะ
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๐๔

เด็กหญิงจิรายุ แสงสว่าง
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๐๕

เด็กชายปารมี ทรัพย์บุญโต
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๐๖

เด็กหญิงภคพร ธัญญาโภชน์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๐๗

เด็กหญิงชัชรัตน์ จ้อยนุแสง
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๐๘

เด็กหญิงบุษกร ทองแพะ
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๐๙

เด็กหญิงสุรีย์ฉาย จีนสุข

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๑๐

เด็กหญิงแพรวา สุนทราภรณ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๑๑

เด็กชายปุญญพัฒน์ ตวงวิทยสุธี
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๑๒

เด็กชายปจญา อรุณภักดี
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๑๓

เด็กชายอภิรักษ์ รุ่งเพียร
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๑๔

เด็กชายกานตพงศ์ กาเล็ก
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๑๕ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๑๕

เด็กชายธัชชัย จิตตรุ่งเรือง
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๑๖

เด็กหญิงโชติกา รุ่งเนียม
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๑๗

เด็กชายชัยชนะ จันทร์น้อย
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีราช
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๑๙

เด็กชายฐิติกร ทับสุข
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๒๐

เด็กชายอภิเดช กันทพันธ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๒๑

เด็กชายนนทกานต์ รักความสุข
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๒๒

เด็กชายตรีเกียรติ เมืองประเสริฐ
๐๕/๑๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๒๓

เด็กหญิงอารดา โพธาเมือง
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๒๔

เด็กชายพีรลักษณ์ รัดคุ่ย
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๒๕

เด็กชายณรงค์เดช แก้วหาร

๒๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๒๖

เด็กชายธนาดล อาจต้น
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๒๗

เด็กชายธนภูมิ แนบนิล
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๒๘

เด็กชายจิรโชติ ศรีสอาด

๑๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๒๙

เด็กหญิงจุฑามณี ศรีจันทร์โฉม

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๓๐

เด็กหญิงสุชา คุ้มทัพ
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๓๑

นางสาวสุธีรา คงสกุล
๒๕/๐๘/๒๕๐๗

วัดลานนาบุญ ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๓๒

นางสาคร มณีกัญญ์
๑๐/๐๓/๒๕๐๓

วัดลานนาบุญ ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๓๓

นางสาวณัฐศิกานต์ ประจิตร์
๒๖/๑๐/๒๕๐๐

วัดลานนาบุญ ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๓๔

นายปรัชญา อินทร์เอม
๐๖/๑๑/๒๕๒๙

วัดลานนาบุญ ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๓๕

นายวัชรินทร์
ประทุมธารารัตน์

๒๒/๐๑/๒๕๐๓

วัดลานนาบุญ ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๓๖

นายอดิศักดิ

์

แซ่ลุ่ย
๐๑/๐๕/๒๕๐๙

วัดลานนาบุญ ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๓๗

นางพิศเพลิน กรีหิรัญ
๐๖/๑๒/๒๔๙๑

วัดลานนาบุญ ลานนาบุญ  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๓๘

เด็กชายกีรติติ

์

ปญญาคำ ๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๓๙

เด็กชายชญานนท์
พึงประเสริฐพานิช

่

๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๔๐

เด็กชายณกุล เฉลิมชัยโกศล
๒๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๔๑

เด็กชายณนิรวิทธ์ ภักดี
๓๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๔๒

เด็กชายณัฐพัฒน์ แดงดงแก้ว
๑๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๔๓

เด็กชายธนพงศ์ ปทมาคม
๑๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๔๔

เด็กชายธีร์ธวัชร ทรงสอาด ๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๔๕

เด็กชายนิธิวัต ฉัตรานุกูล ๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๔๖

เด็กชายนิธิศบดี เนตรแจ่มศรี
๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๔๗

เด็กชายปณณธร
ไตรทิพย์เจริญชัย ๑๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๔๘

เด็กชายปณณวิชญ์ ปณณะธรเศรษฐ์ ๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๔๙

เด็กชายพนธกร ชัยชนะ
๒๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๑๖ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๕๐

เด็กชายพิชุตม์ วงศ์วรพิทักษ์ ๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๕๑

เด็กชายภูริวัจน์ ภมรพงศ์พัชธ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๕๒

เด็กชายมีค่า ตุลวรรธนะ
๑๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๕๓

เด็กชายวริทธา เทพแก้ว ๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๕๔

เด็กชายสิรวิชญ์ วาจาสิทธิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๕๕

เด็กชายสุทธิพจน์ พัฒนวิทยานนท์ ๒๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๕๖

เด็กชายอนาวิล สุวรรณกา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๕๗

เด็กหญิงกนกพร สาสนรักกิจ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๕๘

เด็กหญิงชลิดา เมธาวุฒิโชค ๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๕๙

