
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนนทบุรี  ภาค ๑

ส่งสอบ ๕,๔๐๑ คน ขาดสอบ ๕๘๑ คน คงสอบ ๔,๘๒๐ คน สอบได้ ๒,๗๗๘ คน สอบตก ๒,๐๔๒ คน (๕๗.๖๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๐๐๐๑
นางขวัญหทัย กรุณาฤทธิโยธิน ๘/๘/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๐๒
นางประภาศรี บุญศิริ

๗/๑๐/๒๕๑๖ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๐๓
นางสาวเฟองฟา อาษาสนา

๒๐/๑๑/๒๕๓๓ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๐๔
นางสาวกนกวรรณ พุ่มเทียง

่

๑๐/๑๐/๒๕๐๖ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๐๕
นางสาวณัฐกาญจน์ สุวรรณโณ

๒๕/๔/๒๕๓๘ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๐๖
นางศศินุช พรหมเกิด

๑๕/๖/๒๕๑๐ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๐๗
นางกรองแก้ว ไหวทันการ ๕/๓/๒๕๐๙

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๐๘
นางสาวชวัลลักษณ์ สุคนธศิลป ๙/๓/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๐๙
นางสาวสมบัติ กันนิม

่

๗/๗/๒๕๐๒
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๑๐
นางสาวไมตรี ทองมี

๑๑/๑๒/๒๕๒๕ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๑๑
เด็กชายกิตตินันท์ เจริญผล

๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๑๒
เด็กชายชยาศิส ตวงวิทย์

๑๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๑๓
เด็กหญิงมนัญชยา ยิมประเสริฐ

้

๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๑๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก อยู่ทอง

๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๑๕
เด็กชายอาทิตย์ ฉัตรเสถียรพงศ์ ๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๑๖
เด็กหญิงวนิศรา กันภัย ๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๑๗
เด็กชายรติรส สุรินทร์ ๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๑๘
เด็กหญิงนิษฐกานต์ ปราบพาล

๒๐/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๑๙
เด็กหญิงณัฐธยาน์ รุ่งโรจน์ศิลปการ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงอรัญญา คำอ้าย

๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๒๑
นางสาววรรณรักษ์ หลักคงคา

๒๑/๑๑/๒๕๒๓ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๒๒
เด็กหญิงธมนวรรณ บุพสุวรรณ

๑๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๒๓
นางสาวจริยาภรณ์ สิงห์สาย

๑๗/๖/๒๕๒๕ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๒๔
เด็กหญิงจิดาภา วงศ์พิพันธ์

๒๐/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑ / ๘๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๐๐๒๕
นางทองเลือน บุญบำรุง

๒๐/๙/๒๔๙๖ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๒๖
นางสุบรรณ์ น้อยหนองหว้า

๑๐/๗/๒๕๑๔ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๒๗
เด็กชายณัฐพร กระสา

๑/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๒๘
เด็กชายกฤษณะ ศรีเจริญ ๗/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงสุพรรษา ทองศรี

๒๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๓๐
เด็กชายศิรชัย ภู่ระหงษ์ ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๓๑
เด็กชายศิวกิจ ศิริธารา ๑/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงธีรดา ต้ายแต้มทอง

๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๓๓
นายวรพล แก้วกอง ๑/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๓๔
เด็กหญิงพุ่ม มิงเมือง

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๓๕
เด็กหญิงอพรรชนิตา วิเศษสมิต ๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๓๖
เด็กหญิงปยะดา นุ่มอ่อน

๒๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๓๗
เด็กชายธีรเดช เพ็งอุดม

๑๖/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๓๘
เด็กหญิงนภาภัทร ทับทิม

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๓๙
เด็กชายวีรวัฒน์ จันทร์หอม

๑๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๔๐
เด็กชายอลงกรณ์ คำแพง

๒๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๔๑
เด็กชายกานต์ คำสงค์ ๙/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๔๒
เด็กชายกิตติกร สีนำเงิน

๒๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงสุนัญชญา เยียมศศิธร

่

๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๔๔
เด็กหญิงณัฐกาญ เฉลยเวช

๒๘/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๔๕
เด็กชายปริญญา เชือลินฟา

้ ้

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงเกษราภรณ์ ผลเจริญ

๑๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงวรางคณา แดงวิเศษ ๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๔๘
เด็กชายมงคล วงศ์ลม้าย

๑๖/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๔๙
นายพัทธพล คุ้มแก้ว ๑/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๕๐
เด็กหญิงดวงกมล ปูนปาน

๒๖/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๕๑
เด็กหญิงนาตาชา ริดเนียม

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงอรนภา รอดปรางค์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๕๓
เด็กชายเอกสิทธิ

์

วันนอก
๒๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๕๔
เด็กหญิงนันทกานต์ เขียวทิพย์ ๑/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงชาลิณี กิจปาโล

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๕๖
เด็กหญิงจินตนาพร ศรีนิเทศ

๒๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๕๗
เด็กชายชัชนันท์ ผลประสิทธิ

์

๒๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๕๘
เด็กหญิงพลอย สว่างดี

๑๕/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๕๙
เด็กชายพูล บุญเจริญ

๑๘/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒ / ๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๐๐๖๐
เด็กชายภราดร ขันธควน ๑/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๖๑
เด็กหญิงใบเฟริน กองสันเทียะ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตึก วัดตึก  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๖๒
เด็กหญิงสมิตา จันทะนา ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดตึก วัดตึก  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๖๓
เด็กชายวิทยา ภูมิคีรีพงษ์

๒/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดตึก วัดตึก  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๖๔
นางสาวกัลญา เพชรสังคาด ๕/๒/๒๕๓๓ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๕๕๙/๐๐๖๕
นายพรจักษ์ อุ่นทิม ๙/๗/๒๕๒๓ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๕๕๙/๐๐๖๖
นางสาวมาลินี ฟกเฟอง

๒๒/๑๑/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๕๕๙/๐๐๖๗
นายอัมรินทร์ ศรีเพียงจันทร์

๒๐/๘/๒๕๒๖
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๕๕๙/๐๐๖๘
นางสาวกมลทิพย์ ศรีนุ่ม

๕/๑๐/๒๕๓๑
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๕๕๙/๐๐๖๙
นางสาวพัทธนันท์ อโนราช

๑๐/๒/๒๕๒๔
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๕๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงกัญญาลักษ์ ลำเภา

๑๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๕๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงมุกนภา จีนเอม ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๕๕๙/๐๐๗๒
เด็กชายกิตติภูมิ สรศักดิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๕๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงขวัญอร อุ่นหล้า

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๕๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงอริสา ทัพวงษ์

๒๖/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๕๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงชนัญธิดา ทรัพย์มณี

๒๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๕๕๙/๐๐๗๖
เด็กชายเดช สมประสงค์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๕๕๙/๐๐๗๗
เด็กชายธีรภัทร สุดงาม ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๕๕๙/๐๐๗๘
เด็กชายธารณรัตน์ สีสุด

๒๕/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๕๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงรติกร งามแม้น ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๕๕๙/๐๐๘๐
เด็กชายอรรถสิทธิ

์

แย้มเพียร ๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๕๕๙/๐๐๘๑
เด็กชายภูชิต เพ็ชรบุรี ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๕๕๙/๐๐๘๒
เด็กชายอภิรักษ์ เอียมบุญ

่

๑๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๕๕๙/๐๐๘๓
เด็กหญิงสิริวิมล ทองโชติ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๕๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงกุลจิรา ภู่ทอง

๒๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๕๕๙/๐๐๘๕
เด็กชายนพรัตน์ กลำม่วง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๕๕๙/๐๐๘๖
เด็กหญิงปณัฐฑิตา บุญแก้ว

๒๖/.๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๕๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงจินตนา ฤกษ์ทิพย์ศรี

๑๗/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
วัดท้ายเมือง  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงพิจิตรตา ใจเย็น

๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
วัดท้ายเมือง  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๘๙
เด็กหญิงวิไรลักษณ์ ตรีสุริยา

๓๑/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
วัดท้ายเมือง  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๙๐
เด็กชายยุทธการ โคตุทา

๒๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
วัดท้ายเมือง  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๙๑
เด็กชายภูมินทร์ ศรีมุงคุล

๒๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
วัดท้ายเมือง  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงทิพย์รดา ศรีสุข

๒๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
วัดท้ายเมือง  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๙๓
เด็กหญิงวิภาวี เปรมไสย

๒๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
วัดท้ายเมือง  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๙๔
เด็กชายปาสัก กระฐินเทศ

๒๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
วัดท้ายเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓ / ๘๐
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงชลธิชา แนวปราณีต

๒๐/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
วัดท้ายเมือง  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงนันทินี อุตรศรี

๒๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
วัดท้ายเมือง  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงกัญญาพัชร คีรีเมฆ

๒๑/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
วัดท้ายเมือง  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๙๘
เด็กชายเปนเลิศ เทศทิม

๑๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
วัดท้ายเมือง  

นบ ๒๕๕๙/๐๐๙๙
เด็กชายชนกันต์ อ้นสืบสาย

๒๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
วัดท้ายเมือง  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงอธิชานันท์ ยุบลพันธุ์ ๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
วัดท้ายเมือง  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๐๑
เด็กชายธีรภัทร มุลาลินทร์

๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
วัดท้ายเมือง  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๐๒
เด็กชายวชิระ ปกปอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
วัดท้ายเมือง  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงณัฐลดา เหมทานนท์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
วัดท้ายเมือง  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๐๔
เด็กหญิงภิญญาธร ศรพรหม

๒๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
วัดท้ายเมือง  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๐๕
เด็กชายปพนวิช คะรัมย์

๑๗/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
วัดท้ายเมือง  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงศุภรัตน์ สินภมร

๒๐/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
วัดท้ายเมือง  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงญาดา ทองดี

๒๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
วัดท้ายเมือง  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๐๘
เด็กหญิงจันจิรา วงษ์สีใส

๒๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
วัดท้ายเมือง  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๐๙
เด็กหญิงวรนุช โภคา

๓๐/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
วัดท้ายเมือง  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงนรากร สว่างแสง

๓๐/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
วัดท้ายเมือง  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๑๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ อาจิณกิจ ๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง

วัดท้ายเมือง  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๑๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ จูฑะจันทร์ ๑/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง

วัดท้ายเมือง  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๑๓

เด็กชายศราวุฒิ เหมือนมาตร ๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง

วัดท้ายเมือง  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๑๔

เด็กหญิงสินีนาฏ ภควัตสิริ
๑๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง

วัดท้ายเมือง  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๑๕

เด็กชายนครินทร์ บุตรานนท์ ๔/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง

วัดท้ายเมือง  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๑๖

เด็กหญิงพรภิตา บุตะเคียน
๒๕/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง

วัดท้ายเมือง  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๑๗

เด็กหญิงดีน่า เดห์กาน
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดน้อยนอก  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๑๘

เด็กหญิงปภาวี เกตุหัวร้อง
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดน้อยนอก  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๑๙

นางมีนา ปญญาสวรรค์
๐๓/๐๑/๒๕๑๐

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกใต้  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๒๐
นายจันทรัช โพธิสุวรรณ

์

๑๓/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกใต้  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๒๑

เด็กชายธีระภัทร เพ็งแพ
๑๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกใต้  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๒๒

