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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนนทบุรี  ภาค ๑

ส่งสอบ ๒,๐๖๖ คน ขาดสอบ ๒๔๖ คน คงสอบ ๑,๘๒๐ คน สอบได้ ๑,๓๙๔ คน สอบตก ๔๒๖ คน (๗๖.๕๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๕๙/๐๐๐๑
เด็กหญิงอรดี รอดพลี

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๐๒
เด็กหญิงศุภธิดา เพียรคราด

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๐๓
เด็กหญิงภัทรธิดา แย้มขยาย

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๐๔
เด็กชายธนาดล ใจรักษา

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๐๕
เด็กชายจุมพล จรูญเรือง

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๐๖
เด็กหญิงพรรณวณา คำมะลิ

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๐๗
เด็กชายปณณวัฒน์ จิวสาคร

๋

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๐๘
เด็กชายชาญชัย บุตรยศ

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตึก วัดตึก  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๐๙
เด็กหญิงศศิปรียา สิทธิ

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๐๑๐
เด็กหญิงญาณีนุช อินทร์ดี

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๐๑๑
เด็กหญิงพัชรา สุดงาม

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๐๑๒
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ยิมสวัสดิ

้ ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๐๑๓
เด็กชายสิทธิโชค แสงพล

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๐๑๔
เด็กชายฉันทวัฒน์ จันทรกรณ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๐๑๕
เด็กหญิงชมพูนุช อิมใจ

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๐๑๖
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ นามโน

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๐๑๗
เด็กหญิงสุพรรษา มีชืน

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๐๑๘
เด็กหญิงพิมพ์ลดา ถึงปดชา

๒๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
วัดท้ายเมือง  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๑๙
เด็กหญิงพรรณวสา ทองคำ

๑๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
วัดท้ายเมือง  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงวิลาวัลย์ แซ่อึง

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
วัดท้ายเมือง  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๒๑
นางสาวเพลินจิต ไชยมิง

่

๑๔/๑๐/๒๕๒๑
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกใต้  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๒๒
เด็กหญิงดารารัตน์ เรืองสุวรรณ

๐๓/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกใต้  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๒๓
เด็กหญิงธนภรณ์ เอกปชชา

๒๖/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกใต้  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๒๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองศรี

๑๒/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกใต้  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑ / ๔๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๕๙/๐๐๒๕
เด็กหญิงสุภารัตน์ ฟกนาค

๒๖/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกใต้  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๒๖
เด็กชายภูวนาถ บุญสนอง

๐๑/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกใต้  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๒๗
เด็กหญิงทิพย์เกษร ไชยนอก

๒๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกใต้  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๒๘
เด็กหญิงสุภรัตน ม่วงโพธิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกใต้  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๒๙
เด็กชายภัทรพล เกิดโภคี

๐๗/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกใต้  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๓๐
เด็กชายธนทัพ นวลทรัพย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกใต้  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๓๑
เด็กชายวัชรพล จันทร์มี

๑๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกใต้  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงธันยา บุณยประทีป

๒๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกใต้  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๓๓
เด็กชายชาติชาย ไม้เขียว

๒๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกใต้  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๓๔
เด็กชายวิศรุต ปาโส

๒๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกใต้  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๓๕
เด็กหญิงณัฐนรียา แซ่โต๊ะ

๐๒/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกใต้  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๓๖
เด็กหญิงจิราภรณ์ หงษ์โสภา

๑๔/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกใต้  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๓๗
เด็กหญิงสมฤทัย ไพรวงศ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกเหนือ  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๓๘
เด็กหญิงกมลรัตน์ ศิริวงษ์จันทร์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกเหนือ  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๓๙
เด็กหญิงมนทการ โพธิยากรเกียรติ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกเหนือ  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๔๐
เด็กหญิงวรรณภัสสร สอนามา

๑๒/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกเหนือ  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๔๑
เด็กหญิงปณิตา แซ่ผ่าน

๒๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกเหนือ  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๔๒
เด็กชายครรชิตพล อำนวยทรัพย์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกเหนือ  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๔๓
เด็กชายกันต์ พรมสุข

๑๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกเหนือ  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๔๔
เด็กหญิงชมพูนุช จ้อยเล็ก

๒๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกเหนือ  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ อามาตมูลตรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกเหนือ  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงณัฐนันต์ มีเพชร

๐๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

วัดสมรโกฎิ  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงสุปวีณ์ สีอ้วน

๑๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

วัดสมรโกฎิ  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๔๘
เด็กชายกาจพงศ์ แสงจินดา

๐๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

วัดสมรโกฎิ  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๔๙
เด็กชายสรวิศ น้อยท้วม

๑๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

วัดสมรโกฎิ  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๕๐
เด็กชายสุรยฉัตร ทองปรีชา

๐๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

วัดสมรโกฎิ  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๕๑
เด็กชายกชกร มีสอน

๑๙/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

วัดสมรโกฎิ  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๕๒
นางปฐมา พัวประดิษฐ์

๑๐/๐๑/๒๕๐๑
โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

วัดสมรโกฎิ  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๕๓
นางสาวบุณยนุช วีรธรรมเลขา

๑๒/๐๗/๒๕๓๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๕๔
เด็กหญิงกนกทิพย์ ศรีษะโอด

๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๕๕
นายกฤษดา รังษิโย

๐๙/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๕๖
เด็กหญิงกัญญาณัช บัวติก

๑๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๕๗
เด็กชายกันตพิชญ์ ปยะพันธ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๕๘
เด็กชายกันทรากร วงศ์วาทิน

๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๕๙
เด็กชายกิตติธวัช

์

มิงมงคล

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๕๙/๐๐๖๐
เด็กหญิงกิติมา สงวนศักดิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๖๑
เด็กชายเขมทัต เปรมไสย

๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๖๒
นายจิติพงษ์ พันทา

๑๕/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงจิติมา พันทา

๒๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงจิรัชญาภา อินเล็ก

๐๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๖๕
นางสาวจีรานันท์ ตันอ้วน

๓๐/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๖๖
เด็กหญิงจุฑารัตน์ มุมกลาง

๓๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงเจนจิรา นาเวช

๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๖๘
เด็กชายเจษดา ราศรีเมือง

๐๓/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงชนัญชิดา ราชนิยม

๒๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงชมพูนุช ทรัพย์ศรี

๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงชลธิชา แสนคำ

๐๗/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงช่อทิพย์ ประสานสิน

๑๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๗๓
นายฐิติกร เบ้าดินดำ

๒๓/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๗๔
นายฐิติสิทธิ

์

ภูริวัตร์
๐๑/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงณัชชา นุ่มพยา

๐๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๗๖
เด็กชายณัฐกุล ชิดชอบ

๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงณิชานาฎ คชฤทธิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๗๘ เด็กชายเดชประติยุทธ
ยะสินทราภรณ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๗๙ เด็กชายทรัพย์นรินทร์
ปนโสภา

๒๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๘๐
เด็กชายทินกร รอยพยอม

๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๘๑
เด็กชายธนกร เรืองประโคน

๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๘๒
เด็กหญิงธนพร สังวาลเพชร

๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๘๓
เด็กหญิงธนัญญา หนูน้อย

๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงนนทกานต์ ขุนรักษ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๘๕
เด็กหญิงนัฐลดา สำรวจผล

๑๗/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๘๖
นายนันทกรณ์ พงษ์วัน

๒๕/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงนันทิชา อุทธา

๐๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๘๘
นายปฏิพล สุวบุตร

๐๑/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๘๙
เด็กชายปรเมศวร์ คุณชยางกูร

๐๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๙๐
เด็กหญิงปราณี วงศ์งาม

๑๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๙๑
เด็กชายปริชญ์ ช่วยวัฒนา

๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงปานระวี ล้วนดี

๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๙๓
เด็กหญิงเปมิกา รัตนพันธ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๙๔
เด็กหญิงพัชยา รอดอยู่สุข

๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงพัชรินทร์ อ่อนสีดา

๑๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๙๖
เด็กชายพิชัย ไม้หอม

๑๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๙๗
เด็กชายพิศาล เฉือยกลาง

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๙๘
เด็กชายพุฒิเมธ พุกกับแปลก

๓๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๐๙๙
เด็กชายภูบดินทร์ เดิมทอง

๑๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๐๐
เด็กชายภูริทัต ปราบเสร็จ

๒๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๐๑
เด็กหญิงมลธิชา เวชกิจ

๑๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงมาลี งามเจริญถาวร

๒๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงเมย์ธิตา โสบานบัว

๑๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๐๔
เด็กชายยุทธนา ลำพราย

๐๒/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๐๕
นางสาววรรณภา แย้มภู่

๑๔/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๐๖
เด็กชายวรานนท์ สนธิน้อย

๒๙/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงวาสนา อารีราษฎร์

๒๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๐๘
เด็กชายวิรัข พับขุนทด

๑๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๐๙
เด็กหญิงศศิประภา คชฤทธิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๑๐
เด็กชายศักรินทร์ สมคะเน

๒๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๑๑

เด็กชายศิริชัย ทองดี
๐๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๑๒

เด็กหญิงศิริรักษ์ ถนอมกลาง
๐๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๑๓

เด็กหญิงสุภัทรา ญาณสิริ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๑๔

เด็กชายสุวัฒน์ โพธิวัด

๑๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๑๕

เด็กชายสุวิจักข์ พันธ์ทา
๒๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๑๖

เด็กหญิงสุไอดา แซ่โง้ว
๒๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๑๗

นายโสภณวิชญ์ อินทรแพทย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๑๘

นายอธิป นาสกุล
๒๒/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๑๙

เด็กหญิงอภิภาวดี สุวรรณ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๒๐
เด็กชายอภิรักษ์ สุขเกษม

๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๒๑

เด็กหญิงอริสา นาฉลอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๒๒

เด็กหญิงอรุณี อรุณ
๓๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๒๓
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ นนท์มุติ

๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๒๔

นายการุญ สุทธิวิริวรรณ
๐๑/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๒๕

นายไก่ละคร สุวรรณดี
๐๕/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๒๖

นายจรุญ เหมนแก้ว
๒๘/๑๑/๒๕๐๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๒๗

นายเจริญศักดิ

์

แสงเดือนฉาย
๑๐/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๒๘

นายฉลาด จันทูน
๑๑/๐๖/๒๕๐๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๒๙

นายชัชวาล หนองหว้า

๑๘/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๔ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๕๙/๐๑๓๐
นายชาญชัย สันต์ธนะวาณิช

๐๕/๐๑/๒๕๒๐
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๓๑

นายชาญชาย วิกิจไพศาล
๑๓/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๓๒

นายซินหวัง แซ่จือ
๐๙/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๓๓

นายณรงค์ศักดิ

์

สุขศรี
๒๑/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๓๔

นายเดชา วงศ์ทีรัก

่

๒๘/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๓๕

นายทรงชัย ไมอินทร์
๐๒/๑๑/๒๕๐๐

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๓๖

นายนิติพล กิจไพบูลย์พงศ์
๐๑/๐๑/๒๕๐๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๓๗

นายประทาน ไพเราะ
๑๗/๑๒/๒๕๐๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๓๘

นายประสิทธิ

์

บุญจันทร์

๒๓/๑๒/๒๕๑๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๓๙

นายเปรียบ แดงชนะ
๒๙/๐๘/๒๔๙๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๔๐
นายพัชรพล คุ้มถนอม

๒๔/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๔๑

นายมงคล วรรณาลัย
๐๘/๑๒/๒๕๐๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๔๒

นายมนตรี นุ่นเหลือ
๑๓/๐๓/๒๕๐๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๔๓

นายมานพ ขุนไกร
๒๒/๑๑/๒๕๐๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๔๔

นายวรชิต ประจงการ
๒๗/๐๖/๒๕๐๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๔๕

นายวัลลภ เคล้าเครือ

๑๔/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๔๖

นายวิกรม ช่วยประทิว

๑๓/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๔๗

นายวิศิษฐ์ อินทรนัส
๐๓/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๔๘

นายวิษณู พงศ์รวิทยากรณ์
๑๒/๑๐/๒๕๑๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๔๙

นายวุฒิชัย ไพศูนย์
๒๕/๐๙/๒๕๐๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๕๐
นายศุภชัย แสงทอง

๑๗/๐๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๕๑

นายสนอง แก้ววัง
๐๖/๐๖/๒๕๑๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๕๒

นายสนัน

่

อุกฤษ

๒๔/๑๒/๒๕๑๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๕๓

นายสมใจ เหมนแก้ว
๒๐/๐๑/๒๔๙๘

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๕๔

นายสมภพ แก้วสระแสน
๒๖/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๕๕

นายสำเริง สุขแก้ว
๒๓/๐๔/๒๕๑๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๕๖

นายอภิชาต แจ้งเนตร
๐๔/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๕๗

นายอรุณ หงษาคร
๐๕/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๕๘

นายอำพน ปานสวี
๐๓/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๕๙

นายอินทสัน ทัศนารุณพงศ์
๒๙/๐๕/๒๕๒๐

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๖๐
นายอุดม ไชยศรี

๐๔/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๖๑

นายอุดม โง่นใหญ่
๒๖/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๖๒

นายขวัญชัย ทองสุข
๑๔/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๖๓

นายชาคริต วัฒนมณี
๒๑/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๖๔

นายณัฐวุฒิ ปานเพียร
๑๔/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๕ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๕๙/๐๑๖๕

นายเดชา อ่วมสอาด
๑๗/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๖๖

นายเทวินทร์ ยิมแย้ม

้

๓๐/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๖๗

นายซงฉาน แซ่เจ็น
๐๕/๐๗/๒๕๑๗

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๖๘

นายธันยพัต คงขาว
๒๓/๑๐/๒๕๐๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๖๙

นายนพรัตน์ เผือกพันธ์
๑๓/๑๑/๒๕๐๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๗๐
นายนันทพงศ์ เสริมทรัพย์

๐๔/๑๑/๒๕๑๗

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๗๑

นายนิมิต รอดภัย
๐๕/๐๔/๒๕๑๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๗๒