เด็กหญิงณัฐนพิน จงวิมานสินธุ์
๒๐/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๖๐

เด็กหญิงนลิน สีหพาหุ
๒๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๖๑

เด็กหญิงนันท์นภัส สุวรรณนาวิน
๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๖๒

เด็กหญิงปวีณพร พันสด
๒๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๖๓

เด็กหญิงพรนัชชา ผกาวรรณศิลป
๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๖๔

เด็กหญิงวรพรรณ หวงวงษ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๖๕

เด็กหญิงสันต์หทัย อุดมกิตติพงศ์
๒๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๖๖

เด็กชายกัฐชาติ พูดสงคราม ๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๖๗

เด็กชายจักรพัฒน์ ธาราวร
๑๐/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๖๘

เด็กชายจิรายุ ฐิติพรรณกุล
๒๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๖๙

เด็กชายชาญอินทร์ ตรีกรุณาสวัสดิ

์

๑๐/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๗๐

เด็กชายชิษณุพงศ์ สุรรัตน์
๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๗๑

เด็กชายฐนกร พิเชียรโสภณ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๗๒

เด็กชายณภัทร สุขรักษา
๑๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๗๓

เด็กชายธัญวัสส์ กันยาสนธิ

์

๗/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๗๔

เด็กชายธิติวุฒิ เหียมโท้

้

๒๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๗๕

เด็กชายธีร์ธวัช รอดประเสริฐ
๑๘/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๗๖

เด็กชายนุสวรรธ

พิชัยรณรงค์สงคราม ๒๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๗๗

เด็กชายบูรณัฐ วุฒิชนม์
๒๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๗๘

เด็กชายปภพ บุญยกิจสมบัติ
๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๗๙

เด็กชายปณณวิชญ์ วันเทียร

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๘๐

เด็กชายพงศ์พิสิษฐ์ ลางกุลเกษตริน ๒/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๘๑

เด็กชายภาคิน ปรางสุวรรณ์
๑๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๘๒

เด็กชายภูดิศ ตันสกุล
๒๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๘๓

เด็กชายภูมิวิทย์ วงศ์มูล

๒๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๘๔

เด็กชายวรปรัชญ์ อภิชนบุตร ๓/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๑๗ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๘๕

เด็กชายศุภกฤต อ้อยอิสรานุกูล

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๘๖

เด็กชายสิทธิวรรธน์ กุลชนะเจริญ
๑๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๘๗

เด็กชายสิรวิษญ์ อัครฉัตรพัฒน์ ๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๘๘

เด็กชายสุทธิกานต์ ใจนุ่ม
๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๘๙

เด็กชายสุนิธิ ธนากรวงศารัตน์ ๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๙๐

เด็กชายอนันทศักดิ

์

บุญเสือ
๒๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๙๑

เด็กชายชวกร เอ่งฉ้วน
๑๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๙๒

เด็กหญิงกังสดาญ มหจิตรเลิศนันท์ ๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๙๓

เด็กหญิงช่อชิชา นาคอ่อน ๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๙๔

เด็กหญิงณภัทร อ้นวิเศษ
๑๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๙๕

เด็กหญิงมณีรินทร์ สุขศิริ
๑๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๙๖

เด็กหญิงวริศรา รักสุวรรณนิมิต
๒๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๙๗

เด็กหญิงวิชญาดา วิเศษปรีชา ๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๙๘

เด็กหญิงศุภนิจ ภูมิธเนศ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๐๙๙

เด็กหญิงศุภพิชญ์ ปานแก้ว
๑๐/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๐๐

เด็กหญิงอนัญชนา มูลสมบัติ
๒๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๐๑

เด็กหญิงอรอินทุ์ ปานสมบัติ ๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๐๒

เด็กหญิงโชติกา วิสุทธิแพทย์
๒๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๐๓

เด็กชายกฤษกร แท่นแก้ว
๒๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๐๔
เด็กชายกาบรีเอล/ภูมิ

คาร์สเทนส์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๐๕

เด็กชายคทาทิพย์ อาทิตย์องศ์ ๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๐๖

เด็กชายชยพล
ปญญาพัฒนศักดิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๐๗

เด็กชายฐิตพัฒน์ นิลประพันธ์
๒๐/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๐๘

เด็กชายฐิติพันธ์ ทิฆัมพรวรรณ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๐๙

เด็กชายณัฐชนน หมวนทอง
๓๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๑๐

เด็กชายธนกร เจริญเลิศยศ
๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๑๑

เด็กชายธนกฤต พิทักษ์โกศล
๓๐/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๑๒

เด็กชายธฤต อาจชนะ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๑๓

เด็กชายธารากร วิไลวรรณ
๒๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๑๔

เด็กชายบารมี วุฒิไกรศรีอาคม
๑๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๑๕