เด็กชายสุภพ จิตอุดมวัฒนา
๑๔/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกใต้  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๒๓

เด็กชายศิริชัย คำมี
๒๓/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกใต้  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๒๔

เด็กหญิงจุฑามาศ มุมกลาง

๑๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกใต้  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๒๕

เด็กชายคริสต์มาส อาจคงหาญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกใต้  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๒๖

เด็กหญิงน้องพลอย ภูลายดอก
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกใต้  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๒๗

เด็กหญิงโชติทิมา โพธิกะ
๒๕/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกใต้  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๒๘

เด็กหญิงเอืองฟา

้

จำปาทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกใต้  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๒๙

เด็กหญิงสิราวรรณ รอดทิม
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๔ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงวริยา ทนงจิตร

๒๗/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกใต้  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๓๑

เด็กชายนิพิฐพนธ์ สิมพงษ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกใต้  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๓๒

เด็กหญิงอรนันท์ กลัดเจริญ
๑๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกใต้  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๓๓

เด็กหญิงศิริพร เอียมเทียง

่ ่

๒๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกใต้  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๓๔

เด็กชายขวัญนพ จันทโชติ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกใต้  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๓๕

เด็กหญิงวรรณพร คำมี
๒๖/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกใต้  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๓๖

เด็กชายวัลลภ สุขเกษม ๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกใต้  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๓๗

เด็กหญิงนรินทร์ สิทธิเกษร
๒๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกใต้  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๓๘

เด็กชายชินบุตร บุญประครอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๓๙

เด็กชายฑิฆัมพร มณีพันธ์
๒๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงนันทธิดา ไม้เขียว

๒๓/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๔๑

เด็กหญิงวรินนา เขตต์นนท์
๒๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๔๒

เด็กหญิงพรรณภัทร พวงธรรม
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๔๓

เด็กหญิงพัขรี มีภู่
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๔๔

เด็กหญิงวิภาวนี สุขมงคล
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๔๕

เด็กหญิงกฤตติกา นวลทรัพย์
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๔๖

เด็กหญิงสุธาสินี พุฒิวิญญธน
๑๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๔๗

เด็กหญิงปยนุช อุ่นแสง
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๔๘

เด็กชายปรัตถกรณ์ วันกุล
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๔๙

เด็กชายภูวดล พันธุ์ไม้

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๕๐
เด็กชายกฤษณพงศ์ บุญยัง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๕๑

เด็กชายณัฐกฤต อินอุดม

๒๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๕๒

เด็กหญิงภัครมัย ไพรทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๕๓

เด็กหญิงสุภัสสร อยู่วัฒนา
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๕๔

เด็กหญิงอัยลดา เหล่าศรีประชา
๒๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ อาษาธรรม
๑๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๕๖

เด็กหญิงวงศ์ชฎา พรรณสันกาน
๒๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๕๗

เด็กหญิงเอืองพร

้

จำปาทอง
๒๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๕๘

เด็กหญิงเกสร แซ่ฉัว

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๕๙

เด็กหญิงพรรัมภา เกลือนแก้ว

่

๒๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๖๐
เด็กชายพรไพบูลย์ บุญทา

๑๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๖๑

เด็กหญิงแตงโม ทองดี
๑๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

วัดสมรโกฏิ  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๖๒

เด็กหญิงวราลักษณ์ รอดใหญ่

๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

วัดสมรโกฏิ  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๖๓

เด็กชายตาล ทองดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

วัดสมรโกฏิ  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๖๔

เด็กหญิงณัฐกมล มณฑา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

วัดสมรโกฏิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๕ / ๘๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๐๑๖๕

เด็กชายอโณทัย กุศลกู้เกรียรติ
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

วัดสมรโกฏิ  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๖๖

เด็กหญิงชนิตรา ชาวดง
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

วัดสมรโกฏิ  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๖๗

เด็กหญิงกนกวรรณ วังหิน
๒๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

วัดสมรโกฏิ  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๖๘

เด็กชายธนาธิป ทองเปลว

๒๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

วัดสมรโกฏิ  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๖๙

เด็กหญิงณีรนุช กองปูนกลาง
๑๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

วัดสมรโกฏิ  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๗๐
เด็กชายธนาทร ศรีศักดิ

์

๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

วัดสมรโกฏิ  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๗๑

นางพนิดา ผาสุขขี ๕/๓/๒๕๒๔

โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

วัดสมรโกฏิ  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๗๒

นางสาวจิรพรรณ วนะมณีเทศ
๑๘/๘/๒๕๒๐

โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

วัดสมรโกฏิ  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๗๓

นางสาวจิราพร ภู่ทอง
๒๔/๗/๒๕๒๔

โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

วัดสมรโกฏิ  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๗๔

นางสาวกิติกา บุญเกิด
๓๐/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

วัดสมรโกฏิ  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๗๕

นายสิทธิชัย แสงกล้า ๓/๒/๒๕๑๘

โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

วัดสมรโกฏิ  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๗๖

นางสาวเกศแก้ว จีนเกษร
๔/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๗๗

นางนราธิป ผลเพิม

่

๑๘/๖/๒๕๑๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๗๘

เด็กชายกชนน มาพุฒ ๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๗๙

เด็กชายกฤตนู นาคสุนทร
๑๓/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๘๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

นันทปาน ๗/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๘๑

เด็กชายจักรตุพร อรุณงาม
๑๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๘๒

เด็กชายจารุพัฒน์ พันธ์จำป
๑๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๘๓

เด็กหญิงจิรัชณัฐฐา ประดาห์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๘๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ ยินดีรัมย์
๑๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๘๕

เด็กชายจิรายุทธ สวัสดิตาล

์

๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๘๖

เด็กหญิงเจติพร ตันเสรีย์
๒๘/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๘๗

เด็กหญิงชนรดา พุทธรักษา
๒๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๘๘

เด็กชายชนาธิป ลิอ่อนรัมย์ ๕/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๘๙

เด็กหญิงซู่ซู่ สาสวย ๓/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๙๐
เด็กชายฐิตวัฒน์ ไวยจะรี

๒๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๙๑

เด็กชายเตชกิจ ดิศรพงศ์
๑๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๙๒

เด็กชายถิรวัฒน์ บุญเลิศ
๑๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๙๓

เด็กชายทวีศักดิ

์

ไพรภูธร
๑๖/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๙๔

เด็กหญิงทัตพิชา เรือนทอง
๑๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๙๕
เด็กชายทัพพ์ธนันทน์ น้อยมัน

่

๒๕/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๙๖

เด็กชายทีฆายุ พินพังงา ๖/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๙๗

เด็กชายธนกร สิริมุรธา
๒๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๙๘

เด็กชายธนากร อินต๊ะยศ
๒๕/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๑๙๙

เด็กชายธนารินทร์ สายแสน
๑๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๖ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงธนิดา นนตะพันธุ์

๑๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ช้างหัวหน้า

๑๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๐๒
เด็กชายธันวา แก้วปญญา

๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๐๓
เด็กชายธิเบศร์ เด่นไชย

๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๐๔
เด็กชายธีรภัทร อินทร์ทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๐๕
เด็กชายนพรัตน์ คำมี

๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงนภัสสร วงษา

๒๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงนภาพร อร่ามวงษ์

๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงนริศรา วันจันทร์

๒๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๐๙
เด็กชายนฤเบศร์ โนรีวงษ์

๓๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงนาถฤทัย งามระลึก

๒๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๑๑

เด็กหญิงนิภาพร หารหึก
๒๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๑๒

เด็กชายบดินทร์ คำมูล ๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๑๓

เด็กหญิงเบญญทิพ ทองพูน ๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๑๔

เด็กหญิงปนัดดา แสงพิทักษ์ ๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๑๕

เด็กชายปรีดี พืนพรหม

้

๓๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๑๖

เด็กหญิงปญชรีย์ เอียมกลำใหญ่

่

๒๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๑๗

เด็กหญิงปาริฉัตร แก้วไพศาล
๑๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๑๘

เด็กหญิงปยะธิดา ภู่เสือ ๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๑๙

เด็กชายผดุงพงศ์ ญาณนาม
๒๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๒๐
เด็กชายแผ่นดินไทย ไกรทองสุข

๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๒๑

เด็กชายพงศกร แก้วลาด ๓/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๒๒

เด็กหญิงพรชิตา อนุสนธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๒๓

เด็กชายพรรษกร ทองดี ๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๒๔

เด็กหญิงพาฝน สาทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๒๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ผลเจริญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๒๖

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส บัวติก
๒๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๒๗

เด็กชายพีรวิชญ์ พันธ์นาค
๓๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๒๘

เด็กชายภัชรพล แสนหวัง ๓/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๒๙

เด็กชายภัทรกร ใสแท้ ๖/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๓๐
เด็กชายภานุภาพ วาดเขียน

๒๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๓๑

เด็กชายรพีพล วัยเจริญ ๒/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๓๒

เด็กหญิงมาริสา เพิมขุนทด

่

๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๓๓

เด็กชายวรเทพ ควรสถิตย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๓๔

เด็กหญิงวรนันต์ สุติ
๑๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๗ / ๘๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๐๒๓๕

เด็กหญิงวรนุช สุติ
๑๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๓๖

เด็กหญิงวรรณพร อินธิแสน
๒๔/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๓๗

เด็กชายวรเวช เชยชอบ
๓๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๓๘

เด็กชายวรากร วารินทร์
๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๓๙

เด็กหญิงวริศรา สายสดงาม
๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๔๐
เด็กหญิงวริศรา ขุนพิลึก

๒๐/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๔๑

เด็กหญิงวิภาวิณี ปุนเอียม

่

๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๔๒

เด็กชายวิรุช พับขุนทด

๒๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๔๓

เด็กชายวีรภัทร รุขะจี
๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๔๔

เด็กชายวีรวัฒน์ บุญเลิศ ๒/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๔๕

เด็กหญิงสรัลธร เด็ดดวงรัมย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๔๖

เด็กชายสิรภัทร ไชยสุนทร
๒๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๔๗

เด็กหญิงสุนิสา อินทนัด
๒๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๔๘

เด็กหญิงสุพรรณษา แก่นท้าว
๑๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๔๙

เด็กหญิงสุมารี มหาพิรุณ
๑๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๕๐
เด็กชายสุรพัศ สุมา ๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๕๑

เด็กหญิงหัสดี พันธ์สิงห์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๕๒

เด็กหญิงอภิชญา เส็งนา
๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๕๓

เด็กหญิงอรญา ทัศพล ๖/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๕๔

เด็กหญิงอลิษา นันทปาน
๒๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๕๕

เด็กหญิงอาทิตยา พยัคกูล

๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๕๖

เด็กหญิงอินทุภา เปลียนสมุทร

่

๒๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๕๗

นายเกษม ขันปาน
๒๔/๕/๒๕๑๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๕๘

นายครรชิต ทับสุวรรณ
๒๖/๑๐/๒๕๑๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๕๙

นายจักรพงศ์ ดวงสุดา
๑๒/๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๖๐
นายจำรูญ จันทร์ดี

๒๔/๙/๒๕๒๗
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๖๑

นายจิรพล เมืองประทับ
๑๒/๑/๒๕๑๖

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๖๒

นายเฉลย อินเมฆ ๒/๙/๒๕๑๔ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๖๓

นายชรินทร์ พงศ์เพลิน ๓๐/๔/๒๕๐๘ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๖๔