นายปรเมษฐ์ ม่วงกลำ

๒๖/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๗๓

นายประสพ สุขสงวน
๐๑/๐๘/๒๕๑๗

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๗๔

นายปราโมทย์ ทาเอือ

้

๓๑/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๗๕

นายปรีชา ศิริอรรถกุล
๑๕/๐๖/๒๕๐๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๗๖

นายปน เถาว์แสน
๐๒/๐๕/๒๔๙๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๗๗

นายพรเทพ สุประภา
๐๒/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๗๘

นายพิชิตพล แจ่มจำรัส
๐๔/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๗๙

นายพุฒิพงศ์ แสนมี

่

๒๑/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๘๐
นายไพโรจน์ ศิริปา

๐๖/๐๒/๒๕๑๗

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๘๑

นายภูริทัต คีรีเอกสถิต
๒๐/๐๗/๒๕๒๐

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๘๒

นายมโน หนูเชือ

้

๓๐/๐๘/๒๕๑๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๘๓

นายลีเมือ

้

เปกเซ
๐๑/๐๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๘๔

นายวชิร เลิศไพบูลย์สาคร
๐๙/๐๒/๒๕๐๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๘๕

นายวรันธร หมืพรมมา

่

๑๖/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๘๖

นายศราวุฒิ บุญศรัทธา
๑๒/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๘๗

นายสกนธ์ กิติ
๑๕/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๘๘

นายสงกราน การพุด

๒๕/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๘๙

นายสนอง บุญทา
๒๓/๐๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๙๐
นายสมศักดิ

์

แซ่โงว้
๐๔/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๙๑

นายสยาม สิงห์ตาก้อง
๐๕/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๙๒

นายสราวุธ ปอมภา
๒๒/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๙๓

นายสะเจ็ม บุญอภัย
๒๓/๐๘/๒๕๐๘

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๙๔

นายสาคร จันฤทธิ

่ ์

๐๓/๐๑/๒๕๐๔
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๙๕

นายสิทธิชัย แสนคนึง
๑๑/๐๗/๒๕๑๗

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๙๖

นายสุรชัย ดาวสุข
๐๙/๐๘/๒๕๑๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๙๗

นายอ้น สายโพธิทอง

์

๒๘/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๙๘

นายเฮงเจริญ ยอดสุข
๑๓/๐๗/๒๕๑๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๑๙๙

นายกรกฎ ศรีกำ
๑๒/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๖ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๕๙/๐๒๐๐
นายเกียรติศักดิ

์

ปานรักษา

๑๖/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๐๑
นายจักรพันธ์ ปูเรือง

๐๙/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๐๒
นายเฉลิมศักดิ

์

บุญคงทน
๐๔/๐๖/๒๕๑๗

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๐๓
นายชัยรัตน์ เอกเพทย์

๑๕/๐๒/๒๔๘๘

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๐๔
นายชาญณรงค์ แดงประดับ

๐๓/๐๔/๒๕๑๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๐๕
นายฐวัชชัย ปงกันคำ

๒๔/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๐๖
นายฐากูร โฉมลักษณ์

๐๒/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๐๗
นายณัฐพล ทองหยด

๓๐/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๐๘
นายธนภพ สุวรรณเพชร์

๒๗/๐๙/๒๕๑๗

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๐๙
นายนิพน ปานบุตร

๑๓/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๑๐
นายนิวัฒน์ อุ่นวัฒนา

๒๐/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๑๑

นายบุญมาก สุวรรณโชติ
๐๗/๐๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๑๒

นายปฐวี เดชะราช
๐๑/๐๑/๒๕๐๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๑๓

นายประกอบ วีระพันธุ์
๐๑/๐๔/๒๕๐๗

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๑๔

นายพยนต์ ทับกลัด
๑๓/๐๓/๒๕๐๖

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๑๕

นายไพโรจน์ ซึงศิลป

่

๒๗/๐๙/๒๔๙๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๑๖

นายไพศาล เพ็ชรอำ
๒๑/๐๓/๒๕๑๘

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๑๗

นายภูวนาถ พรนภาเจริญ
๐๒/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๑๘

นายมานิตย์ กุมภาพันธ์
๐๓/๐๖/๒๕๑๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๑๙

นายมาโนช บุญมาก
๐๗/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๒๐
นายวรกมล วงศ์ทหาร

๐๑/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๒๑

นายวานิทธ์ ปรอดทองสม
๒๐/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๒๒

นายวิทยา เสนอิน
๒๘/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๒๓

นายวิรัตน์ เวชวิบูลย์
๐๗/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๒๔

นายวิศณุ จันทร์ฉวี
๒๗/๑๑/๒๕๐๖

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๒๕

นายวีระศักดิ

์

วุฒิวรรณ
๑๖/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๒๖

นายวุฒินันท์ ประสมทอง
๑๗/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๒๗

นายศักดิดา

์

ผลอุดม
๒๗/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๒๘

นายสมชัย ฟกแย้ม
๒๗/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๒๙

นายสมภพ จดเกาะ
๒๙/๐๕/๒๕๑๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๓๐
นายสายัณห์ สอนกล่อม

๒๙/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๓๑

นายสิทธิศักดิ

์

กุลนนท์
๒๓/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๓๒

นายสุนิล ตีวารี
๐๑/๐๕/๒๕๑๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๓๓

นายสุริยา สมบัติเจริญ
๐๕/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๓๔

นายอนันต์ อินหล้า
๒๗/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๗ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๕๙/๐๒๓๕

นายอภิชาต แดงสกุล
๑๕/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๓๖

นายอัครฉัตร อ่วมแก้ว
๒๕/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๓๗

นายอัมพล นิมสกุล

่

๐๓/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๓๘

นายอัมพันธ์ น้อยจินดา
๒๘/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๓๙

นายอานนท์ เพิมสวัสดิ

่ ์

๒๕/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๔๐
นายเอกพงศ์ เบ็นสมัน

๐๑/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๔๑

นายกิตติ พรมชัยสงค์
๒๕/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๔๒

นายเกียรติศักดิ

์

ขวัญแก้ว
๑๓/๐๘/๒๕๑๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๔๓

นายคนิตพงศ์ เอือวงศาโรจน์

้

๐๓/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๔๔

นายจักรกฤช สงวนชม
๐๖/๐๒/๒๕๑๐

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๔๕

นายจันทร์ อุ่นหล้า
๑๓/๐๓/๒๕๐๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๔๖

นายจำเริญ แก้วฝายนอก
๒๘/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๔๗

นายฉัตรชัย ศรีสุขเจริญพร
๒๒/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๔๘

นายชัยชนะ ปานเครือ
๐๗/๐๒/๒๕๑๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๔๙

นายชัยยุทธ สอระมัน
๑๘/๐๔/๒๕๑๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๕๐
นายชาตรี แซ่เจีย

่

๐๓/๐๔/๒๕๐๔
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๕๑

นายณรงค์ โสสุนทร
๒๔/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๕๒

นายณรงค์ เหมเดโช
๑๗/๐๔/๒๕๐๖

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๕๓

นายเดชา ศรีสุข
๐๗/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๕๔

นายทัศไนย แสงศรี
๐๙/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๕๕

นายนิคม เครือกิง

่

๑๐/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๕๖

นายนิธิทัศน์ อยู่สุข
๐๔/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๕๗

นายนิพนธ์ เสโล๊ะ

๑๒/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๕๘

นายบุญจันทร์ กระต่าย
๑๘/๐๗/๒๕๐๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๕๙

นายบุญนาค แซอือ

่

๐๑/๐๓/๒๕๐๕
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๖๐
นายบุญนำ ใจดี

๒๐/๐๗/๒๕๑๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๖๑

นายบุญมี เมืองแก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๐๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๖๒

นายบุญลือ พลรักษ์
๑๒/๑๑/๒๕๐๖

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๖๓

นายประกิจ ชมภู่ทอง
๐๓/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๖๔

นายประทีป วงษ์วัฒน์
๐๓/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๖๕

นายปานอ่อง ไทยใหญ่
๑๐/๐๗/๒๕๑๗

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๖๖

นายพยนต์ รัตนเดชา
๒๘/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๖๗

นายพัชร แสนฟู
๐๘/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๖๘

นายพิเชษฐ สุขสม
๐๑/๐๕/๒๕๑๗

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๖๙

นายพิเชษฐ์ เพชรคง
๒๔/๐๖/๒๕๑๘

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๘ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๕๙/๐๒๗๐
นายไพฑูรย์ คุณทะวงศ์

๑๘/๐๓/๒๕๑๖

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๗๑

นายวรรณคำ เรียบปวง
๑๐/๐๘/๒๕๐๐

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๗๒

นายวุฒิที ทร
๑๑/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๗๓

นายศรชัย โมลี
๒๗/๐๗/๒๕๐๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๗๔

นายศักดิสิทธิ

์ ์

นทีไพรวัลย์
๒๙/๐๔/๒๕๑๘

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๗๕

นายเศกสัญ ยืนชีวิ
๐๖/๐๙/๒๕๑๖

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๗๖

นายสมเกียรติ ด้วงมาก
๐๑/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๗๗

นายสมนึก ปลีกกล้วย
๒๑/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๗๘

นายสมบัติ ญาตินิคม
๐๑/๐๑/๒๕๑๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๗๙

นายสมพงค์ เกษรินทร์
๐๑/๐๗/๒๔๙๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๘๐
นายสราวุธ สมุทรสาร

๑๒/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๘๑

นายสุวิทย์ บุญไพโรจน์
๑๕/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๘๒

นายโสภณ ทองยู
๒๕/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๘๓

นายอดิเรก ศรีทิพย์
๐๔/๐๔/๒๕๑๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๘๔

นายอนุชา ก่อจิตไพบูลย์
๐๒/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๘๕

นายอภิชาต ปลังอุดม

่

๐๙/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๘๖

นายเอ๋ กูลเกียรติ
๒๓/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๘๗

นายเกรียงไกร เมฆพโยม
๒๖/๐๓/๒๕๑๖

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๘๘

นายขันทอง โกษะ
๓๐/๐๑/๒๕๐๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๘๙

นายจะเสือ แสงคือ
๐๑/๐๑/๒๕๐๘

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๙๐
นายฉริยะ รชตวงค์ชัย

๐๔/๐๒/๒๕๐๕
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๙๑

นายณัฐกิจ หว่าเจ๊ะ
๐๓/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๙๒

นายดำรง สมวะเวียง
๓๐/๐๓/๒๕๑๖

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๙๓

นายทรงธรรม สมเขาใหญ่
๐๘/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๙๔

นายธเนศ ดีอุดม
๑๐/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๙๕

นายมนัส ช่างบรรจง
๒๖/๐๗/๒๕๐๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๙๖

นายรัฐพล เวคะวนิชย์
๒๑/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๙๗

นายวุฒิชัย จินวรรณ์
๐๔/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๙๘

นายสวัสดี อัศววิทยภิญโญ
๒๗/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๒๙๙

นายสุทัศน์ สายปญญา
๐๔/๐๗/๒๕๐๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๐๐
นายสุเทพ จันทสุวรรณ

๐๗/๑๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๐๑
นายสุรพล พรหมมีจิตร

๐๙/๐๔/๒๕๐๕
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๐๒
นายอานันท์ ปาสลุง

๒๙/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๐๓
นายอำนาจ พงษ์กุหลาบ

๑๐/๐๖/๒๕๑๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๐๔
นายอิทธิพงษ์ แตงพงษ์

๑๗/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๙ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๕๙/๐๓๐๕
นายจำนงค์ แปนทอง

๑๙/๐๙/๒๕๑๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๐๖
นายชัยมงคล ปานลำเลิศ

๑๘/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๐๗
นายทุเรียน วิทยะ

๑๕/๐๘/๒๕๑๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๐๘
นายเทเวศร์ ชาติวงศ์

๓๑/๐๘/๒๕๐๘

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๐๙
นายธีระ รัตนวิเชียร

๐๑/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๑๐
นายนเรศ เทศวิเชียร

๐๘/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๑๑

นายนิยม ปาสลุง
๑๑/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๑๒

นายบี
โรจน์แสงสิทธิกุล

์

๐๑/๐๑/๒๕๐๙
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๑๓

นายประเวศน์ ลิมชูวงศ์

้

๐๑/๑๐/๒๕๑๐
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๑๔

นายเผด็จ เวียงสมุทร
๑๗/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๑๕

นายพีระพัฒน์ เกษสาคร
๑๐/๐๖/๒๕๑๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๑๖

นายภาณุวัฒน์ เวกชาลิกานน
๒๖/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๑๗

นายมงคล เกิดพูล
๑๑/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๑๘

นายมรุต สุวรรณหังสกุล
๒๐/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๑๙

นายสมาน เมืองมูล
๒๖/๐๙/๒๕๐๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๒๐
นายสายชล นามแก้ว

๑๗/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๒๑

นายสุเนตร แปนทอง

๒๙/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๒๒

นายเอกชัย ทองมอญ
๑๑/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๒๓

นายชูชาติ ยอดโยธี

๒๖/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๒๔

นายธงชัย จันทรังศรี
๑๓/๑๐/๒๕๑๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๒๕

นายเกียรติชัย ไตรอุโฆษ
๐๒/๐๕/๒๕๑๖

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๒๖

นายจินดา เปสะโล
๒๒/๐๖/๒๕๑๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๒๗

นายธวิช อิมไพร

่

๑๘/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๒๘

นายเนมิตร จัตุมิตร
๓๐/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๒๙

นายสุรัช ทองกอบเหมือน
๒๓/๑๑/๒๕๑๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๓๐
นายกฤษณพงศ์ ศรีสวัสดิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๓๑

นายพุทธินันท์ นาคทอง
๑๘/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๓๒

นายภาธร สุนทรศิริ
๒๗/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๓๓

นายภูมิรัจน์ กิตติปรียวัฒน์
๒๑/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๓๔