เด็กชายบูรณนท์ วุฒิชนม์
๒๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๑๖

เด็กชายปราบดา ศรีพิชัย
๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๑๗

เด็กชายพนธกร วัชราศรม ๙/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๑๘

เด็กชายพลพรรธน์ ห้าวหาญ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๑๙

เด็กชายพิพัฒพล มะพลับทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๑๘ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๒๐

เด็กชายภีมพัฒน์ ทองมี
๒๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๒๑

เด็กชายภูภิพัฒน์ ศรีธุระวานิช ๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๒๒

เด็กชายภูริณัฐ พิมดี ๘/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๒๓

เด็กชายยสินทร สันนิภางกูร
๑๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๒๔

เด็กชายรุจิภาส ศรีชุมพล
๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๒๕

เด็กชายวรัญู
วรเนตรสุดาทิพย์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๒๖

เด็กชายวรเดช ธารวุฒิพงศ์
๑๐/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๒๗

เด็กชายวัฒนพล เนืองงากร้อย

่

๑๘/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๒๘

เด็กชายเขมณัฐ โสตรโยม
๓๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๒๙

เด็กหญิงกลนณัฐริศา พิพัฒนณัฐเดโช ๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๓๐

เด็กหญิงชญานิศ หัสดิเทียนทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๓๑

เด็กหญิงฐิติพร อู่เงิน

๒๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๓๒

เด็กหญิงนาทา หนูเนียม
๑๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๓๓

เด็กหญิงภูษิชา สุขจิตรฐากุล
๒๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๓๔

เด็กหญิงรสกร ญาณะ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๓๕

เด็กหญิงศศิกาญ ลาภทรงสุข
๒๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๓๖

เด็กหญิงสิริกานต์ กลักเพชร
๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๓๗

เด็กหญิงสีตลา พริกบุญจันทร์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๓๘

เด็กหญิงอิงฟา วโรรส
๒๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๓๙

เด็กชายจิรายุ วาสุเทพรังสรรค์ ๒๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๔๐

เด็กชายณพวรรธน์ เจริญพล
๑๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๔๑

เด็กชายณัฐนันท์ ยงพฤกษา
๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๔๒

เด็กชายณัฐวรรธน์ มณีส่งศรี
๑๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๔๓

เด็กชายตรีทเศศ ไทยสีหราช
๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๔๔

เด็กชายติณณภพ วงศ์ชัยสิริกุล
๑๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๔๕

เด็กชายปวริศร์ สิโนทก ๓/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๔๖

เด็กชายปาณิก เสนะวงศ์
๑๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๔๗

เด็กชายพล รุ่นประพันธ์
๒๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๔๘

เด็กชายพศวัต ธรรมมา ๙/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๔๙

เด็กชายพัชรพล กอบโกย ๓/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๕๐

เด็กชายภัทรนันท์ บุญวัฒน์
๑๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๕๑

เด็กชายภาสกร นาคพิทักษ์กุล
๑๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๕๒

เด็กชายรพิน พีระบูล
๑๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๕๓

เด็กชายวีรกร โนอินทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๕๔

เด็กชายโชติวิทย์ ตันประเสริฐ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๑๙ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๕๕

เด็กชายจิณณวัตร จู้ประภัทร
๒๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๕๖

เด็กหญิงกชมน ว่องไวพานิชย์
๒๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๕๗

เด็กหญิงขวัญพิชชา ศรียำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๕๘

เด็กหญิงชญานี แซ่จวง
๒๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๕๙

เด็กหญิงชัญญา คล้ายหนู

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๖๐

เด็กหญิงฐิติพร สุทธิภิรมย์กุล ๙/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๖๑

เด็กหญิงณัฐชา สำเนียง ๙/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๖๒

เด็กหญิงทัศนันท์ ประทุมแก้ว
๒๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๖๓

เด็กหญิงนิชญา ดีเย็น
๒๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๖๔

เด็กหญิงบุญญดา บัวรักษา ๕/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๖๕

เด็กหญิงปภาวี กอโชคชัย ๗/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๖๖

เด็กหญิงปรารถนา กองเพชร
๒๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๖๗

เด็กหญิงปวริศา พุ่มพยอม
๒๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๖๘

เด็กหญิงปนทิพย์ มีนิล ๖/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๖๙

เด็กหญิงพชรมน อ้นรุ่ง
๒๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๗๐

เด็กหญิงพฤษพร ทองดี ๕/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๗๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ ปานทอง
๑๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๗๒

เด็กหญิงมธุรดา ดิษฐลักษณ์
๒๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๗๓
เด็กหญิงอนัญญาภรณ์

ชาญอนุเดช
๑๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๗๔

เด็กหญิงเมธนิยา สินประเสริฐ ๖/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๗๕