นายชัยมงคล สันติเพชร
๑๐/๖/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๖๕

นายชัยวัฒน์ สุขศรีกุลวัฒน์
๒๗/๔/๒๕๓๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๖๖

นายชัยวัฒน์ นาคสุข
๑๘/๒/๒๕๑๖

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๖๗

นายชาตรี พันการุ่ง
๓๐/๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๖๘

นายไซอ่อง -
๑๕/๗/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๖๙

นายดวงจันทร์ นนทสายา
๒๒/๒/๒๕๑๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๘ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๐๒๗๐
นายเดชา ฟาร่มนภา ๗/๘/๒๕๓๘ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๗๑

นายทรงพล พรมเอียม

่

๑๓/๒/๒๕๐๗
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๗๒

นายธงชัย ไพบูลย์
๒๕/๓/๒๕๐๖

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๗๓

นายธนพงษ์ ทิวงค์
๒๐/๑๒/๒๕๑๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๗๔

นายธัญยากร เพชรมุข
๒๘/๗/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๗๕

นายธีรพงษ์ สองเมืองสุข
๕/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๗๖

นายนคร ศิริวงค์
๒๗/๑๐/๒๕๑๖

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๗๗

นายนราธิป ปอแฉ่
๑๔/๗/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๗๘

นายนุสรณ์ เสนาวัน

๒๑/๑๒/๒๕๑๖

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๗๙

นายบัญญัติ ชัยอนันต์เจริญ
๑๐/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๘๐
นายบุญธรรม ขุนพิลึก ๖/๙/๒๔๙๘ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๘๑

นายพิชัย แสนยากุล
๒๑/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๘๒

นายพิทักษ์ กำธรเดชะ ๒/๓/๒๕๒๒ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๘๓

นายภูชิต ภู่ขำ
๓๑/๘/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๘๔

นายมงคล ขาวบริสุทธิ

์

๑๗/๖/๒๕๒๑
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๘๕

นายมฤคราช อินชัย ๑/๓/๒๕๑๖ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๘๖

นายมานพ นันทะลี ๘/๒/๒๕๒๔ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๘๗

นายวัชฤทธิ

์

เจตสมมา
๒๐/๓/๒๕๒๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๘๘

นายวิจิตร วัตตจริยาชาติ ๓/๘/๒๕๒๒ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๘๙

นายวิชัย นาควัน ๗/๔/๒๕๑๙ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๙๐
นายวิชิตชัย ม่วงเขาแดง ๖/๘/๒๕๓๔ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๙๑

นายเว้น วงษา
๒๘/๓/๒๕๐๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๙๒

นายศรราม สำเร็จทรัพย์ ๑/๘/๒๕๒๓ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๙๓

นายศักดิชัย

์

รัตนาจารย์
๒/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๙๔

นายศุรภากรณ์ คตประเสริฐ
๑๐/๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๙๕

นายสนอง พ่วงกระแสร์
๒๑/๑/๒๔๙๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๙๖

นายสมชัย เลาเสอ ๘/๕/๒๕๓๐ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๙๗

นายสมบัติ แสนชา
๒๐/๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๙๘

นายสมพงค์ สุวรรณมณี
๑๗/๓/๒๕๑๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๒๙๙

นายสมพล ชัยแก้ว
๑๐/๓/๒๕๑๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๐๐
นายสมมาศ ฤทธิยิง

์ ่

๓/๕/๒๕๑๗ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๐๑
นายสิระ เบ็นหะยีสะเลิม

๒๔/๕/๒๕๒๕
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๐๒
นายสิริชัย เพิมพูลศักดิ

่ ์

๑๘/๘/๒๕๑๕
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๐๓
นายสิลิเดช แซ่เท่า

๒๙/๙/๒๕๒๖
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๐๔
นายสุชาติ กำเนิดดี

๑๙/๒/๒๕๓๐
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๙ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๐๓๐๕
นายสุชาติ ฉัวจา

่

๑/๑/๒๕๐๗ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๐๖
นายสุทธิพงศ์ พิมพิสาร

๕/๑๐/๒๕๒๘
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๐๗
นายสุทัด ทรายทอง

๑๕/๗/๒๕๒๔
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๐๘
นายสุธี ศรีจุลการ

๑๗/๕/๒๕๑๖
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๐๙
นายสุพจน์ เพียรพันธ์

๑๒/๒/๒๕๑๔
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๑๐
นายสุรพงษ์ โตสมตน ๔/๖/๒๕๑๓ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๑๑

นายสุริยา มาลาแพง ๗/๓/๒๕๓๓ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๑๒

นายโสภณ ทองใส
๒๖/๓/๒๕๑๖

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๑๓

นายหล้า ไทใหญ่ ๓/๔/๒๕๓๐ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๑๔

นายองอาจ เรืองนารี ๑/๓/๒๕๒๕ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๑๕

นายอดิศักดิ

์

ชัยเสนา
๑๕/๖/๒๔๙๘

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๑๖

นายอภิเชฐ เหลืออ้น

๑๓/๑๒/๒๕๑๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๑๗

นายอมรศักดิ

์

แต้มแก้ว
๒๘/๙/๒๕๐๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๑๘

นายอังคาร วงษ์สุวรรณ
๑๑/๕/๒๕๓๖

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๑๙

นายอุดม เพียรพันธ์
๒๒/๘/๒๕๑๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๒๐
นายอุทัย มุ่งยอดกลาง ๑/๑/๒๕๐๗ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๒๑

นายกริชวัฒน์ เปรมสุขสวัสดิ

์

๙/๓/๒๕๐๔ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๒๒

นายจรูญชัย อภิรพงศ์
๒๕/๑/๒๕๑๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๒๓

นายจิรพงษ์ ทองปน
๒๙/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๒๔

นายฉลาด แจ่มกระจ่าง
๑๗/๙/๒๕๐๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๒๕

นายไชยา เวียกกลาง
๑๑/๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๒๖

นายณัฐพล การประเสริฐ
๑๒/๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๒๗

นายดนุพล จันทราช
๑๖/๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๒๘

นายต่อศักดิ

์

ดำรงค์สกุล
๗/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๒๙

นายไตรวุฒิ แข็งขัน
๕/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๓๐
นายทองคำ มากพูล ๑/๒/๒๕๑๔ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๓๑

นายทองใบ กรมนอก
๑๗/๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๓๒

นายธราพงษ์ โสตถิเสาวรภย์
๑๑/๓/๒๕๒๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๓๓

นายธีรพงศ์ โพธิสุข

์

๑๔/๓/๒๕๒๖
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๓๔

นายธีรศักดิ

์

บุตรพรหม

๑๔/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๓๕

นายนพรัตน์ รูปสม
๓๐/๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๓๖

นายบุญณวัตน์ รอดปน
๑๑/๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๓๗

นายประสิทธิ

์

เงินยาว
๑๓/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๓๘

นายไพบูลย์ ฤกษ์ดี

๑๗/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๓๙

นายยิงหยี

่ ่

แซ่จาง ๙/๙/๒๕๒๓ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๐ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๐๓๔๐
นายโรจน์ ม่วงสอน

๒๙/๔/๒๕๒๗
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๔๑

นายวรเวช จันทร์มา
๑๓/๕/๒๕๒๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๔๒

นายวิรัฐนนย์ วรธินันกรณ์
๒๓/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๔๓

นายศักรินทร์ ศรีสุวรรณ ๑/๘/๒๕๒๙ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๔๔

นายศุภชัย วัฒนพันธ์
๑๘/๑/๒๔๙๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๔๕

นายสมพงษ์ ลาภบุญมี
๑๐/๕/๒๔๙๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๔๖

นายสมยศ แพเจริญ
๑๒/๖/๒๕๒๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๔๗

นายสราวุธ มาเมืองกล
๑๓/๖/๒๕๑๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๔๘

นายสุกูล มังมี

่

๖/๑๑/๒๕๐๙
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๔๙

นายสุเพ็ชร์ แซ่ตัน

๋

๒๖/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๕๐
นายอดิศักดิ

์

จำพันธ์

๒๒/๑๑/๒๕๑๖

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๕๑

นายอัครเดช แซ่ฮึง ๒/๑/๒๕๒๕ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๕๒

นายอาทิตย์ รัตนพล
๒๘/๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๕๓

นายเอกรินทร์ สีหมอก
๑๑/๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๕๔

นายกรวิทย์ บุญแก้ว
๑๔/๔/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๕๕

นายเกรียงไกร เสียงใส
๒๓/๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๕๖

นายจิตวัฒน์ สอนชมแก้ว ๕/๘/๒๕๒๕ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๕๗

นายจิรพันธุ์ สังข์ทอง
๑๐/๔/๒๕๑๖

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๕๘

นายฉัตรชัย ศรีวิเชียร
๑๔/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๕๙

นายชลาลัย อวยชัยกิจ
๖/๑๐/๒๕๑๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๖๐
นายชูกฤติ ฝายพงษา

๑๘/๔/๒๕๐๘
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๖๑

นายชูธิต จันทร์ทองศรี
๒๖/๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๖๒

นายฐนนท์ ฤทธิกระจ่าง

์

๑๒/๗/๒๕๒๕
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๖๓

นายไตรภพ ภู่พงษ์
๕/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๖๔

นายไถแล้ง แซ่จัง ๓/๔/๒๕๒๙ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๖๕

นายทองชัย มุริตา ๔/๗/๒๕๑๙ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๖๖

นายธงชัย ชมบุญ
๑๗/๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๖๗

นายธงชัย เวชสุทัด ๖/๑/๒๕๓๐ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๖๘

นายธนวัฒน์ แซ่ลี
๑๒/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๖๙

นายธัญวุฒิ แซ่จาง ๕/๘/๒๕๒๗ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๗๐
นายธีระ พวงสุวรรณ ๙/๑/๒๕๓๒ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๗๑

นายนาน - ๑/๕/๒๕๒๕ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๗๒

นายนิวัต นิมชม

่

๔/๑๑/๒๕๑๔
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๗๓

นายบุญโชค ตรึกตรอง
๑๓/๑๒/๒๕๑๐

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๗๔

นายประทีป มัชฌิมา ๔/๒/๒๕๑๔ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๑ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๐๓๗๕

นายประพันธ์ เวียงอินทร์
๑๐/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๗๖

นายประสิทธิ

์

แก้วฝายนอก
๑๕/๑๒/๒๕๐๘

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๗๗

นายประสิทธิ

์

สุขเจริญ ๓/๗/๒๕๐๖ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๗๘

นายปราการ พูลสวัสดิ

์

๒๔/๓/๒๕๒๘
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๗๙

นายปรีชา โปรทา ๒/๖/๒๕๐๓ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๘๐
นายปาณพันธ์ ฝายเปน

๑๐/๖/๒๕๓๔
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๘๑

นายปยะชัย รักภิรมย์
๒๓/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๘๒

นายพงศธร จิตรขวัญ
๒๑/๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๘๓

นายพรชัย น้อยลัทธี
๑๒/๒/๒๕๑๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๘๔