นายมารุต มีสมยา
๒๙/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๓๕

นายรัฐธีร์ เอือไตรรัตน์

้

๑๓/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๓๖

นายลิขิต ชัยวิเศษเจริญ
๑๒/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๓๗

นายสมชาย ฟองนารี
๐๔/๐๓/๒๕๐๖

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๓๘

นายสมนึก สุขอินทร์
๒๔/๐๖/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๓๙

นายสุรัตน์ อารีวัฒน์
๑๔/๐๔/๒๔๙๙

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๐ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๕๙/๐๓๔๐
นายสุวิศิษฐ์ แจ้งประดิษฐ์

๒๕/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๔๑

นายเอกพล แก้วเสริมเกียรติ
๒๗/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๔๒

นางสาวสุริวิภา ตรีแก้ว
๑๗/๐๖/๒๕๓๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๔๓

นางสาวกรรณิการ์ วงศ์เมือง
๓๐/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๔๔

เด็กหญิงณัฐมน กกกลิน

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๔๕

เด็กหญิงยานุมาศ ประดาห์
๐๖/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๔๖

เด็กชายรัชพล ชมชืน

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์
วัดนครอินทร์  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๔๗

เด็กชายภูริพัฒน์ กล่อมเอียง

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๔๘

เด็กชายอดิรุจ บัวผัน
๐๖/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๔๙

เด็กหญิงพัชรา คงอยู่
๒๓/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๕๐
เด็กชายธนากร ไชยสลี

๒๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์
วัดนครอินทร์  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๕๑

เด็กชายณัฐเดช บุญรอด
๐๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๕๒

เด็กชายสรวิศ พรมรี
๑๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๕๓

เด็กหญิงจินตพัชร เถามุ้ย

๑๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๕๔

เด็กหญิงพัชรี สมจิตร
๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๕๕

เด็กหญิงกรพิณ สมุทรโคตา
๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๕๖

เด็กชายอัมรินทร์ วิเศษสิงห์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๕๗

เด็กหญิงสุขใจ ไตรสิงห์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๕๘

เด็กหญิงกรกนก แสงพุฒ
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๕๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญชู
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงเขมญา ถิรวุฒิวัฒน์

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๖๑

เด็กหญิงจิราพัชร เพิมทอง

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๖๒

เด็กหญิงฉัตรทริกา ทรรพสุทธิ
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๖๓

เด็กหญิงซูซานา กียาซอฟร์
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๖๔

เด็กหญิงญาณกร กิจบุญเต็ม
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๖๕

นางสาวญาณิศา พลโยธา
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๖๖

เด็กหญิงญาดา สุรภาพนาวิน
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๖๗
เด็กหญิงณัฏฐิมากรณ์ นิรมาณธรรมกุล

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๖๘

เด็กหญิงณัฐธิดา โปร่งสละ
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๖๙
เด็กหญิงณัฐภัสสรณ์ มากไมตรี

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงณัฐยา ครุสาทะ

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๗๑

เด็กหญิงณิชกุล จงสุข
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๗๒

เด็กหญิงตมิตา ตาดชืน

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๗๓

เด็กหญิงตะวันรุ่ง อาจพันธ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๗๔

เด็กหญิงทัดธนันท์ สังข์จิตพรโชค
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๑ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๕๙/๐๓๗๕

เด็กหญิงธนพร กองเพ็ง
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๗๖

เด็กหญิงธนัชพร ขำเดช

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๗๗

เด็กหญิงธรัญญา เชาว์ชำนาญ
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๗๘

เด็กหญิงธัญวรัตน์ อยู่พ่วง

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๗๙

เด็กหญิงธิดา นากาวุฒิสารค์
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงบุญญารัสมี พิสิษฐ์สมบูรณ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๘๑

เด็กหญิงบุณยอร สิงห์ไผแก้ว
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๘๒

นางสาวปนัดดา ประเสริฐนู
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๘๓

เด็กหญิงปพิชญา นงนุช
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๘๔

เด็กหญิงปริญดา พรหมชา
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๘๕

เด็กหญิงปริตตา ทิพนาถฤทธา
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๘๖

เด็กหญิงปยะปภา จึงจตุพรชัย
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๘๗

เด็กหญิงพรทิพย์ เชือลินฟา

้ ้

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๘๘

เด็กหญิงพอตา ฤทธิวรุณ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๘๙

เด็กหญิงพิชามญช์ นกคุ้ม
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ตันติฉายากร

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๙๑

เด็กหญิงแพรพรรณ เพิมพูลทรัพย์

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๙๒

เด็กหญิงวรพิชชา ไชยวัลย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๙๓

เด็กหญิงวราพร กุนอก
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๙๔

เด็กหญิงวันทนีย์ สุขรอบ
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๙๕

เด็กหญิงศรุดา ชืนกมล

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๙๖

เด็กหญิงศศิกานต์ สวิตต์วงศ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๙๗

เด็กหญิงศิรประภา ธรรมดา
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๙๘

เด็กหญิงศิรภัสสร พุ่มแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๕๙/๐๓๙๙

เด็กหญิงศิลปสุภา พูนประโคน
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงศุภิสรา แก้วบุตตา

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงสุธารี วรปริญญาพร

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ เกษรบัว

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ จัมมวานิชกุล

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงสุภาภรณ์ สีนิล

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๐๕
เด็กหญิงโสรยา ตวนชัยภูมิ

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๐๖
นางสาวชุติยา ร่มโพธิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๐๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๐๗
นางสาววารีรัตน์ สุขก้อน

๑๒/๐๒/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดปากนำ วัดปากนำ  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๐๘
นายสงบ สนสิน

๒๖/๐๖/๒๔๙๖

โรงเรียนวัดปากนำ วัดปากนำ  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๐๙
เด็กชายพีรพัฒน์ องอาจ

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากนำ วัดปากนำ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๒ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงคุนัญญา แกดำ

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๑๑

เด็กหญิงเมธาวี ลักขณาภิรมย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๑๒

เด็กชายมาลัภร์ชัย ไชสีฮาด
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๑๓
เด็กหญิงเพ็ญลักษณ์ สโรบล

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๑๔

เด็กหญิงจอมขวัญ แสนสุข
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๑๕

เด็กหญิงดวงใจ สามนึง

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๑๖

เด็กชายไวทิน วิโรจน์รังสรรค์
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๑๗

เด็กชายวงศกร
เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๑๘

เด็กหญิงกมลพร คมคาย
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๑๙

เด็กหญิงเขมิกา ชูศรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงวิมลสิริ เทียมรักษ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๒๑

เด็กหญิงทษพร มงคลพร
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๒๒

นางสาวธรณ์ธันย์ ขอสกุล
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๒๓

นางสาวกมลทิพย์ พรหมฤกษ์ศิริ

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๒๔

เด็กชายชรินทร เขียวพระอินทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๒๕

เด็กหญิงอัมพาพร แก้วเขียว

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๒๖

เด็กหญิงศรีจิรา ภพสมัย
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๒๗

เด็กชายสุรเชษฐ์ เศษบุบผา
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๒๘

เด็กหญิงภัคธีมา แก้วเกตุ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๒๙

เด็กหญิงอริสรา เลิศวิลัย
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงอาภาภัทร ก้อนแสนไชย

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๓๑

เด็กหญิงคุณัญญา พุ่มมณี
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๓๒

เด็กหญิงเบญญาภา ปนเจริญ
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๕๙/๐๔๓๓

เด็กหญิงภวรัญชน์ ลอยเมฆ
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๕๙/๐๔๓๔

เด็กหญิงโชติกา
สุขสวัสดิ ณ อยุธยา

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๕๙/๐๔๓๕

เด็กชายสุธี ชุดชา
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๕๙/๐๔๓๖

เด็กหญิงอนิตา เคร่งจริง
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๕๙/๐๔๓๗

เด็กหญิงชมพูนุท เพิมลาภ

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๕๙/๐๔๓๘

เด็กหญิงวรพา จันทร์กลาง
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๕๙/๐๔๓๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ เทิดทูนไทย
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงชนม์นิภา มนัสสา

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๕๙/๐๔๔๑

เด็กหญิงภัสสร ยิมละมัย

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๕๙/๐๔๔๒

เด็กหญิงพชรมน เสือฟก
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๕๙/๐๔๔๓

เด็กหญิงฐิติภรณ์ ปากดี
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๕๙/๐๔๔๔

เด็กหญิงปุณยดา พิบูลย์ลาภ
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๓ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๕๙/๐๔๔๕

เด็กหญิงณฐนันทน์ เสืออินทร์
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๕๙/๐๔๔๖

เด็กชายวีรภัทร เชือตาอ่อน

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๕๙/๐๔๔๗

เด็กหญิงพัชชา อาลน้อย
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๕๙/๐๔๔๘

นายพีรพล พันธุ์สง่า
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๕๙/๐๔๔๙

เด็กหญิงพิมพ์ลัญช์ วรวงศ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๕๙/๐๔๕๐
เด็กหญิงสุจิตรา สถาพรกวินวงศ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๕๙/๐๔๕๑

เด็กชายธรรมนาถ โพธารส
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๕๙/๐๔๕๒

เด็กชายสิทธิวสุ

์

นามสนธิ
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๕๙/๐๔๕๓

เด็กหญิงกัญญาภัค ลำดวน
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๕๙/๐๔๕๔

เด็กชายเปรมบุญ สีเข้ม
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๕๙/๐๔๕๕

นางสาวกุลนิดา ค้าคุ้ม
๒๓/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๕๖

นายชิต แก้วเพ็ง
๒๑/๑๒/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๕๗

เด็กหญิงณิชมน มิลาวรรณ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๕๘

เด็กหญิงสุรีพร มาปน
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๕๙

เด็กชายโสภณ ศรีมุงคุณ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแคใน วัดแคใน  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงวรางคณา พลดร

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแคใน วัดแคใน  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๖๑

นางสาวจิรกานต์ นวลละออง
๑๕/๐๓/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ วัดประชารังสรรค์  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๖๒

นางสาววิบูลอร นิลพิบูลย์
๑๔/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดทางหลวง  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๖๓

นายณัฐวัฒน์ ทองคำ
๒๗/๐๑/๒๕๐๗

วัดลานนาบุญ วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๖๔

เด็กหญิงรสา งามทะวงษ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๖๕

เด็กหญิงวริญญา ฉัตรานันทกุล
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๖๖

เด็กชายอภิชัย กุลนาค

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๖๗

เด็กชายเนติพันธ์ ทันดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๖๘

เด็กหญิงนิภาพรรณ แซ่อึง

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๖๙
เด็กหญิงภรณ์พรรณ ศรีประจันต์

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๗๐
เด็กหญิงปณิดา ส่งศรีแจ้ง

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๗๑

เด็กหญิงอรปรียา สำเภา
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๗๒

เด็กหญิงศุภารัตน์ อมรสันต์
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๗๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ จะเรืองรัมย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดโตนด  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๗๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ สินสคราญ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดโตนด  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๗๕

เด็กหญิงเหมือนฝน ดิสสงค์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดโตนด  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๗๖

เด็กชายธนทัต นำผึง

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดโตนด  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๗๗

เด็กหญิงอินทิรา ภิญญภาค
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดโตนด  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๗๘

เด็กหญิงช่อประกา บุญชุ่ม
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดโตนด  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๗๙

เด็กหญิงวรรณวิสา เหมือนคล้อย
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดโตนด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๔ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๕๙/๐๔๘๐
เด็กหญิงนิตยา เจริญ

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดโตนด  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๘๑

เด็กหญิงตาลตะวัน ทีโพนทัน

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า วัดไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๘๒

เด็กหญิงรัตนากร อารีรักษ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดบางระโหง  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๘๓

เด็กหญิงชนิภา
ชุมพล ณ อยุธยา

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดบางระโหง  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๘๔

เด็กชายนนทกานต์ หาญอุ่น
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดบางระโหง  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๘๕

เด็กชายนพดล สาลีสุข
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดบางระโหง  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๘๖

เด็กชายรพีภัทร แนวโอโล
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดบางระโหง  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๘๗

เด็กชายเทพฤทธิ

์

วงศ์บุญธรรม

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดบางระโหง  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๘๘

เด็กชายฐิติพงศ์ ชาวสวน
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดบางระโหง  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๘๙

เด็กชายสมศักดิ

์

ปญญาวงศ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดบางระโหง  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๙๐
เด็กชายนภมลฑล อึงอาภากุล

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๙๑

เด็กชายณัฐจักร์ ภูวนาถอภิรมย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๙๒

เด็กชายพัสกร ศรีดาแก้ว
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๙๓

เด็กชายบัณฑิตา ศรีหาคลัง
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๙๔

เด็กชายธัญสุดา พินประพัฒน์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๙๕

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ทรัพย์ห่วง
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๙๖
เด็กชายกาณฑ์กฤษฎิ

์

ยศธร
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๙๗

เด็กหญิงณัชชา แต้มทอง
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๙๘
เด็กหญิงพลอยเพชร แนวพนิช

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๖๕๙/๐๔๙๙

เด็กชายกัญจน์ ขำเจริญ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๐๐
เด็กชายปรพนธ ปงเจริญสุข

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๐๑
เด็กชายชลิต อรรถวสุ

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๐๒
เด็กชายนิธาน พรหมสุวรรณ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงทิพยวารี บุญเส็ง

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงธมลวรรณ ดาวดึงษ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงศดานันท์ ฟกปอม

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๐๖
เด็กหญิงปณฑิตา สดขุนเณร

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงศศิวิมล จันทร์สนัน

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๐๘
นางสาวปภัชญา ธนาโรจนบุญ

๒๐/๐๘/๒๕๐๕
วัดกระโจมทอง วัดกระโจมทอง  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๐๙
เด็กชายอภิรักษ์ แก้วเนตร

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๑๐
เด็กชายสรยุทธ ทองรักษ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๑๑

เด็กชายธนวัฒน์ โชติธัญเจริญ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๑๒