เด็กชายกันตชาติ จังพาณิช
๑๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๗๖

เด็กชายกันธา ด้วงอินทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๗๗

เด็กชายกิตติคุณ พวงสุวรรณ
๑๐/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๗๘

เด็กชายก้องภพ
เกียรติเรืองวัฒนา ๒๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๗๙

เด็กชายจรณะ พัฒนรักษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๘๐

เด็กชายจิรวัฒน์ สงฆ์ประสิทธิผล

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๘๑

เด็กชายณัฐชนน ศรีวังไพร
๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๘๒

เด็กชายธารนที ธนะคุณ ๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๘๓

เด็กชายนพพิพัฒน์ แสงมณี

๓๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๘๔

เด็กชายนรสรณ์ เชาวลิต
๒๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๘๕

เด็กชายนิชชิน อุนนาภิรักษ์
๑๐/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๘๖

เด็กชายปฏิพล ตคนรู้
๒๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๘๗

เด็กชายปฐวี พงษ์ศรี ๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๘๘

เด็กชายปภังกร พัวพินิต
๑๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๘๙

เด็กชายพัชรสรวิศ ดุลบุตร
๒๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๒๐ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๙๐

เด็กชายภัทรพล โกวานิชย์
๒๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๙๑

เด็กชายสัณฐิติ ปตนี
๑๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๙๒

เด็กชายสิทธา สีลาเขตต์
๑๓/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๙๓

เด็กหญิงช่อแก้ว รอดนุสนธิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๙๔

เด็กหญิงญาณิศา เฟองฟู
๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๙๕

เด็กหญิงฐปนรรฆ์ ตังเสถียร

้

๒๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๙๖

เด็กหญิงณัฐธยาน์
ชุมสาย ณ อยุธยา

๒๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๙๗

เด็กหญิงณิชนันท์ ครืนสง่า

้

๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๙๘
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

ศรีวัฒนไชย
๑๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๑๙๙

เด็กหญิงบุญยวีร์ สัตยเลขา
๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๐๐

เด็กหญิงพรรณพัชร สอาดจำ
๒๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๐๑

เด็กหญิงพรรษชล อภิสิทธานุรักษ์ ๒/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๐๒

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา กลินพิพัฒน์

่

๑๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๐๓

เด็กหญิงสุพิชชา เย่ายวน
๒๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๐๔

เด็กหญิงอภิสรา จิตรจักร
๑๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๐๕

เด็กหญิงแพรวา การะเกตุ
๒๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๐๖

เด็กชายคณสิษฐ์ ชมภูนิช
๒๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๐๗

เด็กชายชาญพิชัย แสงดี
๒๘/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๐๘

เด็กชายธนัช ศิริคะรินทร์ ๙/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๐๙

เด็กชายพงศ์พศิน ศรีแปะบัว ๕/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๑๐

เด็กหญิงจิดาภา กาเงิน
๒๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๑๑

เด็กหญิงชนกนันท์ แพรกปาน ๔/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๑๒

เด็กหญิงชนันท์กานต์ สง่าจีน ๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๑๓

เด็กหญิงณัชชา ถมปด
๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๑๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ สิงห์ลอ
๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๑๕

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ คำสุข ๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๑๖

เด็กหญิงธัญมน ยันต์เจริญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๑๗

เด็กหญิงปกิตตา แก้ววิเศษ
๒๐/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๑๘

เด็กหญิงปทมนันท์ แดงสุข

๒๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๑๙

เด็กหญิงพัชรภรณ์ พรมเทศ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๒๐

เด็กหญิงพัณณิตา พรชูเกียรติ ๑/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๒๑

เด็กหญิงภิรดา ใคร่เรียน
๑๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๒๒

เด็กหญิงมัทนพรรณ แสงวงกาโร
๑๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๒๓

เด็กหญิงยุวศิกาญณ์ ทรัพย์พูล
๓๐/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๒๔

เด็กหญิงรังสิยา อ่องสกุล
๒๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๒๑ / ๓๒๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๒๕

เด็กหญิงวรวรรณ มูลพันธ์
๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๒๖

เด็กหญิงวรางคณา สกุลวงค์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๒๗

เด็กหญิงศรัณย์ภัทร นาคแจ้ง
๑๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๒๘

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ท่าวัง
๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๒๙

เด็กหญิงสิปาง วงศ์คณาพร ๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๓๐

เด็กหญิงสุภัสสรา รัดศิริ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๓๑

เด็กหญิงเวธนี จันลือชัย
๒๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๓๒

เด็กหญิงกฤษกร แก้วนอก
๑๐/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๓๓

เด็กหญิงลภัสรดา ดวงจันทร์
๑๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๓๔