นายพีระ แสงสว่าง ๔/๕/๒๕๒๕ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๘๕

นายมนตร์ รุ่งหิรัญ
๓๐/๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๘๖

นายมานะ ยุวะสุต
๑๘/๔/๒๕๒๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๘๗

นายร้าน -
๑๕/๖/๒๕๓๐

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๘๘

นายเล็ก พลโฮม
๑๒/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๘๙

นายวัชรินทร์ จรรยา
๒๒/๒/๒๕๑๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๙๐
นายศรันย์ มันกิจ

่

๒๑/๒/๒๕๓๓
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๙๑

นายศักดิศรี

์

คำมี
๒๓/๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๙๒

นายสายัณห์ แซ่เฉียง

้

๑๑/๒/๒๕๒๓
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๙๓

นายสำเริง พรหมจันทร์ ๔/๙/๒๕๐๖ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๙๔

นายสุกฤษฎ์ พชรมณี
๑/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๙๕

นายสุเชษฐ์ เกิดแก้ว
๒๐/๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๙๖

นายสุทธิศักดิ

์

เมลานนท์ ๒/๒/๒๕๒๔ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๙๗

นายสุทัศน์ หอมชืน

่

๑๑/๗/๒๕๑๘
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๙๘

นายสุนันท์ อ้นพงษ์ ๑/๑/๒๕๐๔ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๓๙๙

นายสุระศักดิ

์

พรหมวรรณรัตน์
๒๐/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๐๐
นายโสภณ แสงทับทิม

๒๐/๗/๒๕๒๒
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๐๑
นายอดิศักดิ

์

วัยอาษา
๒๒/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๐๒
นายอนุสิทธิ

์

เกตุแก้ว
๓๑/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๐๓
นายอภิรัตน์ ประเสริฐสังข์

๑๒/๗/๒๕๒๕
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๐๔
นายกฤษฎา ร่มกลาง

๒๙/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๐๕
นายเกชา ปานประทีป

๒๔/๒/๒๕๒๑
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๐๖
นายเกียรติชัย กสิกวัตร

๒๖/๗/๒๕๓๔
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๐๗
นายเกียรติดำรงค์

์

น้อยนิวร ๓/๑/๒๕๑๖ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๐๘
นายคมสันต์ ตรีเพชร

๒๒/๑๒/๒๕๑๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๐๙
นายครรชิตพล วงษ์เลิศ

๑๘/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๒ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๐๔๑๐
นายจีระพันธ์ กินนะลี

๑๖/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๑๑

นายจุฬา คงกะพัน
๑๔/๖/๒๕๑๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๑๒

นายเจือ สมประสงค์
๑/๑๒/๒๔๙๘

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๑๓

นายชัชวาล แปนสุข
๑๕/๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๑๔

นายชัยพัฒน์ คำอุเทน ๕/๓/๒๕๒๗ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๑๕

นายชำนาญ ร่มกลาง ๑/๑/๒๔๘๓ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๑๖

นายเชิดศักดิ

์

พรายพรรณ
๒๐/๒/๒๕๑๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๑๗

นายณัฐพงษ์ พ่วงสุด
๒๕/๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๑๘

นายณัฐวุฒิ พีรมนตรี
๑๑/๑๐/๒๕๑๐

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๑๙

นายทิม คงกะพัน ๑/๑/๒๔๙๗ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๒๐
นายธนชัย บุญส่งกุศลศีล ๕/๔/๒๕๓๒ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๒๑

นายธีระกร กรแก้ว ๗/๓/๒๕๒๒ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๒๒

นายนัฐกร กันนุฬา
๒๗/๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๒๓

นายนิรันดร์ ชัยวิริยานุรักษ์
๓๑/๗/๒๕๓๐

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๒๔

นายนิรุตติ ไกรแก้ว ๗/๓/๒๕๒๑ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๒๕

นายบรรจง ขัติยะวงค์ ๓/๘/๒๕๑๔ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๒๖

นายบรรเทา ศรีวรรณ
๒๕/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๒๗

นายบุญยัง มาลาแพง
๒๗/๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๒๘

นายประกิจ ยงยุทธ ๕/๕/๒๕๐๙ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๒๙

นายประยูร ปลอดวงค์ ๙/๘/๒๕๑๐ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๓๐
นายประสิทธิ

์

เฉยดี
๒๐/๔/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๓๑

นายปรีชา พงษ์สมุทร
๒๓/๗/๒๕๑๘

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๓๒

นายพงศ์ธร ปานอยู่

๒๓/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๓๓

นายพงษ์ศักดิ

์

โกสีย์รัตนาภิบาล
๘/๕/๒๕๑๓ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๓๔

นายพิเชษฐ อภิธารกุล ๙/๕/๒๕๓๓ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๓๕

นายพิษณุ เอียมสะอาด

่

๑๗/๘/๒๕๓๐
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๓๖

นายพีรวุฒิ คงแจง ๖/๗/๒๕๑๕ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๓๗

นายมงคล ไม้จันทร์ ๓/๑๐/๒๕๐๘ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๓๘

นายมนูญ กริดโสภี
๑๐/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๓๙

นายมังกร ศรีตระฉัตรมุฬ
๒๗/๑๐/๒๔๙๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๔๐
นายมือเชน ภมรพล

๒๙/๖/๒๕๐๕
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๔๑

นายเมธี สิงห์ธานี ๑/๔/๒๔๙๙ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๔๒

นายยอด ขาวบาง ๓/๙/๒๕๒๙ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๔๓

นายเรวัฒน์ งามบุญปลอด
๒๕/๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๔๔

นายวรุฒ พละเดช
๒๙/๗/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๓ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๐๔๔๕

นายวันเฉลิม ไม่แพ้
๒๖/๓/๒๕๓๐

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๔๖

นายวันชัย โพธิปติ ๙/๘/๒๕๒๐ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๔๗

นายวิมลศักดิ

์

แย้มเดช ๔/๕/๒๕๐๓ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๔๘

นายวุฒิชัย ขวัญแก้ว
๑๓/๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๔๙

นายศักดิธร มณีสุวรรณ
๒๓/๕/๒๕๑๘

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๕๐
นายศักดิศรี

์

ชมภูพืน

้

๓/๒/๒๕๑๒ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๕๑

นายศักรินทร์ พันธกุล
๑๔/๘/๒๕๓๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๕๒

นายศุภชัย หนูท่าทอง
๑๐/๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๕๓

นายเศกสันต์ สอนสุภาพ
๑๗/๒/๒๕๑๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๕๔

นายสนัน

่

ดวงงาม ๑/๑/๒๕๐๗ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๕๕

นายสมเกียรติ แก้วรักษ์ ๓/๕/๒๕๑๙ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๕๖

นายสมคิด ศรีเมฆ
๑๐/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๕๗

นายสมชาย ตระกูลวีรศักดิ

์

๑๖/๗/๒๕๐๑
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๕๘

นายสมนึก ศรีบุญ ๗/๑/๒๕๑๘ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๕๙

นายสมพร จิตสำราญ
๑๘/๒/๒๕๑๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๖๐
นายสุพจน์ คุ้มภัย

๒๗/๑๑/๒๕๑๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๖๑

นายสุรเดช แซ่ท่อ
๒๗/๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๖๒

นายสุริยัน กัลชนะ
๒๕/๖/๒๕๓๐

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๖๓

นายสุวิทย์ จันทร์นวล
๑๕/๘/๒๕๑๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๖๔

นายสุวินัย มธุรภาณี
๑๙/๗/๒๕๑๘

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๖๕

นายอดิศร ท่อเจริญไชยกุล ๑/๑/๒๕๓๒ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๖๖

นายอนุชา เหลืองอร่าม ๔/๔/๒๕๒๘ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๖๗

นายอภินันท์ ฤทธิรัตน์

์

๑๐/๕/๒๕๒๓
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๖๘

นายอภิศักดิ

์

นิมิบุตร ๘/๒/๒๕๒๔ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๖๙

นายอมร วงษ์ขำ
๑๗/๔/๒๕๐๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๗๐
นายอ่อน ไทยใหญ่

๒๗/๖/๒๕๒๕
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๗๑

นายอาโซ ยิลี ๑/๑/๒๕๐๕ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๗๒

นายอาเอ๋อ เบียเช
๑๕/๕/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๗๓

นายอิปุ ลุงปะ ๕/๑/๒๕๓๕ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๗๔

นายอิทธิวัฒน์ ศรีไทย
๒๔/๓/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๗๕

นายเอกธนันทร์ เลาหะวัฒนะ
๑๑/๗/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๗๖

นายเอฟ โรจนประดิษฐ์ ๔/๑/๒๕๒๕ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๗๗

นายกฤษกร แสนขวาง
๕/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๗๘

นายกว๋อจู้ แซ่หยาง ๘/๔/๒๕๐๒ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๗๙

นายเกรียงไกร กรุงเกตุ

๑๗/๑๑/๒๕๑๗

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๔ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๐๔๘๐
นายขจร เลาหมู่ ๒๐/๗/๒๕๓๐ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๘๑

นายคำสุข ขอดแก้ว ๑/๖/๒๕๑๐ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๘๒

นายจิตร ใจขันธุ์ ๓/๖/๒๕๑๑ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๘๓

นายเจริญ สวนกูล
๑๒/๕/๒๕๑๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๘๔

นายเฉลิมพล เกียรติไพรสัณฑ์
๑๘/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๘๕

นายชนาธิป เชตะวัน
๑๓/๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๘๖

นายชนาธิป ตุลาทอง ๔/๙/๒๕๒๗ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๘๗

นายชัยณรงค์ เจริญ
๒๒/๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๘๘

นายชัยวัฒน์ บุญเกีย
๑๔/๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๘๙

นายไชยพร ไชยดิษฐ์ ๑/๗/๒๕๓๐ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๙๐
นายดาวชัย กันทะดง

๒๕/๙/๒๕๐๕
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๙๑

นายเดโช ประดิษฐพร
๙/๑๐/๒๕๑๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๙๒

นายเตชสิทธิ

์

สีแดง ๘/๘/๒๕๒๑ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๙๓

นายเถลิงศักดิ

์

รุ่มจิตร
๒๘/๕/๒๕๑๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๙๔

นายทรงศักดิ

์

เกิดมณีกุล

๑๗/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๙๕

นายไทเหวิน

่

แซ่ลี

้

๖/๘/๒๕๑๙ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๙๖

นายธนวรรธน์ ภูมีแกดำ

๑๒/๑๑/๒๕๑๖

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๙๗

นายพกร ถนอมรุ่งเรือง
๒๔/๗/๒๕๓๘

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๙๘

นายนวพล คงธรรมบวร
๒๑/๓/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๔๙๙

นายนัทธพงศ์ เรือนแก้ว ๖/๑/๒๕๒๒ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๐๐
นายบุญเชียง ออง ๔/๑/๒๕๑๙ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๐๑
นายปกรณ์ พรหมรักษา

๑๐/๔/๒๕๓๖
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๐๒
นายประชวน พันธเสน

๑๗/๓/๒๕๐๕
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๐๓
นายปรีชา แซ่หม่อ ๙/๒/๒๕๒๗ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๐๔
นายปญญา ทรงประสิทธิผล ๗/๕/๒๕๑๘ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๐๕
นายผล ยีลังกา

่

๑๖/๕/๒๕๒๑
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๐๖
นายพฤฒิรัตน์ จันทร์ภู่ ๙/๗/๒๕๒๘ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๐๗
นายพิเชษฐ์ เกิดศิริ ๒๓/๓/๒๕๐๐ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๐๘
นายไพศาล นภาสกุลรัตน์