เด็กชายธีรกานต์ สำเนียงดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๑๓

เด็กชายณัฐพงศ์ เขียวเด็จ
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๑๔

เด็กหญิงนวรัตน์ ทองเหว
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๕ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๕๙/๐๕๑๕

เด็กหญิงนนทกร สังวาลเพชร
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๑๖

เด็กหญิงชนิกาญจน์ ทังเจริญ
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๑๗

เด็กหญิงวรรณิดา บุญทอง
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๑๘

เด็กหญิงวีรยา ฤกษ์พิจิต
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๑๙

เด็กหญิงอริศรา ตรงการดี
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงณัฐวดี สุกรณ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๒๑

เด็กหญิงสุนิศา ใจกล้า
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๒๒

เด็กหญิงเพลินฟา จันทวงศ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๒๓

เด็กหญิงกรวิภา อินปอก
๒๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๒๔

นางสาวนันท์ลินี เวียงอินทร์
๑๕/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๒๕

นางสาวอวิชา วีระประทีป

๒๘/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๒๖

นางนิตยา ปานดวงแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๒๗

นางโสภา คุณากร
๑๒/๐๑/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๒๘
นางสาวเบญจมาภรณ์

บุญมา
๐๕/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๒๙ นางสาวณัฏฐกันยภรณ์
โสพัฒน์

๑๒/๑๑/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงคณพรณ์ พิกุลทอง

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๓๑

เด็กชายพันธวัช สิงห์ทอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๓๒

เด็กชายนิรินทร์ สุขเจริญ
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๓๓

เด็กชายวายุ เอียวถาวรกุล

้

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๓๔

เด็กหญิงเพลงพิณ โสภณสิริ
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๓๕

เด็กหญิงกฤติมา ทองวิโรจน์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๓๖

เด็กหญิงเขมมิกา สังข์ทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๓๗

เด็กชายศิลานนท์ ดอนจันทึก
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๓๘

เด็กชายอนันต์ มะรุมดี
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เนตรนิยม

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงปวีณา อยู่เนียม

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๔๑

เด็กหญิงชลธิชา หิงทอง

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๔๒

เด็กชายนชาตรี สีดำ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๔๓

เด็กชายรัชชานนท์ น้อยนิล
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๔๔

เด็กหญิงวานิสา สมใจเพ็ง
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๔๕

เด็กหญิงนภัส ทับจันทร์
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๔๖

เด็กชายธาริน เอียมเหม

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๔๗

เด็กหญิงสุชาดา เยียวรัมย์

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๔๘

เด็กหญิงสิริกาญจน์ สิงห์ทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๔๙

นางสาวสมถวิล เดชเสถียร
๐๔/๐๒/๒๕๐๓

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย วัดลุ่มคงคาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๖ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๕๙/๐๕๕๐
นางสาวพรรณธิลัย แซ่ม้า

๒๐/๐๔/๒๕๔๑
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๕๑

นางสาวฐิติพร โกสินทร์
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๕๒

นายอัครนันท์ ทวีศิรีทรวัฒน์
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๕๓

เด็กหญิงสุพรรณี คุณวุฒิ
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๕๔

เด็กหญิงเยมีมาห์ ย่านสากล

๒๗/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๕๕

เด็กชายราเมฆ คันนิงแฮม

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๕๖

เด็กชายคิมหันต์ คล้ายหลง
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางขนุน วัดบางขนุน  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๕๗

เด็กชายศุภวิชญ์ ภู่พลับ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางขนุน วัดบางขนุน  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๕๘

เด็กหญิงชลธิชา สาผุยธรรม
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางขนุน วัดบางขนุน  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๕๙

นางสาวสุดชาดา แก่นวงค์
๐๕/๐๗/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๖๐
นางสาวมะลิวรรณ ชะรีรัมย์

๑๐/๐๙/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๖๑

นางจุฑาทิพย์ สิงหรา
๐๗/๐๔/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๖๒

เด็กหญิงชิดชนก พยัคฆา
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๖๓

เด็กชายธนวัฒน์ ครุฑบุญ
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๖๔

เด็กหญิงกัญญาพร จันทปญญา
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๖๕
เด็กชายประทานพร ทัดเปรม

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๖๖

เด็กชายมงคล นิลกร
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๖๗

เด็กหญิงธิติมา ชัยมาส
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๖๘

เด็กชายชาญณรงค์ พิณโกศล
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๖๙

เด็กชายภีรเดช อินทรกุล

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงมาริศา งอกอ่อน

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๗๑

นางปุณยวีร์ อวยชัยสวัสดิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๐๗

วัดโพธิบางโอ

์

วัดโพธิบางโอ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๕๗๒

นางสาวสุธามาศ นพเทศน์

๒๓/๑๑/๒๕๒๒

วัดโพธิบางโอ

์

วัดโพธิบางโอ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๕๗๓

นางสาววันดี บุญล้อม
๑๙/๐๕/๒๕๒๔

วัดโพธิบางโอ

์

วัดโพธิบางโอ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๕๗๔

นางสาววชิรา บุรีธาร
๒๐/๑๒/๒๕๒๖

วัดโพธิบางโอ

์

วัดโพธิบางโอ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๕๗๕ ว่าทีร้อยตรีหญิงจุฑามาศ

่

เทพเทียมทัศ
๐๖/๑๐/๒๕๒๗

วัดโพธิบางโอ

์

วัดโพธิบางโอ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๕๗๖

เด็กชายดำรงชัย โคดม
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดรวก วัดรวก  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๗๗

เด็กชายทรงวุฒิ งามสมจิตร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรวก วัดรวก  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๗๘

เด็กหญิงสุพิญญา ทิพยะพันธ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรวก วัดรวก  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๗๙

เด็กชายกรวิชญ์ ทองเขียว
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรวก วัดรวก  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๘๐
เด็กชายชินพัฒน์ ชืนโรจน์

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรวก วัดรวก  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๘๑
เด็กหญิงจันทร์เพชร คำมะลิ

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรวก วัดรวก  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๘๒

เด็กหญิงพานรินทร์ หรัญรัตน์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรวก วัดรวก  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๘๓

เด็กหญิงศุพรทิพย์ ทองน้อย
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรวก วัดรวก  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๘๔

เด็กชายธนภัทร ขำกิง

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามนอก วัดสนามนอก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๗ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๕๙/๐๕๘๕

เด็กหญิงปยวรรณ สียางนอก
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามนอก วัดสนามนอก  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๘๖

เด็กชายพีรพัฒน์ แสงจันทร์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามนอก วัดสนามนอก  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๘๗

เด็กชายกันทรากร น้อยปญญา
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามนอก วัดสนามนอก  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๘๘

เด็กชายประวิทย์ แก้วกอง
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามนอก วัดสนามนอก  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๘๙

เด็กหญิงสกุลตรา เผ่าสูง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามนอก วัดสนามนอก  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๙๐
เด็กหญิงภาวนา กกสันเทียะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามนอก วัดสนามนอก  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๙๑

เด็กหญิงกนกพร สวัสดี
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามนอก วัดสนามนอก  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๙๒

เด็กชายสุขเกษม ท้วมปุย
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสัก วัดสักใหญ่  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๙๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ เผือกโสภา
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสัก วัดสักใหญ่  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๙๔

เด็กหญิงณริสา ราชา
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสัก วัดสักใหญ่  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๙๕

เด็กชายสกาด้า ปองปด
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสัก วัดสักใหญ่  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๙๖

เด็กหญิงเพ็ญนภา อิมอ้น

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสัก วัดสักใหญ่  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๙๗

เด็กชายวรพงษ์ กองมา
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๙๘

เด็กชายนาธาน ตรงจิตวจี
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๕๙/๐๕๙๙

เด็กหญิงเพ็ญนภา กลันเพชร

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๐๐
เด็กหญิงนริสา ชมภูนุช

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงศศิกานต์ นนท์สาย

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๐๒
เด็กหญิงอัญชิสา แสงสุวรรณ

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๐๓
เด็กหญิงศศิพิมพ์ แสงอรุณ

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงชญานิษฐ์ สิริบวรภัค

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๐๕
เด็กหญิงทองหทัย แกหลิง

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงกุลจิรา อุทุมพร

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงฐิติมา จันทร์เทียง

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๐๘ เด็กหญิงสิริพชรวรรณ
จันทร์สด

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงนันท์นภัส วรทวีธำรง

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงเพียงตะวัน สายวายุกุล

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๑๑

เด็กหญิงธิดากร ก้อนทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๑๒

เด็กหญิงอุษณีย์ สุขใจ
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๑๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ จันทร์คงวงษ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๑๔

เด็กหญิงกชกร นำใจดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๑๕

เด็กหญิงโชติรส รัตนพิมพ์พรรณ
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๑๖

เด็กหญิงชรินธร สุพัฒนผลาผล
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๑๗

เด็กหญิงเพ็ญพร ภักดี
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๑๘

เด็กหญิงอนิสร ลุเอียม

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๑๙

เด็กหญิงทิพวรรณ การะสัจจะ
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๘ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๕๙/๐๖๒๐
เด็กชายธนกฤต คงรัตนประเสริฐ

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๒๑

เด็กชายกันตภณ เพชรแจ้ง
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๒๒

เด็กชายสหัสวัต สุพิศ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๒๓

เด็กหญิงพรมพร เอียมใหญ่

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๒๔

เด็กหญิงพิชชาพร พานิชยานานนท์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๒๕

เด็กชายพรรณทัต วิริยะโรจน์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๒๖

เด็กชายพิชณพงศ์ อยู่ยงสินธุ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๒๗

เด็กหญิงอมลภา บัวแจ้ง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๒๘

เด็กหญิงปรมาภรณ์ เขจรรักษ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๒๙

เด็กหญิงญานิศา กามขุนทด
๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๓๐
เด็กหญิงอัญชิสิ ปยะมโนธรรม

๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๓๑

เด็กหญิงสุธาวัลย์ ศรีประดู่
๐๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๓๒

เด็กหญิงรัตนาสิริ ปนทอง
๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๓๓

เด็กหญิงรัตนาวดี ปนทอง
๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๓๔

เด็กหญิงวรพรรณ พันธุ์วิชัย
๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๓๕

เด็กหญิงวารี บัวงาม
๑๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๓๖

เด็กหญิงชนัญญา โพธิมณี

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๓๗
เด็กหญิงอัจฉราพรรณ

สมชู
๑๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๓๘

เด็กหญิงนริญญา ขำน้อย
๑๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๓๙

นางสาวลาวัณย์ อุปภักดี
๐๑/๑๒/๒๕๐๗

วัดสุนทรธรรมิการาม
วัดสุนทรธรรมิการาม

 

นบ ๒๖๕๙/๐๖๔๐
นางไฉไล เทียมสุชาติ

๐๑/๑๐/๒๕๐๖
อุบลวนาราม วัดอุบลวนาราม  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๔๑

เด็กหญิงทิฐินันท์ อ่วมสืบเชือ

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๕๙/๐๖๔๒

เด็กหญิงภัทรา แท่งทอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๕๙/๐๖๔๓

เด็กหญิงพรรษา ถนอมจิตร
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๕๙/๐๖๔๔

เด็กหญิงภัชรา ถนอมจิตร
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๕๙/๐๖๔๕

เด็กหญิงธันยพร น้อยมี
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๕๙/๐๖๔๖

เด็กหญิงกนกพร เสาเปรีย
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๕๙/๐๖๔๗

นางสาววันเงิน ศรีบัวอำ
๐๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๕๙/๐๖๔๘

เด็กหญิงวรนาถ หุ่นสวน
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๕๙/๐๖๔๙

เด็กชายสาธิต ศรีบัวบาน
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๕๙/๐๖๕๐
เด็กชายโอ๊ต ทับทิมเพชร

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๕๙/๐๖๕๑
เด็กชายเฉลิมเกียรติ

์

สมบูรณ์ผล
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๕๙/๐๖๕๒

เด็กชายอรรถชัย อินทรธรรม
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๕๙/๐๖๕๓

เด็กชายธีระภัทร์ กล้าหาญ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๕๙/๐๖๕๔

เด็กหญิงอมิตา ถนอมจิตร

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา วัดกลางบางซือ

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๙ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๕๙/๐๖๕๕

เด็กชายอาทิตย์ เมืองพันธ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดสิงห์  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๕๖ เด็กชายสตีฟเว่น เอเชีย
เกอวารา

๐๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดสิงห์  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๕๗

เด็กชายวีรภัทร สหฐิตธรรม

๑๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดสิงห์  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๕๘

เด็กชายวรากร พระสว่าง
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดสิงห์  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๕๙

เด็กหญิงเบญจมาศ จันทร์ผลงาม
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดสิงห์  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๖๐
เด็กหญิงกมลรัตน์ สุขเฉลิม

๑๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดสิงห์  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๖๑

เด็กหญิงนภิสา ศรีลาเลข
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดสิงห์  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๖๒

เด็กหญิงสุนิสา เกตุพันธุ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดสิงห์  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๖๓

เด็กหญิงปลายฟา ปนทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดสิงห์  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๖๔

เด็กหญิงวาสนา บุญสิน
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๖๕

เด็กชายวสันต์ ยอดครุมาศ
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๖๖

เด็กหญิงสุภานัน โถน้อย
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๖๗

เด็กหญิงจิฏามาศ สุขสมคุณ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๖๘

เด็กชายสิทธิเดช วงศ์บุญมี
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๖๙

เด็กหญิงธัญพิชชา มูลนำอ่าง
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงปยุดา คูณศรีสอน

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๗๑

เด็กชายณัฐวุฒิ สีโน๊ต
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๗๒

เด็กหญิงนันทวัน พงษ์เขตกรณ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๗๓

เด็กหญิงภคนันท์ ชุ่มสุข
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๗๔

เด็กหญิงฉัตรฤทัย น้อยปน
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๗๕

เด็กชายภัทรพงศ์ แตงพิศ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๗๖

เด็กหญิงวริศรา คล้ายปาน
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๗๗

เด็กชายเสกสรร มานะกิจ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๗๘

เด็กหญิงศุภรัตน์ อรัญเสน
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๗๙

เด็กชายนัสวุฒิ เทศไพเราะ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๘๐
เด็กหญิงพิชญา อยู่หนู