เด็กชายกฤชพณ ทองปลอด
๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๓๕

เด็กชายกิตติชนม์

์

พงษ์สุพรรณ
๒๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๓๖

เด็กชายฐณัท แปนสัมฤทธิ

์

๑๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๓๗

เด็กชายฐิติพงศ์ มีคุณ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๓๘

เด็กชายณัฏฐกรณ์ ศิระธนารัณฑ์ ๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๓๙

เด็กชายณัฐนันท์ ฉันทพิทยาสกุล
๓๐/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๔๐

เด็กชายธันชนก ศรีใสคำ
๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๔๑

เด็กชายธาวิต ศิริคะรินทร์
๒๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๔๒

เด็กชายธีธัช วงศ์วิรัตน์
๒๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๔๓

เด็กชายนฤเบศร สุขคุณ
๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๔๔

เด็กชายปาณวัฒก์ เรืองสังข์
๒๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๔๕

เด็กชายปุณยวัจน์ จันทร์กระจ่าง
๑๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๔๖

เด็กชายปุณยวีร์ ศรีสุรินทร์ ๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๔๗

เด็กชายพศวัต ใจตรงกล้า
๒๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๔๘

เด็กชายภูริพัฒน์ เสริมสุขไพศาล
๒๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๔๙

เด็กชายศักดิธัช สุริยนต์
๒๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๕๐

เด็กชายศักดิโชติ กสิบุตร
๑๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๕๑

เด็กชายสิทธิกรกวิน เศรษฐสิทธากุล ๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๕๒

เด็กชายอิทธิพัทธ์ วสุโชตินันท์กุล
๑๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๕๓

เด็กชายพงษ์พิชญ์ ทองชืนจิตร์

่

๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๕๔

เด็กหญิงจิดาภา สนสกุล ๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๕๕

เด็กหญิงญาดามณี อาภาจรัส
๑๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๕๖

เด็กหญิงณัฐณิชา มาสวน
๑๐/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๕๗

เด็กหญิงณุชกวิน จังคศิริ
๒๐/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๕๘

เด็กหญิงนิชาภา แสงโชติวัฒน์
๑๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๕๙

เด็กหญิงนิรันดา เกษรประเสริฐ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๒๒ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๖๐

เด็กหญิงปภาวรินท์ มดตะน้อย ๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๖๑

เด็กหญิงปุณญนัท อัศวกิตานนท์
๒๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๖๒

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ นิลประเสริฐ
๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๖๓

เด็กหญิงมีนา ตังเขาทอง

้

๒๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๖๔

เด็กหญิงรมิดา รัตนวราหะ
๑๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๖๕

เด็กหญิงศศินิภา บุรวัตร์
๑๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๖๖

เด็กหญิงศุภกานต์ สว่างโชติ
๒๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๖๗

เด็กหญิงศุภิสรา กิจมโน
๒๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๖๘

เด็กหญิงสุชาดา อ่อนกูล ๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๖๙

เด็กหญิงสุชานันท์ ปนทอง
๑๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๗๐

เด็กหญิงไอริณญ์ สมไร่ขิง
๒๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๗๑

เด็กหญิงกันตา แตงชาติ
๒๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๗๒

เด็กหญิงเนติญา เงินเล็ก
๑๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๗๓

เด็กชายกฤติน ปทมรุจ ๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๗๔

เด็กชายจิณณวัตร แก้วอรสาน
๑๐/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๗๕

เด็กชายณภัทร โพธิบัวทอง
๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๗๖

เด็กชายธนกฤต ชวรางกูร
๑๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๗๗

เด็กชายธนภัทร ไกรศรี
๒๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๗๘

เด็กชายธรรมทิกร เกียรติพวงชัย
๑๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๗๙

เด็กชายธีธัช เจริญเปยม ๘/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๘๐

เด็กชายธีรภัทร์ ดวงบุญ
๑๐/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๘๑

เด็กชายพชรพล กิตติธารางกูร
๒๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๘๒

เด็กชายพิชเญศ สงสกุล ๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๘๓

เด็กชายภัทรดนัย แซ่ลิม

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๘๔

เด็กชายภูเมธ วานิชธนันกูล
๒๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๘๕

เด็กชายรชต โสมะบถ ๒/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๘๖

เด็กชายศิวกร สุรวัฒนวิเศษ
๒๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๘๗

เด็กชายศุภณัฐ์ สำราญพงษ์
๑๐/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๘๘

เด็กชายเขตรอุดม เติมทานาม
๒๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๘๙

เด็กชายโชติวัฒน์ จันพลา

๒๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๙๐

เด็กชายอธิชนัน ปญญาวรวิเชียร
๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๙๑

เด็กหญิงกิรติกา กิตติวรการชัย ๔/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๙๒

เด็กหญิงขวัญพิชชา ติณสุวรรณ ๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๙๓