๒๗/๗/๒๕๓๒
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๐๙
นายภาณุพงศ์ คงใย

๑๗/๗/๒๕๒๙
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๑๐
นายมงคล พิมพ์เรียงคำ ๑๐/๑/๒๕๒๐ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๑๑

นายรัตนากร แซ่เติน

๋

๒/๑๑/๒๕๒๘
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๑๒

นายลิฟู แซ่หลี ๑/๑/๒๕๒๓ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๑๓

นายเลาโก แสงสรทวีศักดิ

์

๑/๓/๒๕๑๑ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๑๔

นายวันชัย แสงขาว

๑๙/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๕ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๐๕๑๕

นายวิชัย แซ่หม่อ ๑/๑/๒๕๒๘ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๑๖

นายวิฑูรย์ เพชรสีเงิน
๒๒/๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๑๗

นายวุฒิพงศ์ พจนาวรากุล
๑๐/๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๑๘

นายวุฒิพงษ์ ลิมะกุล
๓๑/๗/๒๕๐๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๑๙

นายศักดิชัย

์

สำเนียง
๑๐/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๒๐
นายศิริวัฒน์ ตังพิทักษ์ตระกูล

้

๔/๒/๒๕๒๑ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๒๑

นายศุภทัศน์ รัตโนดม
๒๙/๑/๒๕๑๗

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๒๒

นายสมจิต พุทธิรักษ์
๒๘/๖/๒๕๑๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๒๓

นายสมชัย วงค์ใหญ่

๒๕/๑๒/๒๕๑๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๒๔

นายสมชาย ใจวัน
๓๐/๕/๒๕๑๖

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๒๕

นายสมบัติ ศรีใส
๒๖/๔/๒๕๐๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๒๖

นายสมพร เอ้งฉ้วน
๒๘/๘/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๒๗

นายสมศักดิ

์

แซ่จ้าง
๑๕/๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๒๘

นายสมศักดิ

์

โพธิกุล

์

๑๐/๙/๒๕๐๘ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๒๙

นายสรพงษ์ วงค์พารี ๙/๘/๒๕๒๕ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๓๐
นายสันต์จิกรณ์ ชืนบุญมา

่

๑๘/๑๐/๒๕๐๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๓๑

นายสุทัศน์ กฤษกรี
๑๒/๖/๒๕๑๗

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๓๒

นายสุรเดช แซ่ลี ๑/๑/๒๕๒๖ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๓๓

นายสุรศักดิ

์

ศักดิสกุลชัย

์

๒๔/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๓๔

นายโสภณัฐ ขำจิตร
๒๙/๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๓๕

นายอดิศร น้อยบ้านใหม่
๒๐/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๓๖

นายอธิราช อ้วนศรี
๒๒/๔/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๓๗

นายอนุวัฒน์ ดีนา
๑๑/๖/๒๕๐๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๓๘

นายอนุสรณ์ สุขไกร
๑/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๓๙

นายอมรชัย ภูมิงามไพร ๘/๗/๒๕๑๔ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๔๐
นายอาซือยะ ยีปา

่

๑/๑/๒๕๐๙ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๔๑

นายอาทิตย์ ครรชิตชัยวาร ๒/๘/๒๕๓๑ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๔๒

นายเอกราช แซ่โซ่ง ๑/๑/๒๕๑๐ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๔๓

นายแอลอ ลอปอ ๑/๑/๒๕๑๒ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๔๔

นายจักรพงษ์ ศรีสังข์

๑๗/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๔๕

นายจิรวัฒน์ อมรประภากรณ์
๒๘/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๔๖

นายฉลาด เทียงธรรม

่

๑๕/๑๒/๒๕๐๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๔๗

นายฉัตรชัย จิตวิกรานต์
๒๒/๘/๒๕๑๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๔๘

นายชีวิน เฟองพายัพ

๑๗/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๔๙

นายถนารัตน์ ทองคล้าย
๒๑/๖/๒๕๑๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๖ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๐๕๕๐
นายนิกร แปนทรัพย์ ๔/๒/๒๕๐๖ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๕๑

นายบรรพต บุญทัน
๑๙/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๕๒

นายประดิษฐ์ ศรีวิวรรณ
๒๒/๔/๒๕๐๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๕๓

นายประดิษฐ์ บุญเจริญ

๑๖/๑๑/๒๕๑๗

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๕๔

นายประยูร ฤทธิมุณี

์

๑๒/๑๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๕๕

นายพชรพล แซ่ตัง

้

๒๙/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๕๖

นายพัฒนา เมฆวิเชียร
๖/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๕๗

นายพินิจ รอดนิตย์ ๓/๒/๒๕๑๘ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๕๘

นายภู เนต้า

๑๔/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๕๙

นายมานะ หล่าลาภ
๒๔/๕/๒๕๑๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๖๐
นายเลอเดช เอินรักษา

๒๒/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๖๑

นายวรวุฒิ ศรีหาเมฆ
๒๔/๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๖๒

นายวัชระพล
สุทัศน์ ณ อยุธยา ๒๖/๕/๒๕๓๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๖๓

นายวิชัย แซ่เฉิน
๑๖/๔/๒๕๐๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๖๔

นายวิทยา ตุ้ยมา
๑๖/๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๖๕

นายสมชาย มันกลิน

่ ่

๑๘/๓/๒๕๐๘
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๖๖

นายสมภพ หวังสุดใจ
๒๙/๘/๒๕๑๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๖๗

นายสมศักดิ

์

เงาภู่ทอง ๖/๒/๒๕๐๒ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๖๘

นายสรลักษณ์ ตีระสภานันท์
๑๕/๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๖๙

นายสุรสิทธิ

์

ปญจเทพมงคล
๒๙/๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๗๐
นายอนุวัฒน์ ฤทธิมุณี

์

๒๔/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๗๑

นายอนุสรณ์ ชืนอยู่

่

๑๓/๒/๒๕๒๐
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๗๒

นายอวยชัย ศุภชัยเจริญรักษ์
๑๐/๑๒/๒๕๑๐

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๗๓

นายอุดมเดช กลินคำดี

่

๔/๕/๒๕๒๘ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๗๔

นายอรรถกร เวโล ๔/๖/๒๕๓๐ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๗๕

นายสุเทพ บุญชู ๒๐/๑/๒๕๑๐ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๗๖

นายจอมจันทร์ ธงชัยนำเลิศ

๑๘/๑๒/๒๕๑๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๗๗

นายศรัทธา ชิวชาวนา
๒๙/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๗๘

นายกนก ประมวลกรณ์
๒๐/๗/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๗๙

นายบัวลัย ธรรมเกตุ
๑๖/๙/๒๕๑๐

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๘๐
นายพิเชฐ เข็มเพชร

๑๕/๕/๒๕๑๗
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๘๑

นายสมยศ วงศ์หริม

่

๑๑/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๘๒

นายอภิรักษ์
ตุติยาพึงประเสริฐ ๑๕/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๘๓

นายฉลวย ปนเขียน ๑/๑/๒๔๙๔ เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๘๔

นายวีรวัฒน์ กีรติวีรกุล
๑๔/๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๗ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๐๕๘๕

นายกำพล ทองจันทร์มูล ๒๐/๗/๒๕๐๕ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๘๖

นายกิตติ สินบางหว้า ๑/๗/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๘๗

นายกิตติกรณ์ สอนดี
๒๑/๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๘๘

นายกิตติพงษ์ ทิพย์มณเฑียร
๒๙/๕/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๘๙

นายจตุภัทร สกุลจงถาวร
๑๗/๑๐/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๙๐
นายจรัญ วรพิทักษานนท์

๑๒/๓/๒๔๙๖
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๙๑

นายจีรวัฒน์ เข็มกลัด

๑๔/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๙๒

นายชญานิน จันทร์ชาวนา
๑๔/๗/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๙๓

นายชรินทร์ ชาญรัมย์
๑๓/๘/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๙๔

นายชวลิต ยมสุข
๒๑/๕/๒๕๐๖

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๙๕

นายชิงชัย สอนมา ๑๐/๓/๒๕๐๓ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๙๖

นายฎาณีปฐม มณีกิจ ๓/๙/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๙๗

นายณรงค์ โยธาขันธ์

๑๖/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๙๘

นายณัฐพล เพ็ชร์ฟก ๖/๙/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๕๙๙

นายไตรมาศ เกลียวกมลทัต
๑๓/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๐๐
นายเทวฤทธิ

์

แสงงาม
๑๖/๒/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๐๑
นายเทวัญ จันทรโสตร์ ๒/๑/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๐๒
นายธน ปานกมล

๒๙/๙/๒๕๒๓
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๐๓
นายธนกร กลำสุวรรณ ๑/๗/๒๕๑๗ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๐๔
นายธนชาติ ภาสบุตร

๒๑/๑/๒๕๒๖
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๐๕
นายธนพล โพธิสัตย์

์

๒๘/๑๒/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๐๖
นายธีรวิทย์ สายสุวรรณนที

๒๔/๙/๒๕๒๓
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๐๗
นายธีรศักดิ

์

ใจเย็น
๓๐/๙/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๐๘
นายนฤชิต พลชำนาญ

๒๗/๑/๒๕๒๗
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๐๙
นายนวกิจ ช้อยสุชาติ

๑๒/๑/๒๕๓๗
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๑๐
นายนันทวัฒน์ รวยบุญส่ง ๓/๘/๒๕๑๙ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๑๑

นายนิวัฒน์ ชาวหวายสอ
๑๕/๓/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๑๒

นายบุญกานต์ พรหมมี
๑๒/๗/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๑๓

นายบุญฤทธิ

์

คชพันธุ์
๒๒/๙/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๑๔

นายปฐพี กระโจมพล
๒๙/๕/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๑๕

นายพัชระวรรธน์ สุวรรณพฤกษ์
๑๓/๓/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๑๖

นายไพบูลย์ เสมาชัย ๖/๕/๒๔๙๖ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๑๗

นายภัทรศิลป แจ่มใส ๑/๕/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๑๘

นายภีนุ คงคาประเสริฐ
๒๔/๔/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๑๙

นายมาฆะ ทองใบ
๒๘/๔/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๘ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๐๖๒๐
นายมานนท์ จันทร์สุวรรณ์

๑๖/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๒๑

นายยอดดอย แก้วบัวดี ๕/๘/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๒๒

นายรณรงค์ หัฏฐะพงศ์ศิริ
๑๗/๗/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๒๓

นายรัฐพล หร่ายขุนทด
๒๕/๙/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๒๔

นายเลอศักดิ

์

เรืองศรี ๗/๘/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๒๕

นายวัช ณ ราชสีมา
๒๙/๕/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๒๖

นายวัชรศักดิ

์

ปรินแคน
๓๐/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๒๗

นายวิเชฐ คงบุญ
๑๓/๗/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๒๘

นายวิสุทธิ

์

สุมหะ ๔/๑/๒๕๓๒ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๒๙

นายวีรปรัชญ์ แก้วอบเชย
๗/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๓๐
นายศักรินทร์ มงคลฝง ๑/๔/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๓๑