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๘๑

เด็กชายเอกรัตน์ มีสกุล
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๘๒

เด็กหญิงวรนุช โชติพรม
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๘๓

เด็กชายอัมรินทร์ ควินรัมย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๘๔

เด็กหญิงขวัญนุตา แจ้งจัน

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๘๕

เด็กชายวศกร แสงเหลา
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๘๖

เด็กชายธนเรศ เทิมกระโทก
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๘๗

เด็กชายนิกร ดวงกันยา
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๕๙/๐๖๘๘

นายธีรวัฒน์ สมเพราะ
๑๕/๐๓/๒๕๒๖

โรงเรียนมหาสวัสดิ(ราษฎร์บำรุง)

์

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๖๘๙

เด็กชายพงศธร วิสิทธิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาสวัสดิ(ราษฎร์บำรุง)

์

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๐ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๕๙/๐๖๙๐
เด็กหญิงอภิญญา เพ็งสาธร

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาสวัสดิ(ราษฎร์บำรุง)

์

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๖๙๑

นางสาวนนทิยา แก้วสุข
๓๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๖๙๒

นายอลงกรณ์ จุ้ยคง
๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๖๙๓

นายวรากร สุนทรศารทูล
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๖๙๔

นายนนทชัย โพไพจิตร์
๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๖๙๕

นางสาวกชกร แสงเปล่งปลัง

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๖๙๖

นางสาวชมพูนุช วรรณรังศรี
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๖๙๗

นางสาวจิดาภา เสือพอน
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๖๙๘

นางสาวรามิล สะทองเผือก
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๖๙๙

นางสาวธนัชชา ฉลาดเจริญ
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๐๐
นายพีรวิชญ์ จินานุสรณ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๐๑
นายกานต์ กิติกุล

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๐๒
นายณฐพล บุญญะสุนันท์

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๐๓
นางสาวดวงหยีหวา

้

ชูชาติดำรงชัย
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๐๔
นายปติภูมิ วรวงษ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๐๕
นางสาวชินณพร รักเสรีธรรม

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๐๖
นายไพบูลย์ น้อยเปรม

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๐๗
นายนารายณ์ มนต์ไกรเวศย์

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๐๘
นายธนาธร เทียนเงิน

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๐๙
นางสาวนภัศสร น้อมผล

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๑๐
เด็กชายอัมรินทร์ เมืองประดิษฐ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๑๑

นางสาวกัญญ์วรา ตันสุรัตน์
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๑๒

เด็กชายภูริต ราชพัฒน์
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๑๓

เด็กหญิงนันทรักษ์ นาคคุ้ม
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๑๔

เด็กชายยสินทร ดีแก่
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๑๕

เด็กหญิงกมลชนก จริยาวุฒิพันธ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๑๖

เด็กหญิงสมิตานัน สกุลดิษฐ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๑๗

นางสาวสิริกันยา ทองแท้
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๑๘

นางสาวณัฐธิดา คงเจริญสุข
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๑๙

เด็กหญิงกนิษฐา คงธนพงศา
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๒๐
เด็กชายเจตนิพิฐ จิตติมงคล

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๒๑

เด็กหญิงกมลฉัตร รัมมะฉัตร
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๒๒

เด็กหญิงชมพูนุช เหล็กเคลือน

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๒๓

เด็กหญิงจันทร์จิรา สีทา

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๒๔

เด็กชายเด่นพงษ์ ชูเชิด
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๑ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๕๙/๐๗๒๕

เด็กชายสิทธิสิน ศรีบัวเอียม

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๒๖

เด็กหญิงวรารัตน์ ตระการรัตนชัย
๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๒๗

เด็กชายพิพัฒน์ เสาศิริ

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๒๘
เด็กชายนรินทร์กานต์

ปนแก้ว
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๒๙

เด็กชายสุรเชษฐ์ ยอดยศ
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๓๐
เด็กชายพงศกร อ่อนภา

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๓๑

เด็กหญิงอุมาพร ฟกสุวรรณ
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๓๒

เด็กชายกฤตานนท์ วงศ์ประภัสสร
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๓๓

เด็กหญิงปานทิพย์ จันทร์กระพ้อ
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๓๔

เด็กชายพีรพัฒน์ ประจวบกลาง
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๓๕

เด็กชายปารุสก์ บูรณปทมะ
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๓๖

เด็กชายทวีชัย อินทะมนต์
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๓๗

เด็กหญิงปติญญา จันทร์ดวง
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๓๘

เด็กหญิงนงปย์ณัช อุ่นศิริอนันต์
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๓๙

เด็กชายขจร มีแขก
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๔๐
เด็กหญิงวรางคณา เสือเงิน

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๔๑

เด็กชายวิทวัส หมืนคำเรือง

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๔๒

เด็กชายลายคราม ฤกษ์โสภี
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๔๓

เด็กชายภูมินทร์ ภูพวก
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๔๔

เด็กชายรุจิวัจน์ แก้วธุวารัชต์
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๔๕

เด็กหญิงทิพย์วิภา ประจันตะเสน

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๔๖

เด็กหญิงเปมิกา แก้วเกิดเถือน

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๔๗

เด็กชายธารทิพย์ ช่วยกลับ
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๔๘

เด็กชายปยวัฒน์ สว่างพันธ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๔๙

เด็กหญิงนารีญา เจริญศิริ
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๕๐
เด็กชายสรนันท์ จิตต์รักษ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๕๑

เด็กชายภูริวัฒน์ สนใจ
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๕๒

เด็กหญิงกิตติยา พงษ์เฉลียว
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๕๓

เด็กหญิงพิมชนก คำยอด
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๕๔

เด็กหญิงสุวภัทร เพ็ญสว่าง
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๕๕

เด็กชายเขมวัฒน์ กะไหล่เงิน
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๕๖

เด็กชายอภิวิชญ์ เขียวเรืองงาม
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๕๗

เด็กหญิงภาสิริ แฉ่งพานิช
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๕๘

เด็กชายนครินทร์ เผือกนวล
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๕๙

เด็กชายอภิรักษ์ ดียิง

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๒ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๕๙/๐๗๖๐
เด็กชายณัฐวัชร ฉายประดับ

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๖๑

เด็กหญิงจิดาภา วงศ์ดวงแก้ว
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๖๒

เด็กชายรชตภัทร บุญครอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๖๓

เด็กหญิงศุภรดา นาคนก
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๖๔

เด็กหญิงสิริทิพย์ บุญธรรม
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๖๕

เด็กหญิงนาราภัทร ยิงเจริญ

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๖๖

เด็กชายศราวิน จาดเอียง

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๖๗

เด็กหญิงลฎาภา ยานำคำ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๖๘

เด็กหญิงพิชญรัตน์ ศิษฎิโกวิท
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๖๙

เด็กหญิงปรัชญาพร จ่าแท่นธะรัง
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๗๐
เด็กชายธีรภัทร บุญเพ็ง

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๗๑

เด็กหญิงศุภากร ขำอยู่
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๗๒

เด็กชายวิธวินท์ แขมชัยภูมิ
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๗๓

เด็กชายนพศร แก้วเย็นฉำ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๗๔

เด็กหญิงหทัยรัฒน์ ทรัพย์ปราช
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๗๕
เด็กหญิงวิชญากานต์ จันทร์มณี

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๗๖

เด็กชายศุภโชค เชือโท

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๗๗

เด็กหญิงทักษพร เกษตรกรณ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๗๘

เด็กหญิงรินรดี สีดาว
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๗๙

เด็กชายธีรชัย พวงพิทักษ์กุล
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๘๐
เด็กชายธนกร หมวกแก้ว

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๘๑

เด็กหญิงจิรนันท์ สุขแสวง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๘๒

เด็กหญิงนรีรุ้ง เนียมเนตร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๘๓

เด็กหญิงณิชาพร สีด้วง
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๘๔

เด็กชายปยะพงษ์ คุ้มครอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๘๕

เด็กหญิงกชกร ชุมทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๘๖

เด็กชายกันตกณ สกุลมังคงสุข

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๘๗

เด็กหญิงพิชญา นกทรัพย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๘๘

เด็กหญิงพัชริศา สิทธิแสงอำไพ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๘๙

เด็กหญิงปญญาวี มงคลคำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๙๐
เด็กชายชิตไช จันทนารักษ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๙๑

เด็กชายณัฐวรรธน์ ชืนจิตร์

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๙๒

เด็กหญิงนภัสสร สงสาร

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๙๓

เด็กชายเมธัส มีเปรมปรีดิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๙๔

เด็กหญิงจีรนันท์ ทวีพูน
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๓ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๕๙/๐๗๙๕

เด็กชายกฤษนัญช์ แสงสิงห์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๙๖

เด็กหญิงกฤติพร รุจิวงศ์เลขกุล
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๙๗

เด็กหญิงเจตรารักษ์ ชืนชม

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๙๘

เด็กชายภัทรโชค เจนวิริยะกิจ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๗๙๙

เด็กชายวิริทธิพล

์

หาญณรงค์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๘๐๐
เด็กหญิงชิดชนก สะอาดศรี

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๘๐๑
เด็กชายธีรเดช นุ้ยเนียม

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๘๐๒
เด็กชายสิทธิพล เจริญสุข

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๘๐๓
เด็กหญิงสมฤดี มีมาก

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๘๐๔
เด็กหญิงณัฐชนน คิวสุวรรณสุข

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๘๐๕
เด็กชายธราณิช พ่วงหลาย

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๘๐๖
เด็กชายปฏิภาณ พึงฉิม

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงรวีดล คงภวภากร

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงปนัดดา สนใจ

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๘๐๙
เด็กหญิงวิรดา คล้ายมณี

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงวีริสา แสงเงางาม

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๘๑๑

เด็กหญิงศกุนตลา รักษ์วงศ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๘๑๒

เด็กหญิงภวิลวลัย ม่วงเงิน
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๘๑๓

เด็กหญิงกุลธิดา ไม่น้อยทรัพย์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๘๑๔

เด็กชายสรวิศ แสงปยะ
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๘๑๕

เด็กชายนภดล สมจิตวารี
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๘๑๖

เด็กหญิงนัชชา ศิริสิทธิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๘๑๗

เด็กชายภูริ นาชิน
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๘๑๘

เด็กหญิงอัญชลีพร จันทร์อำพร
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๘๑๙

เด็กชายเกีรยติศักดิ

์

ทาเจริญ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงอรพรรณ ไชยอ้าย

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๘๒๑

เด็กหญิงเมธินี คำพิมูล
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางเกร็ด วัดกลางเกร็ด  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๒๒

เด็กหญิงเนตรชนก เพ่งพิศ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางเกร็ด วัดกลางเกร็ด  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๒๓

เด็กหญิงฐิตาภา เข็มมลฑา
๐๐/๐๔/๒๕๔๘

วัดกู้ วัดกู้  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๒๔

เด็กหญิงวรรณิษา อานิสงส์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๒๕

เด็กหญิงอัญชิสา ด้วงศรี
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๒๖

เด็กหญิงสุพรรษา แรงเขตวิทย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๒๗

เด็กหญิงวนาลี สิงห์ห่วง
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๒๘

นางสาวกัญญารัตน์ สีแก้ว
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๒๙

เด็กหญิงฐิติพร หลำบูรณะ
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๔ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๕๙/๐๘๓๐
เด็กหญิงกฤษณา บรรจงเสียง

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๓๑

เด็กหญิงพิมพ์มาดา สมวงษ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๓๒

เด็กชายพรรณษา คงเทียน
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๓๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ ปานนวล

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๓๔

เด็กหญิงนิชา ชาญประไพ
๑๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

วัดท่าเกวียน  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๓๕

เด็กหญิงยุภาวรรณ ฝางแก้ว
๑๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

วัดท่าเกวียน  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๓๖

เด็กหญิงอธิตา สุขประสงค์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

วัดท่าเกวียน  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๓๗

เด็กหญิงฌาณิศา สนเล็ก
๐๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

วัดท่าเกวียน  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๓๘

เด็กหญิงกนกอร ปละวุฒิ
๑๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

วัดท่าเกวียน  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๓๙

เด็กหญิงอัฐพงศ์ ขวัญเจริญทรัพย์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

วัดท่าเกวียน  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๔๐
เด็กหญิงวราภรณ์ เผือกยิม

้

๑๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

วัดท่าเกวียน  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๔๑

เด็กชายภูวริศ กิริวรรณา
๒๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

วัดท่าเกวียน  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๔๒

เด็กหญิงศิริกัญญา มงคลว่า

๒๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

วัดท่าเกวียน  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๔๓

เด็กหญิงฉวีวรรณ ยืนยง
๑๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

วัดท่าเกวียน  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๔๔

เด็กหญิงกนกวรรณ บุญยืน
๑๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

วัดท่าเกวียน  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๔๕

เด็กหญิงอทิตติญา วงช้าง
๓๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

วัดท่าเกวียน  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๔๖

เด็กหญิงอภิญญา แก้วนวล
๑๘/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

วัดท่าเกวียน  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๔๗

เด็กชายภานุวัฒน์ หลงประเทศ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๔๘

เด็กชายอนันต์ กัลยาบุตร
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๔๙

เด็กชายอนุวิทย์ กลีบกลางดอน
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงปนิตา แว่นคำ

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๕๑

เด็กหญิงนันทิชา อ่อนเพ็ง
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๕๒

เด็กหญิงสุทธิชา แจ้งดี
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๕๓

เด็กหญิงศิลารักษ์ พูลทอง
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๕๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ เขตต์นนท์
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๕๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ การถาง
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๕๖

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ชมฉำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๕๗

นางสาวกชกร มานะพงษ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๕๘

นางสาวชลธิชา ขำดำ
๐๒/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๕๙

นางสาวนภสร วรดานันท์
๑๗/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๖๐
นางสาวสุขุมาลย์ สุภาพ