เด็กหญิงณัฐณิชา จันทรักษ์ ๕/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๙๔

เด็กหญิงณัฐณิชา มาสมบูรณ์
๑๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๒๓ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๙๕

เด็กหญิงปราณปริญา ดิษสวรรค์ ๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๙๖

เด็กหญิงปรายฟา พวงผกา
๑๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๙๗

เด็กหญิงปุณณภา ภักดีเสนา ๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๙๘

เด็กหญิงปุณยวีย์ ศักดาวิศิษฏ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๒๙๙

เด็กหญิงพิชชานันท์ จันทร์เพ็ง
๑๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๐๐

เด็กหญิงพิมพ์พิศา ฉำรสวิทย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๐๑

เด็กหญิงภิภาดา พูลสวัสดิ

์

๑๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๐๒

เด็กหญิงริญญาภัทร์ เสือพาณิชย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๐๓

เด็กหญิงวิมพ์วิภา วัฒนวิทย์
๑๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๐๔

เด็กหญิงศศิประภา วิลาวรรณ ๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๐๕

เด็กหญิงสรชนก เสริมแฟง
๒๓/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๐๖

เด็กหญิงสุธิดา มาลี
๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๐๗

เด็กหญิงเขมจิตรา ต้นมณี

๒๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๐๘

เด็กหญิงเปมนีย์ สระทอง
๑๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๐๙

เด็กหญิงไลลา ห่านทองคำ ๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๑๐

เด็กหญิงไอฬณ ไชยปญญา ๗/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๑๑

เด็กชายกษิฤกษ์ สุขมาก ๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๑๒

เด็กชายชนันท์ เภตรารัตน์
๒๐/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๑๓
เด็กชายณวรรษพรรษ อนันต์ณัฎฐพงศ์ ๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๑๔

เด็กชายณัฐกมล
กำเหนิดนพลักษณ์

๙/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๑๕

เด็กชายณัฐพัชร์ ทองมี
๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๑๖

เด็กชายภูวฤทธิ

์

วงศ์เสนารักษ์
๒๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๑๗

เด็กชายปรานต์ ปราณอุดมรัตน์ ๘/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๑๘

เด็กชายปวเรศ สุขสมบูรณ์ ๕/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๑๙

เด็กชายพุฒิพงศ์ นัดดามงคล
๒๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๒๐

เด็กชายวรทัศน์ ลาภลมูล
๒๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๒๑

เด็กชายศศิน วินัยโรจน์
๑๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๒๒

เด็กชายศุภชัย โตเลิศมงคล
๒๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๒๓

เด็กชายกษิดิศ วุ้นเหลียม

่

๑๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๒๔

เด็กหญิงกมลสิริ เริมวิรัตน์

่

๑/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๒๕

เด็กหญิงกรรวีร์ ส่งขาว ๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๒๖

เด็กหญิงจิราภา ขาวบุบผา
๒๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๒๗

เด็กหญิงชญาภรณ์ บัวศรี
๒๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๒๘

เด็กหญิงชนากานต์ วิริยจารี
๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๒๙

เด็กหญิงชลธิชา อุเทศ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๒๔ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๓๐

เด็กหญิงชัญญา คำพิลานนท์
๒๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๓๑

เด็กหญิงฐิตารีย์ เพชรา

๒๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๓๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ต่วนใจ
๓๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๓๓

เด็กหญิงณัฐรดา ชูโชติ
๑๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๓๔

เด็กหญิงณัฐสินี ศรีนุต ๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๓๕

เด็กหญิงตรีฉัตร ตุลาทอง ๘/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๓๖

เด็กหญิงธัญชนก ธรรมพิทักษ์ ๓/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๓๗

เด็กหญิงปยพร นุ่นแปน
๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๓๘

เด็กหญิงปยะวีย์ ฉิมวงศ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๓๙

เด็กหญิงพิชชานันท์ จันทร์มณี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๔๐

เด็กหญิงพิมพ์ปพัชญ์ ยอดจิตร์
๑๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๔๑

เด็กหญิงภัทรภร มุทุกันต์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๔๒

เด็กหญิงภาวินี ทุมโคตร
๒๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๔๓

เด็กหญิงมณิฐา ดีโรจนวงศ์ ๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๔๔

เด็กหญิงมลฑาทิพย์ บุญชุ่ม ๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๔๕

เด็กหญิงลภัสรดา สุวบุญประภัทร์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๔๖

เด็กหญิงลลิตา ชมเพลินใจ
๒๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๔๗

เด็กหญิงลลิตา อินผวน
๑๘/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๔๘

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ลาภประเสริฐลำ ๒๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๔๙

เด็กหญิงศุภิสรา นิลกำเนิด
๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๕๐

เด็กหญิงสุทธิกานต์ ลำวาสนา
๑๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๕๑