นายศาณิต สินสวัสดิ

์

๔/๔/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๓๒

นายศิขริน วงศ์ทวีป
๒๓/๗/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๓๓

นายศิริ จันทร์เฟอง
๒๑/๕/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๓๔

นายศิลายุทธ นกแก้ว
๑๒/๔/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๓๕

นายสนอง บุญมาสอน
๒๖/๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๓๖

นายสมชาย อินกันยา ๕/๙/๒๕๒๒ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๓๗

นายสมชายเดชา ทับทิมโกศล
๒๔/๑๑/๒๕๐๐

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๓๘

นายสมโภชน์ โพธิรักษา

์

๒๔/๓/๒๕๒๕
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๓๙

นายสัจพัฒน์ แฉ่งพานิช
๙/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๔๐
นายสุพัฒน์ แซ่ลี

้

๒๗/๔/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๔๑

นายไสว บุญคูบอน

๑๓/๑๑/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๔๒

นายอภิชาต ไตรสถาน ๔/๗/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๔๓

นายอภิธนา จีนใจบุญ
๑๙/๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๔๔

นายอรรณนพ เรืองสว่าง
๒๐/๕/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๔๕

นายอานนท์ คงฤทธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๔๖

นายอานนท์ บุญศรี ๕/๖/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๔๗

เด็กหญิงวิชชุดา วงตาดี
๒๓/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๔๘

เด็กหญิงพชรศร ศิริอัครกรกุล ๕/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๔๙

เด็กชายภาคภูมิ ปงโคตร
๑๘/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๕๐
เด็กชายจรินดา ถนอมรูป

๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์
วัดนครอินทร์  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๕๑

เด็กหญิงชนิตสิริ สมพล
๒๖/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๕๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีนาคา ๖/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๕๓

เด็กหญิงนันทิศา สมออร
๑๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๕๔

เด็กหญิงธัญญารัตน์ แก้วศรี ๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๙ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๐๖๕๕

เด็กชายชลลดา สำราญอยู่ ๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๕๖

เด็กหญิงจิรสุดา ทรัพย์ประสงค์
๒๐/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๕๗

เด็กหญิงธิคัมพร พลอยมี
๒๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๕๘

เด็กหญิงนันทพร เกตุแก้ว
๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๕๙

เด็กชายต้นกล้า ชาทอง ๘/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๖๐
เด็กหญิงกรกมล นายประเวช

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๖๑

เด็กหญิงกฤติกา
วิริยะหิรัญไพบูลย์ ๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๖๒
เด็กหญิงกัญญาพัชร สวนทอง

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๖๓

เด็กหญิงกิงดาว

่

ดารา
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๖๔

เด็กหญิงกุลธิดา แก้วแจ่ม
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๖๕

เด็กหญิงเกตน์สิรี สโมสร
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๖๖

เด็กหญิงจารุวรรณ สุขไป
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๖๗

เด็กหญิงจิดาภา ชัยคราม
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๖๘

เด็กหญิงจินุชนันท์ ยุทธณรงค์ศิลป
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๖๙

เด็กหญิงจิรภิญญา ศรีจริต
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงชนิดา ทุ่มโมง

๘/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๗๑

เด็กหญิงณภัทร ภัทรอภิสิทธิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๗๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ ทัวนภา

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๗๓

เด็กหญิงณัฐพร ภู่ทรัพย์
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๗๔

เด็กหญิงณัฐมน โฉมสุข
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๗๕

เด็กหญิงณัฐวิภา วิระมิตรชัย
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๗๖

เด็กหญิงณิชารีย์ อุปกูล
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๗๗

เด็กหญิงดวงกมล ดวงประโคน

๑๔/๐๒๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๗๘

เด็กหญิงทวีพร ปานยิม

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๗๙

เด็กหญิงทิชาภรณ์ พึงแย้ม

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๘๐
เด็กหญิงธนิดา เหล่าสิริพิพัฒน์

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๘๑

เด็กหญิงธนิตา เย็นรมย์
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๘๒

เด็กหญิงธัญธิสา อยู่ประเสริฐ
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๘๓

เด็กหญิงนภสร สมประเสริฐ
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๘๔

เด็กหญิงนภัสวรรณ เกียรติสาโรจน์
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๘๕

เด็กหญิงนลินพร พรหมเพ็ญ
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๘๖

เด็กหญิงนัชวี พรเจริญปญตกุล
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๘๗

เด็กหญิงนันทวัน นรสิงห์
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๘๘

เด็กหญิงนิชากร มาเพ็ง

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๘๙

เด็กหญิงบัณฑิตา กลินสุคนธ์

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๐ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๐๖๙๐
เด็กหญิงบุญญิสา โพธิสวัสดิ

์ ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๙๑

เด็กหญิงปรีญาดา ยิมหนองเต่า

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๙๒

เด็กหญิงปญจมา ภพมณี
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๙๓

เด็กหญิงปฐมา หัสเกิด
๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๙๔

เด็กหญิงพชรภรณ์ กีเคียง
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๙๕

เด็กหญิงพรภัทร ศิลปชัย
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๙๖

เด็กหญิงแพรวรุ่ง ทองธนะเศรษฐ์
๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๙๗

เด็กหญิงแพรวา อังกาบสุวรรณ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๙๘

เด็กหญิงภัณฑิรา เจริญยืนยาว
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๕๙/๐๖๙๙

เด็กหญิงมินวิตา ยิมทอง

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๐๐
เด็กหญิงรัตนพร ศรีสมพันธุ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงศรินทิพย์ อินณวงษ์

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงศศิธร สุดมุข

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงศิรดา รุ่งเพียร

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงสิตานัน อินทขันตี

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงสุธินี แจ่มจำรัส

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงสุพิชชา แสวงผล

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๐๗
เด็กหญิงสุภาวดี จิตแผ้ว

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๐๘
เด็กหญิงสุมิตรา ศรีโพธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๐๙
เด็กหญิงอดิภา วีรพลิน

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๑๐
เด็กหญิงอธิษฐาน เสือกฤษ

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๑๑

เด็กหญิงอภิชญา เชือนนท์

้

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๑๒

เด็กหญิงอรวิสาข์ บุญถ้วน
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๑๓

เด็กหญิงอัญชิสา อัครพิน
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๑๔

เด็กหญิงวารุณี เดชทองคำ
๒๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากนำ วัดปากนำ  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๑๕

เด็กหญิงวริศรา มีมาก
๒๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากนำ วัดปากนำ  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๑๖
เด็กหญิงกมลลักษณ์ หงษ์โต ๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๑๗

เด็กหญิงกุลณัฐ อยู่เจริญ
๒๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๑๘
เด็กหญิงเกษราภรณ์ สุคำวงศ์

๒๙/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๑๙

เด็กหญิงฉัตรชนก เฟองกาญจนนิติ ๒๙/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงชนินพร สุขศรีนาค

๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๒๑

เด็กหญิงชลธิชา เพิมสุขอาภรณ์

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๒๒

เด็กหญิงชลธิชา หวังแซงกลาง
๒๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๒๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา อุระวัฒนพันธุ์
๑๘/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๒๔

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ศรีหรังไพโรจน์

่

๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๑ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๐๗๒๕

เด็กหญิงดวงกมล ศรีชืน

่

๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๒๖

เด็กหญิงธนพร ธนบุรี
๑๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๒๗

เด็กหญิงธรรญชนก โชติชินธนาสิทธิ

์

๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๒๘

เด็กหญิงนันทนัช ยอดนิล
๑๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๒๙

เด็กหญิงบัณฑิตา ราษฎร์นิยม ๑/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงบุญรักษ์ษา จันทอง

่

๓๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๓๑

เด็กหญิงบุษกร เชือตาพระ

้

๒๘/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๓๒

เด็กหญิงปรียา แหทอง
๑๖/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๓๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ดอนสินพูล
๓๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๓๔

เด็กหญิงพิชชาพร จันทร์ศิริพรชัย
๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๓๕

เด็กหญิงพิชชาพร ลิขิตคำพร
๒๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๓๖

เด็กหญิงพิชาญา ทองคำ
๑๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๓๗

เด็กหญิงพิตรานนท์ แดงประพันธ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๓๘

เด็กหญิงมนัสวี อนุกูล
๑๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๓๙

เด็กหญิงมานิตา นันทนาพรชัย ๖/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๔๐
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

ศิริจันดา
๒๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๔๑

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ นิลคง
๑๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๔๒

เด็กหญิงรุ้งไพลิน รุ่งขำ
๒๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๔๓

เด็กหญิงลัลนา ฉำดวง
๒๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๔๔

เด็กหญิงวชิราภรณ์ เบิกบาน
๑๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๔๕

เด็กหญิงวราภรณ์ ยืนสุข
๒๕/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๔๖

เด็กหญิงวริศรา ลาแก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๔๗

เด็กหญิงวันทา บุศดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๔๘

เด็กหญิงศวิตา พงษ์วิชา
๑๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๔๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ อุบลรัตน์ ๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๕๐
เด็กหญิงสรัลพร สังข์รอด

๑๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๕๑

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ทองแจ่ม
๒๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๕๒

เด็กหญิงสศิธร หอมยา
๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๕๓

เด็กหญิงสศิพร หงษ์ทอง ๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๕๔

เด็กหญิงสิราวรรณ ญาติดอน
๒๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๕๕

เด็กหญิงสุนันทา แก้วคำ
๑๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๕๖

เด็กหญิงสุรัตนา กองสวัสดิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๕๗

เด็กหญิงเสาวนีย์ จงรักษ์
๒๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๕๘

เด็กหญิงอธิชา อำนวยวิทยากุล
๑๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๕๙

เด็กหญิงอลิสา โสภา
๒๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๒ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงอัจจิมา ดอกพวง

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๖๑

เด็กหญิงอัญชิสา หุ่นทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๖๒

เด็กหญิงอุรชา มาศศิริ
๒๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๖๓

เด็กหญิงธันยพร ทัพธานี ๗/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๖๔

เด็กหญิงอรณิชา บุญชืน

่

๒๕/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๖๕

เด็กหญิงธิดาพร มนตรี
๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๖๖

เด็กชายภูรีภัทร หินพราย
๑๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๖๗

เด็กชายเมธัส แจ่มศรีแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๖๘

เด็กหญิงสุวีรา สิทธิสาร
๑๙/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๖๙

เด็กหญิงณิชาภัทร ธรรมปาริชาติ
๑๔/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงนลิสา ชูศรี

๒๓/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๗๑

เด็กหญิงคีตภัทร จัดพ่วง
๑๕/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๗๒

เด็กหญิงภัสราพร นาคเดช
๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๗๓

เด็กหญิงชนัสถ์นันท์ ตาลสิทธิ

์

๑๐/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๗๔

เด็กหญิงอชิรญาณ์ ทองมีศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๗๕

เด็กหญิงวาสนา วันแจ้ง ๑/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๗๖

เด็กชายณรัณ แก้วชำนาญ
๑๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๗๗

เด็กชายวารากร กุยแก้วพะเนา
๑๓/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๗๘

เด็กชายอชิตพล เจริญสุข ๔/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๗๙

เด็กชายภาคิน รอดแย้ม
๒๒/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๘๐
เด็กชายธนาวุฒิ ชูเชิด

๒๐/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๘๑

เด็กหญิงณัฐกฤตา ใจติด ๗/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๘๒

เด็กหญิงนฏกร ผำเสนา ๔/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๘๓

เด็กหญิงณัฐวศา ขอสกุล
๒๙/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๘๔

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ครีบเขียว
๑๖/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๘๕