๐๕/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๖๑

นางสาวสุภาภรณ์ แหวนวงศ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๖๒

นายเกียรติศักดิ

์

ไชยมาตย์
๒๖/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๖๓

นางสาวบุษราคัม กล้วยเนียม
๐๓/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๖๔

นางสาวบุญราศี
สุขเกษมประเสริฐ ๒๖/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๕ / ๔๑

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๕๙/๐๘๖๕

นายภูบดี ประกอบกิจ
๐๗/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๖๖

นายศักดิสิทธิ

์ ์

แหวนวงศ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๖๗

นายศิริพงษ์ ไตรพุทธางกูร
๐๕/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๖๘

นายศุภกร มานะกุล
๐๗/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๖๙

นายสันติภาพ ตะนัยสี

๑๕/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๗๐
นายสิทธิชัย รากผักแว่น

๒๕/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๗๑

เด็กหญิงจิดาภา สุวรรณบำรุง
๒๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๗๒

นางสาวเจนจิรา มณีวงศ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๗๓

เด็กหญิงเจนจิรา ใจทน
๒๙/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๗๔

นางสาวดวงรัตน์ อรุณโชติกุล
๑๒/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๗๕

นายธีรภัทร สาระวัน
๐๖/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๗๖

นายปริญญา หัตถกรรม
๐๕/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๗๗

เด็กหญิงปณจารีย์ วิเชียร
๑๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๗๘

นางสาวพรหมเพชร สินบุญญานนท์
๒๘/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๗๙

เด็กหญิงพิณรัตน์ นิลโท
๑๐/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๘๐
เด็กหญิงภัคจิรา จันทร์เอียม

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๘๑

นางสาวลำไพ อาจนนลา

๑๑๑/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๘๒

เด็กหญิงศรัญญา คำมันตรี
๒๖/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๘๓

เด็กหญิงหทัยรัตน์ วงศ์วิทิต
๐๒/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๘๔

เด็กหญิงออมสิน ชาญสุวรรณ

๑๙/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๘๕

เด็กชายภานุวัฒน์ ทัดประดิษฐ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๘๖

เด็กหญิงโยษิตา บางยาง
๐๗/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๘๗

เด็กชายรพินทร์ โพธิสุทธิ

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๘๘

เด็กชายระชานนท์ ยุพา
๒๗/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๘๙

เด็กหญิงกิตติมา สมัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงคันธรัตน์ เทวฤทธิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๙๑

เด็กชายชาญวิทย์ รัตนสมบูรณ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๙๒

เด็กชายณภัทร เหมือนกลัด
๑๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๙๓

เด็กหญิงศศินภา อินทร์ถา
๒๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๙๔

เด็กหญิงพิชชานันท์ ขุนคง
๑๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๙๕

เด็กหญิงธรรญชนก ปนน้อย
๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๙๖

เด็กหญิงกมลทิพย์ แก้วกอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)
วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๙๗

เด็กชายจิรวัฒน์ ยืนบุญ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)
วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๙๘

เด็กหญิงจุฑามาศ ภูผิวนาค
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)
วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๘๙๙

เด็กชายซอลิน เบิกโท
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)
วัดสพานสูง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๖ / ๔๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๕๙/๐๙๐๐
เด็กหญิงทาริกา สิบแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงปภัสสร ขวัญเมือง

๐๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๐๒
เด็กชายวราวุฒิ บางกระ

๒๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงอภิญญา หงษ์ศรี

๒๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๐๔
เด็กชายอภิรักษ์ อิมสอาด

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๐๕
เด็กหญิงอรณิชา ทัพวงศ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงอาทิตยา สุดรุ่ง

๑๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงขวัญข้าว เพิงระนัย

๑๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๐๘
เด็กชายณรวัฐ เหมือนกลัด

๐๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๐๙
เด็กหญิงธนัชชา แสงสาคร

๐๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงเบญจทิพย์ นาโพนทัน

๑๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๑๑

เด็กชายปรเมฆ ธรรมสอนบุญมา
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)
วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๑๒

เด็กชายพลภัทร ขันเกตุ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)
วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๑๓

เด็กหญิงวงแหวน คีมนารักษ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)
วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๑๔

เด็กหญิงอาลินดา มากท้วม
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)
วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๑๕

เด็กหญิงภัคพิมล ขาวสอาด
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ วัดสพานสูง  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๑๖

นางสาววาสนา เสริฐสอน
๒๑/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๑๗

นางสาวนพรัตน์ สิงห์โห
๑๙/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๑๘

เด็กหญิงจุฑานันท์ เปยมคง
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๑๙

เด็กหญิงกมลชนก จิตสมสุข
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๒๐
เด็กหญิงปนัดดา รางแรม

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๒๑

เด็กชายสุรัชกฤษฏิ

์

สีสัน
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๒๒

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

สาเพียร
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๒๓

เด็กหญิงสุนทรี สุขสวัสดิ

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๒๔

เด็กชายอดิศร เดือนจันทร์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๒๕

เด็กหญิงนิชาภัทร ภู่สมใจ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๙๒๖

เด็กหญิงสุนันนุช เรืองศรี
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๙๒๗

เด็กหญิงชุติมา สร้อยสนธ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๙๒๘

เด็กหญิงชลธิชา สร้อยสนธ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๙๒๙

เด็กชายภูดิส สมทรัพย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๙๓๐
เด็กชายจีรภัทร วัชรมูล

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๙๓๑

เด็กชายอติวัสร์ โกษะ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๙๓๒

เด็กชายกฤษกร กูบฉิม

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๙๓๓

เด็กหญิงนวลพลอย รักเดช
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๙๓๔

เด็กชายแสงสุรีย์ ครองเชือ

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๗ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๕๙/๐๙๓๕

เด็กชายวีระพงศ์ วีระพงศ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๙๓๖

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ไชยาน้อย
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๙๓๗

เด็กชายวิศิษฐ์ มะลิ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๙๓๘

เด็กหญิงญาติมา คนบุญ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๙๓๙

นางสลิลทิพย์ พุ่มพรม
๒๕/๐๔/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๖๕๙/๐๙๔๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุขเจริญ

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอินทาราม วัดอินทาราม  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๔๑

เด็กหญิงกมลชนก เย็นสุข
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดอินทาราม วัดอินทาราม  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๔๒

นางชาณิศา โพธิขำ
๐๑/๐๖/๒๕๐๙

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๔๓

นางสาวรืนหทัย

่

แสงมา
๐๓/๐๘/๒๕๑๔

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๔๔

นางดวงชีวัน เกสร
๐๑/๐๒/๒๕๒๓

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๔๕

นางกฤติกานต์ แหวนวงษ์
๐๓/๐๔/๒๕๒๓

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๔๖

นางสนธญา ทองหล่อ
๐๑/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๔๗

นางสาววิลาวรรณ เพียรวิชา
๑๘/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๔๘

นางสาวลำไย วงศ์คำเหลา
๒๕/๐๖/๒๕๓๑

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๔๙

นางสาวศิริพร เพ็ชรแดง
๐๑/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๕๐
นางสาวชนัญธิดา แก้วเก็บ

๐๑/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๕๑

เด็กหญิงทิพวรรณ ทองใบ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๕๒

นางจุฑาทิพ เลยะกุล
๒๐/๐๙/๒๕๐๕

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๕๓

เด็กชายธนากร ริดทรัพย์
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๕๔

เด็กหญิงธัญพร วงษ์ษา
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๕๕
เด็กหญิงเบญจวรรณ น้อยใย

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๕๖

นางสาวสุธาสินี แก่นเรือง
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๕๗

นางสาวแสงเทียน โสภาพรม
๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๕๘
เด็กหญิงอาทิตยาภา นุ่นงาม

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๕๙

เด็กหญิงอนัญญา ศรีเดช
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงอรอุมา กลมกล่อม

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๖๑

เด็กหญิงอันวิดา หมุดธรรม
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๖๒

เด็กหญิงศศิธร อินกระทึก
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๖๓

เด็กหญิงปทมพร บุญหลง
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๖๔

เด็กชายณชล นาคเจริญ
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๖๕

นางสาวสุชาดา ประวัติวงศ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๖๖

เด็กหญิงพรรณราย ปานา
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๖๗

นางสาวกุลสตรี เรืองโรจน์
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๖๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ สมานหมู่
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๖๙

เด็กหญิงณัฐธันยา ฮาดิ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๘ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงปทมา นิจิตร

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๗๑

เด็กหญิงเมย์ วิลาจันทร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๗๒

เด็กหญิงดารินทร์ นาสกสศ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๗๓

เด็กชายวิชัย รูปยะเวช
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๗๔

เด็กหญิงสุภัสชา หาญจิตร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๗๕

เด็กหญิงวิชยา อินทรโอสถ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางบัวทอง วัดบางบัวทอง  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๗๖

เด็กหญิงฉัตรมณี กิจตาจัย
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางบัวทอง วัดบางบัวทอง  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๗๗

เด็กหญิงนาตาลี เอนกบุณย์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางบัวทอง วัดบางบัวทอง  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๗๘

เด็กหญิงกัณฐิกา ชนะเทพ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางบัวทอง วัดบางบัวทอง  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๗๙

เด็กหญิงช่อผกา สิทธิ
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางบัวทอง วัดบางบัวทอง  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงฝน คำพางาม

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๘๑

นางสาวอินทิรา มีพวงผล
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

วัดละหาร  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๘๒

เด็กหญิงศดานันท์ กองอ้น
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

วัดละหาร  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๘๓

เด็กหญิงมัณยาภา ราหุลทัต
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

วัดละหาร  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๘๔

นางสาววาสนา น้อยเกตุ
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๘๕

นางสาวริษฎา เหล่าบุตรสา
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๘๖

นางสาวศรัญญา จิตรจร
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๘๗

นางสาวอารียา จันทราช
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๘๘

นางสาววิลาสินี ศรีพันธ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๘๙

เด็กชายเอืออังกูร

่

อุ่นซิม
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๙๐
เด็กชายอาทิตย์ เรืองฤทธิศักดิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๙๑

เด็กหญิงจารุวรรณ แซ่โง้ว
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๙๒

เด็กหญิงอารยา เปนสุข
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๙๓

เด็กหญิงกฤติมา ธูปวงค์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๙๔

เด็กชายฐวรพงศ์ คล้ายแพร
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๙๕

เด็กชายธนากร แทนบุญ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๙๖

เด็กหญิงจิรภิญญา จันบุตราช

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๙๗

เด็กหญิงธันยพร สะอาด
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๙๘

เด็กหญิงศุจีภรณ์ ฟองรัตน์
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๖๕๙/๐๙๙๙

นางสาวสุนีย์ วัชรวิทยากร
๒๓/๐๓/๒๕๐๓

วัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๐๐
นางสาวพรชนก อ่วมนิม

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๐๑
นางสาววันวิสา ห่วงกลิน

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๐๒
นายกีรติ ณัถฤทธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๐๓
เด็กชายดนุสรณ์ คำเสียง

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงสราลี สุริวงษ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๙ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงณุภา เกษรสังข์

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงฤหัสฐา วังทองชุก

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงธนัญญา นุ่มนวล

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๐๘
เด็กชายธนกร แก่นจันทร์

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๐๙
เด็กชายวรเมธ คิดหมาย

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๑๐
นายเจนณรงค์ อินทสุข

๒๖/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก วัดลาดปลาดุก  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๑๑

นางชูศรี ไชยสอง
๑๗/๐๙/๒๕๐๐

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก วัดลาดปลาดุก  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๑๒

นางสาวพรวิสาข์ เอมพานิช
๐๑/๐๕/๒๕๑๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ วัดบางไผ่  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๑๓

นางสาวอารยา เอมพานิช
๐๔/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ วัดบางไผ่  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๑๔

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ สุทธิรักษ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ วัดบางไผ่  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๑๕

เด็กหญิงนภาภรณ์ ภู่ประกิจ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ วัดบางไผ่  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๑๖

เด็กหญิงชลนิชา โยธะการี
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ วัดบางไผ่  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๑๗

เด็กหญิงดาราวดี ขจรศิริกุล
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ วัดบางไผ่  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๑๘

เด็กหญิงพลอยกมล เอียดแก้ว
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ วัดบางไผ่  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๑๙

เด็กหญิงนฤมล ตรงศูนย์ดี
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ วัดบางไผ่  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงพุทธิชา ศรีสุริยพงศ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ วัดบางไผ่  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๒๑

เด็กหญิงกฤติยา ช่วยคุณ
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ วัดบางไผ่  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๒๒

นางอำพัน ตราจำนงค์
๐๓/๐๑/๒๕๐๐ โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)

วัดบางรักใหญ่  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๒๓

นางสาวสุทธิธิดา

์

แพงสุ่ย

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 9 วัดบางรักใหญ่  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๒๔

เด็กชายชัชวาล
ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๒๕

เด็กหญิงณัฐชยา ลำเลิศกชกร

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๒๖

เด็กหญิงพลอยชมพู ศรีเทรา
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๒๗

เด็กหญิงกชพร ตังพูนสุข

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๒๘

เด็กหญิงปยะธิดา นันธิ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๒๙

นายสุภเนตร ศรีวัง
๑๙/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๖๕๙/๑๐๓๐
นางสาวอตินุช แจ่มนุช

๑๘/๐๓/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๖๕๙/๑๐๓๑

เด็กหญิงกมลวรรณ ชุ่มตลับ
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๖๕๙/๑๐๓๒

นางสาวอารียา ปานกลำ
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๖๕๙/๑๐๓๓

เด็กชายชุณนิรันดร์ แก้วปญญา
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๖๕๙/๑๐๓๔

เด็กหญิงนนทวรรณ กลินดี

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๖๕๙/๑๐๓๕

เด็กหญิงนัชชา เนตรนุช
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๖๕๙/๑๐๓๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ เล็กฉลาด

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๖๕๙/๑๐๓๗

นางสาวธิดา อินถา
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๖๕๙/๑๐๓๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ เงินยิง