เด็กหญิงอภิญญาณ วาสะสิริ
๒๔/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๕๒

เด็กหญิงเมธิศา เยาวยอด
๑๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๕๓

เด็กชายกฤตยชญ์ จรัสวัฒนาพสุ
๒๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๕๔

เด็กชายกฤษฎา เล็กเรืองสินธุ์
๒๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๕๕

เด็กชายกวิน คนึงเหตุ
๑๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๕๖

เด็กชายกวิน เหมือนนิล ๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๕๗

เด็กชายกันตภณ นพคุณ ๗/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๕๘

เด็กชายจินัฐธร คงศรี
๑๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๕๙

เด็กชายจิรายุ เลิศไกร

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๖๐

เด็กชายชยุตม์ ศีลดีเยียม

่

๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๖๑

เด็กชายณัฐนันท์ สาปอง
๒๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๖๒

เด็กชายบวรนันท์ เพชรมณีพลอย
๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๖๓

เด็กชายปรัญชัย จันทรสุข
๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๖๔

เด็กชายปรเมศวร์ ผลชอบ
๓๐/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๒๕ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๖๕

เด็กชายปวรา เอียมละออ

่

๘/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๖๖

เด็กชายพงศกร นิลวรรณ
๒๐/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๖๗

เด็กชายพชร หนูอ่อน
๑๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๖๘

เด็กชายยศกร พรสิงห์ปรีชา
๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๖๙

เด็กชายวีรกานต์ ลุผล
๑๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๗๐

เด็กชายเมธิส พาณิชยกิจธาดา ๑๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๗๑

เด็กหญิงกนกพร พรสินชัย ๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๗๒

เด็กหญิงญาณิศา ยมสวัสดิ

์

๒๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๗๓

เด็กหญิงณัศพิศา ฤกษ์พล
๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๗๔

เด็กหญิงธนภรณ์ ณ ชาตรี
๒๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๗๕

เด็กหญิงปยธนารีย์ จิตต์เจริญ
๑๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๗๖

เด็กหญิงลลิษา เลิศศักดิเสรีกุล

์

๕/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๗๗

เด็กหญิงวรัชญา อ้วนมะโฮง
๑๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๗๘

เด็กหญิงวรัญญา เบ็ญจะศิล ๓/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๗๙

เด็กหญิงสุพนิดา ยมภา ๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๘๐

เด็กหญิงณัฐนิช ขุนดำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๘๑

เด็กหญิงนุชนารถ สุภาควัฒน์
๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๘๒

เด็กหญิงสุประวีณ์ พลการ ๖/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๘๓

เด็กชายกฤษณพล ชวศุภกุล
๑๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๘๔

เด็กชายคณาศานติ

์

ลวณะสกล ๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๘๕

เด็กชายชยพล สันติวัชราณุรักษ์ ๑๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๘๖

เด็กชายณัฐวัชร บุญส่ง
๑๐/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๘๗

เด็กชายปุณยวีร์ อิชณน์อนนต์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๘๘

เด็กชายศรัณวิชญ์ พิริยะกุลเวช
๒๙/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๘๙

เด็กชายธนัตถ์ ทับขันธ์
๑๐/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๙๐

เด็กหญิงจิรสิตา เคหาแก้ว
๒๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๙๑

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เทียนทอง
๑๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๙๒

เด็กหญิงนนธิชา บัวผัน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๙๓

เด็กหญิงศุภากร จันทสาโร ๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๙๔

เด็กหญิงสุชัญญา พินแย้ม ๒/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๙๕

เด็กหญิงสุธิมา ศิวิใจ ๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๙๖

เด็กหญิงอัณฑิญา จันทรรัตนะ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๙๗

เด็กหญิงเพียงภากมล อรุณกลินสุคนธ์

่

๖/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๙๘

เด็กหญิงโชติรส เซียงย่อง

่

๒๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๓๙๙

เด็กหญิงแพงบุญญา มาตรา
๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๒๖ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๐๐

เด็กหญิงภิชชาพร สุขประเสริฐ ๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๐๑

เด็กหญิงอรอร ประเสริฐแท่น ๒/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๐๒

เด็กชายกฤติน หวังพราย
๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๐๓

เด็กชายกฤตเมธ ประเสริฐศรี
๑๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๐๔

เด็กชายตฤณ กิททะเจริญชัย
๑๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๐๕

เด็กชายธนกร จิตต์ชอบค้า
๑๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๐๖

เด็กหญิงณัฐมน วรเพชรายุทธ ๗/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๐๗

เด็กหญิงภารดี ทองพฤกษาลัย
๑๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๐๘