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๖๕๙/๑๐๓๙

นางนฤมล หุ่นดี
๒๕/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๐ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๕๙/๑๐๔๐
นางสาวเดือนเพ็ญ แก้ววิชิต

๒๒/๐๘/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๖๕๙/๑๐๔๑

นางดาลัด สมสุข
๒๑/๐๗/๒๕๐๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๖๕๙/๑๐๔๒

เด็กชายพันธ์ธรรม เลืองสุนร
๒๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๔๓

เด็กหญิงปานวาด วิเศษภักดีวงศ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๔๔

เด็กหญิงฐิติวรดา แสงศรัทธา
๒๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๔๕

เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา พิมพ์ภัทรยศ
๑๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๔๖

เด็กชายเมธัส กองศรี
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๔๗

เด็กหญิงทักษพร รัตนคช
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๔๘

เด็กหญิงธนพรรณ ไชยประเสริฐ
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๔๙

เด็กหญิงอริยา ประทุมมาศ
๒๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงนัทรนันท์ สุวรรณ์พาหุ

๑๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๕๑

เด็กหญิงณภัทร วันดี
๒๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๕๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ประทุมขันธ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๕๓

เด็กหญิงวรีวรรณ เพ็ญนารา
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๕๔

เด็กชายวุฒิพงษ์ วิเศษดอนหวาย
๒๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๕๕

เด็กชายสุเมธ เปรียมนอง

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๕๖

เด็กหญิงกนิษฐา ปแก้ว
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๕๗

เด็กหญิงธนัชพร รักษา
๑๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๕๘

เด็กหญิงลลิตา ชัยถาวรกิจ
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๕๙

เด็กหญิงวนิดา วุฒิบุญมนัส
๒๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๖๐
เด็กหญิงศศิประภา พิทูลรัตนะ

๐๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๖๑

เด็กหญิงอาทิมา ดีเสมอ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๖๒
เด็กชายฉัตรชาญชัย ยินดี

๒๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๖๓

เด็กหญิงสุพรรณวดี พินงาม
๒๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๖๔

เด็กชายศิวกร วงษ์เกษม
๒๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๖๕

เด็กชายวรวุฒิ พุกเผือน

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๖๖

เด็กชายกนกชัย กายขำสิทธิกุล
๒๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๖๗

เด็กหญิงจิดาภา นานิลทอง
๒๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๖๘

เด็กหญิงพิมพ์มาดา จันฉิม
๑๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๖๙

เด็กหญิงทิวาพร อุไรวรรณ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๗๐
เด็กชายอภิเดช แผนสท้าน

๐๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๗๑

เด็กชายเอกราช เผ่าศรีเผือก
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๗๒

เด็กหญิงดารารัตน์ วรตันติกุล
๒๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๗๓

เด็กชายกัณตนัช ยอดจิตร์
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๗๔

เด็กชายธนดล เปยพรัด
๑๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๑ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๕๙/๑๐๗๕

เด็กหญิงศตพร เหมือนปน
๒๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๗๖
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ธนประเสริฐพล

๒๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๗๗

เด็กหญิงธนพร ยามมีสิน

๑๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๗๘

เด็กหญิงมนพัทธ์ ไชบเวช
๑๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๗๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ เคลือบมณี
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงตรีชนก แสงกรณ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๘๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สุขนา
๑๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๘๒

เด็กหญิงอริสา ทองธิราช
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๘๓

เด็กหญิงณัฐพงศ์ คุ้มอินทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๘๔

เด็กหญิงพิมพ์พจี สมเพชร
๒๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๘๕

เด็กหญิงอารยา ทองญวน
๑๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๘๖

เด็กหญิงจุรีภรณ์ ขุนทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๘๗

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ขำมีศักดิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๘๘

เด็กหญิงเกวลิน ปานกลัน

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๘๙

เด็กหญิงเขมจิตรา เปยมสิน
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๙๐
เด็กชายทศพร แจ้งพูน

๒๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๙๑

เด็กหญิงปรมัย หนูฉลุง
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๙๒

เด็กหญิงพิชามญชุ์ โชติสมบัติสกุล
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๙๓

เด็กหญิงกาญจนา จรัญญา
๑๕/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๙๔

เด็กหญิงเบญจมาศ
เอียมอนันต์วัฒนะ

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๙๕

เด็กหญิงพีรยา วงศ์วร
๒๕/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๙๖

นางสาวสุพรรณษา บุญล้วน
๑๒/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๙๗

เด็กหญิงอิศริญา นามวงษา
๒๘/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๙๘

เด็กหญิงณัฐนันท์
อัครพลคุณานนท์

๑๔/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๐๙๙

นางสาวอาภรณ์ คูประเสริฐวงศ์
๐๔/๑๒/๒๕๐๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๐๐
เด็กชายสิริมงคล ศรีไตรภพ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๐๑

เด็กหญิงสุชาวดี โพธิศรี

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๐๒

เด็กชายกมลวัฒน์ ช้างอยู่
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๐๓

เด็กชายวีรวัฒน์ เด่นดวง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๐๔

เด็กชายชัญพิสิษฐ์ ทุตกิจ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๐๕

เด็กหญิงอภิรมย์ฤดี สุขสวัสดิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๐๖

เด็กหญิงสุมิตา อินเสาร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๐๗

เด็กหญิงมนัสนุช ชุมเกตุ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๐๘

เด็กหญิงพัทธนันท์ โพธิศรี

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๐๙

เด็กหญิงณัชชารีย์ ผ่องศรีใส
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๒ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๕๙/๑๑๑๐

เด็กหญิงพัชรพร รักษา
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงอินทิรา ยิมดี

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๑๒

เด็กหญิงชลมาส เข็มขาว
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๑๓
เด็กหญิงจันทรวรรณ ภู่พันธุ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๑๔

เด็กหญิงพัชรา เนินชนม์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๑๕

เด็กหญิงอนงค์นาถ บุญเกลียง

้

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๑๖

เด็กหญิงชนิดา ยิมจัน

้ ่

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๑๗

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ริวสุวรรณสกุล

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๑๘

เด็กหญิงกรรภิรมย์ เขมาชีวะ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๑๙

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ก้อนพรหม
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๒๐

เด็กชายอนุวัฒิ ลาแดง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๒๑

เด็กชายมินทร์ธาดา คำอิม

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๒๒

เด็กชายปรินทร์ อินทมาศ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๒๓

เด็กชายสุขนันท์ นิลวงศ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๒๔

เด็กหญิงอาณัญชา นาคบุตร
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๒๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ยอดประเสริฐ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๒๖

เด็กชายเรืองศักดิ

์

พงษ์ไพร
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๒๗

เด็กหญิงณธษา ฤทธิไกรพิชญ์

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๒๘

เด็กหญิงพิมผกา คำขจร
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๒๙

เด็กหญิงสฐิตา แซ่ลี

้

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๓๐

เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีขำ
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๓๑

เด็กหญิงทิพธิวา เฉยทิพย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๓๒

เด็กหญิงศศิธร หงอกพิไล
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๓๓

เด็กหญิงกนกพร ธันยาธีรเดช
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๓๔

เด็กหญิงแพรวา น้อยสังข์
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๓๕

เด็กชายอวิรุทธ์ ปยางกูร
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๓๖

เด็กหญิงพานทอง แสงใส
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๓๗

เด็กหญิงสุภาวดี ฟกเล็ก

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๓๘

เด็กหญิงณัฐชนก มีบุญ
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๓๙

นางสาวปนมณี บุญส่ง
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๔๐

เด็กหญิงนันฐพร เผือกเพิก
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๔๑

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ไลย์ลักษ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงปริยฉัตร ใยกลาง
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๔๓

เด็กหญิงวันวิสา พูนแก้ว
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๔๔

เด็กชายพลภัทร์ ผ่านอ้น
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๓ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๕๙/๑๑๔๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชัยสินธุ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงรักติกานต์ ศรีสวัสดิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๔๗

เด็กหญิงพรธิตา จินดารักษ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๔๘

เด็กหญิงจิดาภา ทองดี
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๔๙

เด็กหญิงอารียา พิมพ์ทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๕๐

เด็กหญิงปยะธิดา พูลปน

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๕๑

เด็กหญิงเปรมฤทัย ราศี
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๕๒

เด็กชายวัชรพล หุ่นธานี
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงศลิษา บัวรุ่ง
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๕๔

เด็กชายชัยวัฒน์
สิริไพบูลย์กาญจน์ ๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๕๕

เด็กหญิงอาภรณ์ เกลียงเกลา

้

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๕๖

เด็กชายชินพัฒน์ เปลียนสมัย

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๕๗

เด็กหญิงธันยรัตน์ พารุ่ง

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๕๘

เด็กหญิงเวธนี โสภณศรีสุข
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๕๙

เด็กหญิงนภมณฑล ทำขุนทด

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๖๐

เด็กหญิงชลธิชา อินสอน
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๖๑

เด็กชายวรเชษฐ์ แก้วจรูญ
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๖๒

เด็กชายวรรณลพ ยิมฟุงเฟอง

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๖๓

เด็กหญิงจิราพร แตงโสภา
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๖๔

เด็กหญิงจิรัชญา เข็มปญญา
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๖๕

เด็กชายอินทนนท์ รอดรัตน์
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๖๖

เด็กชายศุภวิชญ์ อรัญญะนาค
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๖๗

เด็กชายกฤษฎา จิตรแสวง
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๖๘

นายสิทธิชัย รัสมี
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๖๙

นายชนะพล เนียมหอม
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๗๐

นายสิทธิชาติ เหมะจันทร์
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๗๑

นายวรวิทย์ ธนะสิทธิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๗๒

นายสมพร หอมถนัด
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๗๓

นายไชยพงศ์ โบพาณิชศิริ
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๗๔

เด็กหญิงพิชญา ยีภู่

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๗๕

เด็กหญิงศุทธินี หนักแน่น
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๗๖

เด็กชายอนุวัฒน์ ปทมานนท์
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๗๗

นางสาวจุไรรัตน์ เพิมสุข

่

๒๗/๐๘/๒๕๐๐
โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๗๘

นางสุจิตรา ดวงสิริโสภณ
๐๘/๐๒/๒๕๐๑

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๗๙

นางสาวอินทิรา สุขสวัสดิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๒๓

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๔ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๕๙/๑๑๘๐

นายเกียรติศักดิ

์

ภิรมย์คล้อย

๑๙/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๘๑

นางสาวทิพพยาพัศ ขำผึง

้

๑๖/๐๘/๒๕๒๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๘๒

นางสาวจุฑารัตน์ ทองอยู่
๐๘/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๘๓

นางสาวสุมาลี เสมคำ
๑๒/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๘๔

นางสาวมลฑริกา ชัยวงค์ษา
๑๘/๐๔/๒๕๑๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๘๕

นายพสิษฐ์ สุขใย
๒๑/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๘๖

เด็กชายทรรศนัย เอมแจ้ง
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๘๗

เด็กชายกณวรรธน์ มาโพธิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๘๘

เด็กชายธนพล ดาวเรือง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๘๙

เด็กชายจิรวัฒน์ อินทร์ภูงา
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๙๐

เด็กหญิงกันตา เม่นคง
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๙๑

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ทหาร

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๙๒

เด็กหญิงปาริฉัตร พรายทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๙๓

เด็กหญิงนริศรา ขำขาว
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๙๔

เด็กหญิงภัทราพร พลบถึง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๙๕

เด็กหญิงวรรณษา ศรีแฉล้ม
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๙๖

เด็กหญิงศศิประภา กมลภพ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๙๗

เด็กหญิงธัญชนก หลีแดง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๙๘

เด็กหญิงสุทาทิพย์ รอดหลัก
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๑๙๙

เด็กหญิงวารุณี กุลสุวรรณ
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงนิธิพร อ่อนฉำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๐๑

เด็กหญิงณัฐนที เทศแก้ว
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๐๒

เด็กหญิงนารีรัตน์ เตือนศรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๐๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ รืนสวัสดิ

่ ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๐๔

เด็กหญิงปวันรัตน์ ธรรมจันทร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๐๕

เด็กหญิงฐิตินันท์ บุญประดับ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๐๖

เด็กหญิงปลืมกมล

้

ยงเจริญชัยสิทธิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๐๗

เด็กหญิงเกศกนก ปนตระกูล
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๐๘

เด็กหญิงวิมลรัตน์ เปยวนาลาว
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๐๙

เด็กหญิงนริศรา เข็มเงิน
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๑๐

เด็กชายพชรพล จิตรรังษี
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๑๑

เด็กชายศิวะ นาคหล่อ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๑๒

เด็กชายบุญฤทธิ

์

รักษาชล
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๑๓

เด็กชายทศพล ขวานเพชร
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๑๔

เด็กชายกรกต ดีมัน

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๕ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๕๙/๑๒๑๕

เด็กชายศรีโสภณ คุ้มผล
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๑๖

เด็กชายณัฐพล เปลืองกลาง

้

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๑๗

เด็กหญิงปยะมาศ รักพร้า
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๑๘

เด็กหญิงณนณ โกกะบุญ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๑๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ดิษฐเจริญ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๒๐

เด็กหญิงมนทกานต์ สุขใย

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๒๑

เด็กหญิงราชาวดี เมืองไชย
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๒๒

เด็กหญิงกัณฐมณี คำต่อม
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๒๓

เด็กหญิงจันทราวลี เสนีวงศ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๒๔
เด็กหญิงแพรวพรรณ วันตุ้ย

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๒๕

เด็กหญิงนิสิตา บุตรสา
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๒๖

เด็กหญิงจินดาภา ชาวบางรัก
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๒๗

เด็กหญิงณภัทรสร ปองสุข
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๒๘

เด็กหญิงเกวริน อาจหยุด
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๒๙

เด็กหญิงธานิภา ชืนสกุล

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๓๐

เด็กหญิงพรรณิสา บุญเปยม
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๓๑

เด็กหญิงชนิการณ์ ไทยวุฒิ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๓๒

เด็กชายธีรศักดิ

์

ก๋งมี
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๓๓

เด็กชายเงิน คำต่อง
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๓๔

เด็กชายธนาธิป อิสลาม
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๓๕

เด็กหญิงสุฐิตา ชูรอดภัย
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๓๖

เด็กหญิงยุพารัตน์ หว่าหลิง

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๓๗

เด็กชายนัยสิทธิ

์

วารีพัฒน์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม วัดเอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๓๘

เด็กชายสราวุฒิ จันทอง

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม วัดเอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๓๙

เด็กหญิงนารี คงประพันธ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม วัดเอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๔๐

เด็กชายธนกิจ ศรีปานมัน

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม วัดเอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๔๑

เด็กชายธนากร คำแก้ว
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม วัดเอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๔๒

เด็กหญิงนิภาพร พรมเคนสา
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม วัดเอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๔๓

เด็กชายนันทพร ช้างอยู่
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม วัดเอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๔๔

เด็กชายนิภพ ศรีม่วง
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม วัดเอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๔๕

เด็กชายธนากร แจ่มบุญมี
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม วัดเอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๔๖

เด็กชายชืนนภา

่

อยู่เสนาสน์
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๔๗

เด็กหญิงณัฐิดา กรีมาบุตร
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๔๘

เด็กหญิงลักษณารี ขิงเขียว
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๔๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ วงศ์จันทร์
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๖ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๕๙/๑๒๕๐

เด็กหญิงนลลนีย์
เจนปญญาวุฒิกุล ๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๕๑

เด็กหญิงบัณฑิตา ชูแก้ว
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๕๒

เด็กหญิงวิมลสิริ บุตรอิม

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๕๓

เด็กหญิงทองสุข จันเพ็ชร

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๕๔

เด็กชายภาคิน สุขใย
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๕๕

เด็กชายสธน เม่นคง
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๕๖

เด็กชายอำพล รักคำ
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๕๗

เด็กหญิงณัฐกมล ปงพิมาย
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๕๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ วรณะพันธุ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๕๙

เด็กหญิงพลอยชลพู เตชะการโยธา
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๖๐

นางสาวคำแก้ว นำจันทร์
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๖๑

นางสาวตะวัน ยาจีน
๒๒/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๖๒

นางสาวนาริทร์ แพงศรีรักษา
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๖๓

นางสาวมุกดา มีมากบาง
๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๖๔

นางสาวอัมพร นิตตะ
๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๖๕

เด็กหญิงลลิดา ทำนอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๖๖

เด็กหญิงพรจิรา อักษรคง
๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๖๗

เด็กหญิงปทมพร มณี
๑๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๖๘

เด็กหญิงจันทร์สุดา กลัดลัด

๑๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๖๙

เด็กหญิงนิยาพร ผลาเลิศ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๗๐

เด็กหญิงเพ็ญนภา ศรีล้อม
๒๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๗๑

เด็กหญิงวรรณิศา เทียนขาว
๒๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๗๒

เด็กชายจักริน แซ่หวัง
๑๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๗๓

เด็กหญิงสุพินดา จุ้ยเปย
๑๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๗๔

เด็กหญิงสุภาภรณ์ บัวลอย

๑๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๗๕

เด็กหญิงรุจิลา มันใจ

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๗๖

เด็กหญิงเปรมมิกา เปยมพูล
๑๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๗๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แก่นจันทร์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๗๘

เด็กหญิงวรัญญา สุขวรรณะ
๒๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๗๙

เด็กหญิงฐาปนี เย็นหาร

๓๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๘๐

เด็กหญิงศิริวรรณ กรุดแก้ว
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๘๑

เด็กชายนริศร ธิดี
๑๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๘๒

เด็กชายเธียรวิทย์ วงษ์สุวรรณ
๐๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๘๓

เด็กหญิงนนทิยา ยีภู่

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๘๔

เด็กหญิงสุกัญญา ชมรัมย์
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๗ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๕๙/๑๒๘๕

เด็กชายประดิพัฒน์ เจริญดี
๑๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๘๖

เด็กชายปฐมพงศ์ กอนปน
๒๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๘๗

เด็กหญิงจตุพร ทับเงิน
๑๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๘๘

เด็กชายเฉลิมทรัพย์ สุขเกษม
๒๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๘๙

เด็กชายโพสพัช คตภูธร
๐๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๙๐

เด็กชายรัฐพล สว่างศรี
๑๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๙๑

เด็กชายวีรยุทธ ชูเชือ

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๙๒

เด็กหญิงรินณภัทร กลินวัน

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๙๓

เด็กหญิงกุลลดา อินทรสูต
๐๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๙๔

เด็กหญิงณัฐธิดา เรืองรัมย์
๑๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๙๕

เด็กหญิงนัยเนตร หน่อแก้ว
๒๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๙๖

เด็กชายมงคล แสนพลเมือง
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๙๗

เด็กชายภานุวิชญ์ ทองสา
๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๙๘

เด็กหญิงณิชกานต์ ธีรภัทรไพบูลย์
๒๓/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๒๙๙

เด็กหญิงปลายฟา ขุนศรี
๑๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๐๐
เด็กหญิงไปรยา วัชโรบล

๑๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๐๑

เด็กชายอารีย์ แก้วในหิน
๓๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๐๒

เด็กหญิงกิตติยา พรมสนธ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๐๓

เด็กหญิงสิริน
พรเกษมประเสริฐ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๐๔

เด็กหญิงอรอุมา อาญาเมือง
๑๖/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๐๕

เด็กหญิงสุภาพร กิจจรัสกุล

๑๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๐๖

เด็กชายคณิน วรรณสินธิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๐๗

เด็กชายมินทร์ธาดา วัชโรบล
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๐๘

เด็กหญิงธารทิพย์ ทรัพย์ดี
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๐๙

เด็กหญิงนำทิพย์ สว่างแก้ว
๐๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๑๐

เด็กหญิงปนัดดา สีนำเงิน
๑๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๑๑

เด็กชายวงศธร เจริญศิลป
๑๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๑๒

นายนพเดช ฉำทอง
๒๙/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๑๓

นางสาวพัชรินทร์ อาลากุล
๒๙/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๑๔

นายนภสินธุ์
ผลประดิษฐานนท์ ๑๘/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๑๕

นางสาวปงปง ทะสาโล
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๑๖

เด็กชายธนกร พรายแสง
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๑๗

นายธนายุทธ วนเมธิน
๐๕/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๑๘

เด็กหญิงลัดดา คล้ายสำเนียง
๒๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๑๙

นายฐิติพันท์ เหมือนใจ
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๘ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๕๙/๑๓๒๐

นายเกรียงไกร เสือคง
๐๙/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๒๑

นายอมรทัต มณีวรรณ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๒๒

นางสาวรินณา ปุรา
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๒๓

นางสาวริสา พรมแย้ม
๐๓/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๒๔

นางสาวปรวีร์ จรเจริญ
๑๕/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๒๕

นายบารมี เสือจุ้ย
๒๑/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๒๖

นางสาวนิดา มาตรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๒๗

เด็กหญิงกมลพร กิแมน
๑๘/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๒๘

นางสาวรัตนา รุ่งเรือง
๑๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๒๙

นายสุพัฒน์ชัย ชูเชือ

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๓๐

นายศุภกฤษ ช่างกลึงเหมาะ
๑๓/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๓๑

นายศักดา แก้วงาม
๑๔/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๓๒

นายพิมพกานต์ ฉายสุวรรณ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๓๓

เด็กหญิงฤดี คล้ายสำเนียง
๒๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๓๔

นางศิรประภา อุณหเลขกะ
๒๖/๑๒/๒๕๐๗ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๓๕

นางสาวสุภนิษฐ์ ชอบบุญ
๑๑/๐๑/๒๕๒๖ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๓๖

นายพัฐสรร รัชตะชาติ
๒๗/๑๐/๒๕๒๖ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๓๗

นายคนิษฐ์ ทองแจ่ม
๐๕/๑๐/๒๕๓๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๓๘

เด็กชายพิพรรธน์ คำเพ็ญ
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๖๕๙/๑๓๓๙

เด็กหญิงจีรวรรณ สังข์แก้ว
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๖๕๙/๑๓๔๐

เด็กหญิงนมิดา งามเกษม
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๖๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงสายฝน ศิริรอด
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๖๕๙/๑๓๔๒

เด็กหญิงจุฑามาศ อุปนันท์
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๖๕๙/๑๓๔๓

เด็กหญิงสุภาพิชญ์ หมันเขตกิจ

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๖๕๙/๑๓๔๔

เด็กชายอนันดา เชือเปรม

้

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๖๕๙/๑๓๔๕ เด็กชายบุญญาธิกาญจน์

หนูเจริญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๖๕๙/๑๓๔๖

เด็กหญิงณัฐนรี คำสอน
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๖๕๙/๑๓๔๗

เด็กหญิงตฤณมัย ผินกลับ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๖๕๙/๑๓๔๘

เด็กหญิงณัฎฐณิชา วรรณสาร
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๖๕๙/๑๓๔๙

เด็กชายกรวีร์ คำวงศ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๖๕๙/๑๓๕๐

นางสาวสุภัทรา จันทร์เจ็ก
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี
วัดปลายคลองขุนศรี

 

นบ ๒๖๕๙/๑๓๕๑

นางสาวนารีรัตน์ ยามรัมย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี
วัดปลายคลองขุนศรี

 

นบ ๒๖๕๙/๑๓๕๒

นางสาววนิดา สาทิพย์จันทร์
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี
วัดปลายคลองขุนศรี

 

นบ ๒๖๕๙/๑๓๕๓

นางสาววรินทร สว่างอารมย์
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี
วัดปลายคลองขุนศรี

 

นบ ๒๖๕๙/๑๓๕๔

เด็กชายกฤตธี เงินนิม

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี
วัดปลายคลองขุนศรี

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๙ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๕๙/๑๓๕๕

เด็กหญิงบุษบา ศรีบูระพา
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี
วัดปลายคลองขุนศรี

 

นบ ๒๖๕๙/๑๓๕๖

เด็กหญิงทรายขวัญ สูชัยยะ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๕๗

เด็กหญิงธนพร ตาคง
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๕๘

เด็กหญิงวรรณภา อุปพงษ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๕๙

เด็กหญิงบัณฑิตา แทนสูงเนิน
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๖๐

เด็กหญิงพรนภัส มัณยานนท์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๖๑

เด็กหญิงชนม์ภัทรา สืบสาย
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๖๒

เด็กชายสิทธิพงษ์ วัฒนา
๐๑/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๖๕๙/๑๓๖๓

นางสาวรัตนาภรณ์ รวงผึง

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองขวาง วัดคลองขวาง  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๖๔

นางสาวนวลจันทร์ จันทร์ลาย
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองขวาง วัดคลองขวาง  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๖๕

นางสาวอภิกษณา รโหฐาน

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองขวาง วัดคลองขวาง  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๖๖

เด็กชายพัฒน์ ตาเซียง
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองขวาง วัดคลองขวาง  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๖๗

เด็กหญิงสายฝน สีดาน้อย
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองขวาง วัดคลองขวาง  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๖๘

เด็กหญิงอารยา อกอุ่น
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองขวาง วัดคลองขวาง  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๖๙

เด็กหญิงอรอุมา ปณฑรนนทกะ
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง วัดคลองขวาง  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๗๐

เด็กหญิงแพรว จันทรสอน
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย วัดไทรน้อย  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๗๑

เด็กหญิงปลายมาศ กลินสม

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย วัดไทรน้อย  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๗๒

เด็กชายปญญาวุฒิ เครือปลูก
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย วัดไทรน้อย  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๗๓

เด็กชายธีรพล ธรรมสุวรรณ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย วัดไทรน้อย  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๗๔

เด็กชายถวัลย์ อำเมือง
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย วัดไทรน้อย  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๗๕

เด็กชายเบญจพล อินทร์งาม
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย วัดไทรน้อย  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๗๖

เด็กหญิงวิไลพร เจริญบุญ
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย วัดไทรน้อย  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๗๗

เด็กชายอภิรักษ์ เกณฑ์สาคู
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย วัดไทรน้อย  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๗๘

เด็กหญิงจีรนันท์ กิติภัทร์ถาวร
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย วัดไทรน้อย  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๗๙

เด็กชายสุรสิทธิ

์

อู่ทอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

วัดมะสง  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๘๐

เด็กหญิงวรรณนภา บุญประเสริฐ
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ วัดเสนีวงศ์  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๘๑

เด็กชายรรรรรร ยาตรา
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๘๒

เด็กหญิงบัณฑิตา บัวเทศ
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๘๓

นางสาวสมหมาย พลดงนอก
๐๑/๐๕/๒๕๑๑ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๘๔

นางสาวพรพรรณ อินทรประเสริฐ
๐๑/๐๖/๒๕๐๓ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๘๕

นางมยุรี ไหลหรัง

่

๒๓/๐๙/๒๕๒๑ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๘๖

นางสาวเยาวพา ไชยวรรณ
๐๕/๐๒/๒๕๓๐ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๘๗

นางสาววารี ภูมิโคกรักษ์
๑๒/๐๒/๒๕๓๔ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๘๘

เด็กหญิงกมลชนก บุตะกะ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

วัดเฉลิมพระเกียรติ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๔๐ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๕๙/๑๓๘๙ เด็กหญิงชนิพร แสงสิริ ๒๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๙๐ เด็กหญิงณัฎฐธิดา สวัสดิศรี

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๙๑ เด็กชายณัฐชนน อมรสถิตย์ ๑๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๙๒ เด็กชายนุวัสตร์ รอดแย้ม ๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๙๓ นางสาวดาลัด พงศ์ศรีโรจน์ ๑๖/๐๕/๒๕๓๒ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๖๕๙/๑๓๙๔ นางสาวพรพิมล สิงหกุล ๐๑/๐๑/๒๕๓๐ วัดเฉลิมพระเกียรติ วัดเฉลิมพระเกียรติ  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๔๑ / ๔๑

้
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