เด็กหญิงลลิดา โตสินธุ์
๒๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๐๙

เด็กหญิงลาภัสส์รดา แซ่อึง

่

๒๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๑๐

เด็กหญิงโศภิฌร์ฐา บุญสถิตย์
๓๐/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๑๑

เด็กหญิงธฤษวรรณ ศุภวิทยานนท์
๑๙/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๑๒

เด็กชายกฤษฎ์ กุลลิมรัตนชัย

้

๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๑๓

เด็กชายชนธัญ ชิตอักษร

๒๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๑๔

เด็กชายชวัลวิทย์ นพทีปกังวาล
๒๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๑๕

เด็กชายฐีรติ ฐิติพงศ์ภักดี
๑๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๑๖

เด็กชายนวพรรษ บัวเกิด ๕/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๑๗

เด็กชายพชรพล ควรสมบูรณ์
๑๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๑๘

เด็กชายอธิป จันทร์สมบัติ
๒๐/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๑๙

เด็กชายเปนไท เทียนประทีป
๒๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๒๐

เด็กหญิงกมลนัน ทนคำดี
๒๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๒๑

เด็กหญิงฐิติกานต์ สีทน
๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๒๒

เด็กหญิงณัฐพร ชโยกิจเจริญ ๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๒๓

เด็กหญิงทิพย์ญาดา บุญพา
๒๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๒๔

เด็กหญิงธนพร ลิมคุณากร

้

๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๒๕

เด็กหญิงธัญลักษณ์ เศรษฐ์ศิริภัค
๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๒๖

เด็กหญิงภูษณิศา จันทนาม
๒๐/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๒๗

เด็กหญิงอฐิพร ตันติศิรินทร์
๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๒๘

เด็กหญิงเกศราภรณ์ มณีโชติ ๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๒๙

เด็กหญิงแทนตะวัน อำเพ็ชร ๙/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๓๐

เด็กชายณัฐพงศ์ คำวิโส ๓/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๓๑

เด็กชายพชร เสวกราชสวัสดี ๘/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๓๒

เด็กชายพุฒิพงศ์ บุตรรักษ์ ๒/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๓๓

เด็กชายภูณิรัฐ หุ่นหลา
๑๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๓๔

เด็กชายศักดิพงศ์ คงพันธุ์วิจิตร
๑๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๒๗ / ๓๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๓๕

เด็กชายอิงควัต วัฒนาจินดา
๒๐/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๓๖

เด็กหญิงกานติมา ปนสังข์
๒๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๓๗

เด็กหญิงจิรภัทร สวนขวัญ
๑๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๓๘

เด็กหญิงฉันทิศา เหมเชือ

้

๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๓๙

เด็กหญิงชืนนภา

่

พันพูรักษ์ ๔/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๔๐

เด็กหญิงณณัชสรา หอมชืน

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๔๑

เด็กหญิงณภัทรจิรา เทียงโยธา

่

๑๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๔๒

เด็กหญิงณัฐณิชา วิชัยเรืองธรรม ๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๔๓

เด็กหญิงนาฏยา ดาบสีพาย
๓๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๔๔

เด็กหญิงปทิตตา ยวงทอง
๑๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๔๕

เด็กหญิงปวัสรา
เจนนภาภัณฑ์กิจ ๑๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๔๖

เด็กหญิงพรประภา ชาญวิรัตน์
๒๐/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๔๗

เด็กหญิงพลอยชมพู ขาวกมล
๑๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๔๘

เด็กหญิงพิชชา ชาบำเหน็จ
๒๐/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๔๙

เด็กหญิงรสินทรา ชันขุนทด
๑๖/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๕๐

เด็กหญิงวรัชยา ออมทรัพย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๕๑

เด็กหญิงอชิรญา เรืองเกษา

๒๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๕๒

เด็กหญิงอนันตา แสนเยีย
๒๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๕๓

เด็กหญิงอรรัมภา เดือนแจ้งรัมย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๕๔

เด็กหญิงภาวิมล แจ้งคำขำ ๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๕๕

เด็กหญิงนนลนีย์ บุญยะหุตานนท์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๕๖

เด็กชายจักรพงศ์ ภูพวก
๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๕๗

เด็กชายธีธัช พลสารโสภณ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๕๘

เด็กชายอชิตะ เอียมจรูญ

่

๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๕๙

เด็กหญิงณัฐชยา ถึงฝง
๒๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๖๐

เด็กหญิงธีรดา แก้วส่งแสง
๑๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๖๑

เด็กหญิงจิราพร แข็งฤทธิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๖๒

เด็กชายณัฐวรรธน์ ศรีแสง
๐๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

นบ ๒๔๖๐/๑๑๔๖๓

เด็กหญิงณิชาภัทร อัศวเรขา ๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เตย  

รับรองตามนี

้

(พระเทพปริยัติมุนี)

รองเจ้าคณะภาค ๑

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
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