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ สมคำแสง
๒๙/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๘๖

เด็กหญิงกนิษฐา ผาริโน
๑๑/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๘๗

เด็กหญิงปยะฉัตร ภาดาเดช
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๘๘

เด็กชายธีรวัฒน์ แก่นจันทร์
๓๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๘๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ตังกิจโสภณ

้

๑/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๙๐
เด็กชายธนนรินทร์ เทียมประเสริฐ

๒๙/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๙๑

เด็กหญิงธมน วีรพิรุฬโรจน์
๑๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๙๒

เด็กชายบุตรเทพ สุวรรณธาดา

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๙๓

เด็กหญิงณภาดา คุ้มวงษ์
๑๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๙๔

เด็กหญิงณิชา พินิจจอหอ
๒๐/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๓ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๐๗๙๕

เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา แสงศิริพิพัฒนา
๒๓/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๙๖

เด็กหญิงฐิติภัสร์ อภิจรัสวัฒน์ ๓/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๙๗

เด็กหญิงพรนภา สังวร
๑๑/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๙๘

เด็กหญิงนำไท สายจันทร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๗๙๙ เด็กหญิงแก้วบุษราภรณ์

เลาหกัยกุล
๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๐๐
เด็กหญิงกฤติมา จันคง

๑๔/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๐๑
เด็กชายพนธกร พฤกษา

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๐๒
เด็กหญิงธัญสินี สงวนนาม

๒๖/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๐๓
เด็กหญิงอลิสา ชูศรี

๒๓/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๐๔
เด็กหญิงปภัสราวดี วงศ์สกล

๑๙/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงรวิภา ทิพรัตน์

๓๐/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงอรอุมา ศรีกระพา

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงยอดธิดา แดงวงสุวรรณ ๘/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๐๘
เด็กชายวรศักดิ

์

นวนหุน
๑๗/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๐๙
เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา วงศ์โชคเสถียร

๑๙/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงสาธิตา อลงกรณ์ชัย

๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๑๑

เด็กหญิงสุมิตรตา เพ็ชรรัตน์
๑๔/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๑๒

เด็กหญิงชูษิตา ชัยศรี ๗/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๑๓

นายธนภัทร นิลคำวงศ์
๒๙/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๑๔

เด็กหญิงอรไทย ลือศิริ ๙/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๑๕

นางสาวภาสินี นาคอ้าย
๓๑/๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๑๖

เด็กหญิงณัฐธิดา หลักแหลม
๑๐/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๑๗

เด็กชายจิรวัฒน์ แย้มมนัส

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๑๘

เด็กหญิงอัจฉริยา ฉิมสุมากุล ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบัวขวัญ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๑๙

เด็กหญิงธนพร ศรีสุโข
๒๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๐๘๒๐
เด็กชายรชานนท์ แซ่ฮึง ๓/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๐๘๒๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ฟลลิป ๓/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๐๘๒๒

เด็กหญิงภัณฑิรา แก้วบุดดา ๔/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๐๘๒๓

เด็กชายศักดา สิงห์คลี
๑๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๐๘๒๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ เพียรครองศักดิ

์

๒๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๐๘๒๕

เด็กชายกัณฑ์พงษ์ การนอก
๒๐/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๐๘๒๖

เด็กชายฉัตรพล เพ็งผล
๒๓/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๐๘๒๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บุญจันทร์
๒๗/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๐๘๒๘

เด็กชายบูรพา มหธนานุวัติพันธ์
๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๐๘๒๙

เด็กชายปรมินทร์ ทองธรรมชาติ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๔ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๐๘๓๐
เด็กชายนภัสถ์ ยิมละมัย

้

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๐๘๓๑

เด็กชายกฤษฎา ก้อนแก้ว ๗/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๐๘๓๒

เด็กหญิงอรไพลิน แสงทอง
๓๐/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๐๘๓๓

เด็กหญิงฉัตรนภา ปนแสง ๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๐๘๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ตูงเมแง้
๒๘/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๐๘๓๕

เด็กชายรชานนท์ คำเงิน ๒/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๐๘๓๖

เด็กหญิงชนกกานต์ สุวัตถิ ๙/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๐๘๓๗

เด็กหญิงสุภัคษร โฉมงาม
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๐๘๓๘

เด็กหญิงรัตติกาล นามจันทร์ ๔/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๐๘๓๙

นางสาวสกุลนาฏ โชติธันปภัส
๓๑/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๐๘๔๐
นายเมธา พิรักษา

๑๔/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๐๘๔๑

นายกฤตวัฒน์ กรอบทอง
๑๖/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๐๘๔๒

นายชนายุส คงคลัง ๘/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๐๘๔๓

เด็กชายรัชพล ปนอนงค์ ๒/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๐๘๔๔

เด็กชายศุภกร เกษชุมพล
๒๑/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๐๘๔๕

เด็กหญิงวาศินาพร จิรธรรมานุวัตร
๒๒/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๐๘๔๖

เด็กชายพุฒิพัฒน์ ฉายยะสิริโรจ
๑๐/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๐๘๔๗

เด็กชายรัตนพนธ์ บุญรักษา
๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๐๘๔๘

นายกวิน ทิศจันทรทึก ๗/๖/๒๕๔๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๐๘๔๙

เด็กหญิงณัฐพัชธ์ สายธนภู
๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๐๘๕๐
เด็กชายอภิมงคล แช่มคงดี ๕/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๐๘๕๑

เด็กหญิงยุวธิดา สุกก้อน ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแคนอก วัดแคนอก  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๕๒

เด็กหญิงวริศรา เงินหรัง

่

๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแคนอก วัดแคนอก  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๕๓

เด็กหญิงพิชญ์สินี วัฒนวิทูกูร
๒๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแคนอก วัดแคนอก  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๕๔

เด็กหญิงอณิษฐา ทิพเนตร
๒๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแคนอก วัดแคนอก  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๕๕

เด็กหญิงปุณยาพร พิมพ์นุช
๑๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแคนอก วัดแคนอก  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๕๖

เด็กชายอัมรินทร์ โภชนภักดี
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ วัดชมภูเวก  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๕๗

เด็กชายธนพล นกขุนทอง ๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ วัดชมภูเวก  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๕๘

เด็กหญิงพรธิตา ขมหวาน
๒๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ วัดชมภูเวก  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๕๙

เด็กหญิงปทมพร สิงห์ทอง
๑๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ วัดชมภูเวก  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงอรอุมา ชำนาญเลือย

่

๒๙/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ วัดชมภูเวก  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๖๑

เด็กชายศุภณัฐ ธีธรรม ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ วัดชมภูเวก  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๖๒

เด็กชายกฤษดากร ศรีสุวรรณ
๑๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ วัดชมภูเวก  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๖๓
เด็กชายชลประทาน หมืนหล้า

่

๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ วัดชมภูเวก  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๖๔

เด็กชายวาคิม จันทร์เจริญ
๑๒/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ วัดชมภูเวก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๕ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๐๘๖๕

เด็กชายณัฐดนัย อิสารพายุ
๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ วัดชมภูเวก  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๖๖

เด็กชายธีรเมท ขันทะรี ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ วัดชมภูเวก  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๖๗

เด็กหญิงณัฐจิตรา คำชาลี
๑๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ วัดชมภูเวก  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๖๘

เด็กหญิงพรชนัน ขำตุ้ม
๒๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ วัดชมภูเวก  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๖๙

เด็กหญิงนำทิพย์ เกตุกลมเกลา
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ วัดชมภูเวก  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๗๐
เด็กหญิงชณิดา โอราญปราโมทย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ วัดชมภูเวก  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๗๑

เด็กหญิงอุมากร ปรูกระโทก
๑๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ วัดชมภูเวก  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๗๒

เด็กชายเตชสิทธิ

์

นาคหัสดี ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ วัดชมภูเวก  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๗๓

เด็กหญิงกรองทอง นาคล้าย
๑๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ วัดชมภูเวก  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๗๔

เด็กชายพุทธิชาติ ธีธรรม ๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ วัดชมภูเวก  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๗๕

นายระพีพงค์ สองน้อย
๒๐/๑๑/๒๕๐๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดชมภูเวก  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๗๖

นางชโลม รักดี
๒๘/๓/๒๕๐๙

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดชมภูเวก  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๗๗

นางสาวขนิษฐา เฟองแก้ว
๒๓/๗/๒๕๒๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดชมภูเวก  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๗๘

นายธวัชชัย โชติวัฒนานนท์
๒๑/๒/๒๕๒๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดชมภูเวก  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๗๙

นางสาวศิริรัตน์ มันสุข

่

๑๘/๘/๒๕๒๘
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดชมภูเวก  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๘๐
นางสาวทิพวรรณ ธาบุรี

๑๗/๗/๒๕๓๐
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดชมภูเวก  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๘๑

นายกฤษดา เสาร์ทอง
๑๐/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดชมภูเวก  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๘๒

เด็กหญิงธนพร อรุณจิตต์
๑๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดชมภูเวก  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๘๓

เด็กชายทีฆทัศน์ ผ่องสุข

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดชมภูเวก  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๘๔

เด็กชายภูริช สุขลิม

้

๒๙/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๘๕

เด็กหญิงอนัญญา สุขลิม

้

๒๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๘๖

เด็กหญิงกัญญาวีร์ รักธรรม
๑๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๘๗

เด็กชายกฤตติภูมิ ตัณฑพานิช ๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๘๘

เด็กหญิงณีรนุช เดชเจริญ
๑๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๘๙

เด็กหญิงทัศนันท์ เจือหอม
๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๙๐
เด็กชายธนาธิป เสือเนียม ๒/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๙๑

เด็กหญิงนรีกาน ชืนประเสริฐ

่

๙/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๙๒

เด็กชายนนทวัฒน์ เล็กกระจ่าง
๑๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๙๓

เด็กหญิงนัทฐาพร มุ่งลือ ๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๙๔
เด็กหญิงแพรวไพลิน นรสิงห์

๒๙/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๙๕

เด็กหญิงพาขวัญ สีวันนา
๑๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๙๖

นายภัทรพงษ์ ติบปราบ

๊

๒๒/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๙๗

เด็กชายภูมิพัฒน์ เปรมทวี
๑๐/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๙๘

เด็กหญิงภัคณิษา สุวรรณสัมฤทธิ

์

๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๕๕๙/๐๘๙๙

เด็กชายรพีพัฒน์ ชินขุนทด
๒๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๖ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๐๙๐๐
เด็กชายวันชัย สิงห์ปรีชา

๑๒/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงวันดี ปรีชาจารย์

๒๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงวัณณณัฐ มิงมาศ

่

๙/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๐๓
นางศรีอิสริยะ กิจทิพย์ศรี

๑๘/๖/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๐๔
นายสุนทร เวินทอง

่

๒๐/๓/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๐๕
เด็กชายสราชล วรเดชวิญู ๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงสุภานันท์ ศรีจันทร์

๒๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงอนุสา ตรียางกูล

๑๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๐๘
เด็กหญิงอนัญญา จินดาวงษ์ ๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๐๙
เด็กชายอนุพงษ์ ตรียางกูล ๑๐/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๑๐
เด็กชายภานุพงศ์ คำเมือง

๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๑๑

นางสาวนุชนาถ มหาวงศ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๑๒

เด็กหญิงปริฉัตร บุญวงค์
๒๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแคใน วัดแคใน  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๑๓

เด็กหญิงรตา เสนาเจริญ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแคใน วัดแคใน  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๑๔ เด็กหญิงจันทร์ภิมาลย์
งามดี

๑๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแคใน วัดแคใน  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๑๕

เด็กชายพลพสิษฐ์ จันทร์เวียง ๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดแคใน วัดแคใน  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๑๖

เด็กหญิงวริศรา ภูสีฤทธิ

์

๒๕/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแคใน วัดแคใน  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๑๗

เด็กชายทินกร วาดพูน ๕/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดแคใน วัดแคใน  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๑๘

เด็กชายศุภากร เผ่าสวัสดิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแคใน วัดแคใน  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๑๙

เด็กชายธีรภัทร วันปาน ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแคใน วัดแคใน  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๒๐
เด็กชายพานทองแท้ ไชยปง

๑๕/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแคใน วัดแคใน  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๒๑
เด็กหญิงเบญจพรรณ เฉลยวิมาน

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแคใน วัดแคใน  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๒๒

เด็กชายเอกรินทร์ สิงขรวัฒน์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๒๓

เด็กชายธนภัทร แพงศรี
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๒๔

เด็กชายพงศ์ธร สุขศรี
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๒๕

เด็กชายนัฐพล โคจำนงค์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๒๖

เด็กชายสิทธิเชนทร์ ชุมศรี
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๒๗

เด็กชายชัชวาลย์ ปแก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๒๘

เด็กชายสิทธิกร วรรธนะรุ่งโรจน์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๒๙

เด็กหญิงอัญชิตา จึงทวีศักดิศรี

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงมณฑิตา งามแยะ

๐๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๓๑

เด็กหญิงปยะนัดดา อินต๊ะไชย
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๓๒

เด็กหญิงอทิตยา เมตตาวิหารี
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๓๓

เด็กหญิงณัฐริกา โพธิแก้ว

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๓๔

เด็กหญิงศิวปรียา หอมชมชืน

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๗ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๐๙๓๕

เด็กชายนฤพจน์ ไกรลาภี
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๓๖

เด็กชายพัชรพงษ์ คันนอก
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๓๗

เด็กชายพีระพงษ์ สาธุ
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๓๘

เด็กหญิงศรินทิพย์ โปสะวุฑฒะ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๓๙

เด็กหญิงสุมิตรา อุ่นเอม
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๔๐
เด็กชายวุฒิชัย บัวกลับ

๐๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๔๑

เด็กชายสิทธิพงศ์ วรรธนะรุ่งโรจน์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๔๒

เด็กหญิงอารียา ศรีนาง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๔๓

เด็กหญิงกนกวรรณ เทียมนาค
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๔๔

เด็กหญิงสโรชา คงมี
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๔๕

เด็กชายชลกานต์ กลันจันทร์

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๔๖

เด็กชายปรมินทร์ อินชืน

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๔๗

เด็กชายธนภัทร ศรีถัด
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๔๘

เด็กชายภูเบศ ปยอัมพรชัย
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๔๙

เด็กหญิงโชติกา กัลศักดิปภา

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๕๐
เด็กหญิงพิกุล มุขเสือ

๐๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๕๑

เด็กหญิงณิชา รักษา
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๕๒

เด็กหญิงธนพร เพ็ชรรอด
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๕๓

เด็กหญิงยศวดี ขุนใหญ่
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๕๔

เด็กหญิงวรรณกร กิจอำนาจสุข
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๕๕

เด็กหญิงธันยพร กันทะอู
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๕๖

เด็กหญิงพิชญาภา ชังเจริญ
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๕๗

เด็กชายศักดิดา

์

สว่างเนตร
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๕๘

เด็กหญิงฐิตาพร จิเนตร
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๕๙

เด็กหญิงสิริกรณ์ ผ่องผาด
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงชุติภา ทิมครับ

๑๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๖๑

เด็กหญิงฐิติวัลคุ์ ปลอดปล้อง
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๖๒

เด็กหญิงศศิธร จันทโสม
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๖๓

เด็กชายธนานันท์ สุวินเกษมวงศ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๖๔

เด็กชายธนะพัฒน์ วัฒนะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๖๕

เด็กชายณัฐพล คำแก้ว
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๖๖

เด็กหญิงกมลรัตน์ เทียนสงค์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๖๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เต็กเกล็ด
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๖๘

เด็กหญิงทิพย์มณี ไกรลักษณ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๖๙

เด็กหญิงศรีทอง พูลจิตร
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๘ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงวรัญญา โค้วเจริญพร

๐๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๗๑

เด็กหญิงนันท์นภัส พึงมี

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๗๒

เด็กหญิงกมลชนก สิทธิพันธ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๗๓

เด็กหญิงพัชาวดี ฟาริตา
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๗๔

เด็กชายทนงศักดิ

์

สุขวรกิจวนิช
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ วัดประชารังสรรค์  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๗๕

เด็กชายธวัชชัย ผิวขาว
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ วัดประชารังสรรค์  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๗๖

เด็กชายอภิวัฒน์ มากนัก
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ วัดประชารังสรรค์  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๗๗

เด็กชายอรเทพ เทพทอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ วัดประชารังสรรค์  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๗๘

เด็กหญิงพงษ์สุภา เสือขำ
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ วัดประชารังสรรค์  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๗๙

เด็กชายณัชพล ชมสา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ วัดประชารังสรรค์  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงชนกานต์ พุ่มเทียง

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ วัดประชารังสรรค์  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๘๑

เด็กชายณัฐพงษ์ ชนะบุญ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ วัดประชารังสรรค์  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๘๒

เด็กชายวีรภัทร บัวเขียว
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ วัดประชารังสรรค์  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๘๓

เด็กชายปสกา ปรัศนียาภรณ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ วัดประชารังสรรค์  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๘๔

เด็กชายศุภกิจ สุขปรุง
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ วัดประชารังสรรค์  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๘๕

เด็กชายรัตนสุ ด้วงทองอยู่
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ วัดประชารังสรรค์  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๘๖

เด็กหญิงวิกานดา โมลาเลิศ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ วัดประชารังสรรค์  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๘๗

เด็กหญิงพรนภา แซ่จัน
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ วัดประชารังสรรค์  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๘๘

เด็กหญิงณิชารีย์ เสยอินทร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดทางหลวง  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๘๙

เด็กชายเตชนิตย์ แย้มแสน
๑๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดทางหลวง  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๙๐
นางสาวทิพธิดา โสระเสาร์

๒๐/๒/๒๕๒๔
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดทางหลวง  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๙๑

เด็กหญิงวชิราพร นาคน้อย ๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดทางหลวง  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๙๒

เด็กหญิงสุนารี พันธ์มี
๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดทางหลวง  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๙๓

เด็กชายเอกรินทร์ พรมรักษา
๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดทางหลวง  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๙๔

เด็กชายอภิวัฒน์ พิกุลทอง ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดฝาง วัดฝาง  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๙๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ ขาวโต
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฝาง วัดฝาง  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๙๖

เด็กหญิงณัฐวดี เอียมพรพิภพชัย

่

๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดฝาง วัดฝาง  

นบ ๒๕๕๙/๐๙๙๗

เด็กหญิงกรวรรณ ภาษีรอด
๑๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดโพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๕๕๙/๐๙๙๘

เด็กชายกีรติ แก้วเกิด
๒๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดโพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๕๕๙/๐๙๙๙

เด็กชายจิโรจน์ ชัยสุวรรณ
๑๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดโพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๐๐๐
เด็กหญิงชญานิศ กันธะแปง ๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดโพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๐๐๑
เด็กชายธนันชัย ต้อยทอง

๑๘/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดโพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงนิศารัตน์ วงศ์สมิง

๒๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดโพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงบุณยวีร์ บุญโข

๑๔/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดโพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงปฏิภัทนัดดา บัวเข้ม

๒๖/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดโพธิทองล่าง

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๙ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงปทุมมาศ ขุนพรม

๒๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดโพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงพิชญา เมาเกตุ

๑๕/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดโพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๐๐๗
เด็กชายภูฤทธิ

์

คนคิด
๑๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดโพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๐๐๘
เด็กชายภูวดล สุขนึก ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดโพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงมัณฑนา เขียวมรกต

๑๘/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดโพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๐๑๐
เด็กหญิงมาติกา สุทธิประเสริฐ

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดโพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๐๑๑

เด็กชายรัฐภูมิ สายทอง
๑๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดโพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๐๑๒

เด็กชายสุภณัฐ ม่วงงาม ๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดโพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๐๑๓

เด็กชายไอยคุปต์ วารี

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดโพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๐๑๔

เด็กชายกนก อุปสุก
๑๗/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๑๕

เด็กชายกรภัทร อุดมปุตโต
๓๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๑๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มาภักดี

๒๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๑๗

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ภุมมาจะ
๓๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๑๘

เด็กหญิงขนิษฐา เคียงอมร

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๑๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ ทวีรัตน์ ๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงชญานี เจริญศรี

๒๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๒๑

เด็กหญิงชยาภา ใจชุ่ม
๑๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๒๒

เด็กหญิงชิริญากร หาญวโรดม
๒๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๒๓

เด็กหญิงฐิติณัส รอดจินดา ๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๒๔

เด็กหญิงณัฐธิดา วิสุทธิเนตรสกุล
๑๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๒๕

เด็กหญิงณัฐพร เพชรแสง
๑๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๒๖

เด็กหญิงณัฐพร เหมสอาด
๒๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๒๗

เด็กชายธนัทภัทร เนืองนิยม

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๒๘

เด็กชายธนาดล เกตุเรืองโรจน์
๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๒๙

เด็กหญิงธันยธรณ์ เอียมเทียง

่ ่

๒๖/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงนภัสสร สุมาลี ๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๓๑

เด็กหญิงนภามาศ ปลอดเภา ๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๓๒

เด็กหญิงน้องใหม่ ธูปหอม

๓๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๓๓

เด็กหญิงนันท์นภัส ประเสริฐพงษ์
๑๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๓๔

เด็กหญิงนิศารัตน์ ชูกลิน

่

๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๓๕

เด็กหญิงปานปรียา รามัญ ๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๓๖

เด็กหญิงปยะธิดา โคษา
๒๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๓๗

เด็กชายพชรพล นิลพัฒน์ ๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๓๘

เด็กหญิงพิมพ์นารา อันสวัสดิ

้ ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๓๙

เด็กหญิงพิมพ์มาดา อันสวัสดิ

้ ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๐ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๑๐๔๐
เด็กหญิงพิริญากร หาญวโรดม

๒๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๔๑
เด็กหญิงพุทธิดาภรณ์ โพยนอก

๑๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๔๒

เด็กหญิงพู่กันแก้ว คะนิตย์บุญ
๑๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๔๓

เด็กหญิงแพรวา ทองน้อย

๑๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๔๔ เด็กหญิงมณฑกาญจน์
ทานะเวช

๑๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๔๕

เด็กหญิงมณธญา อาจต้น
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๔๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ ธรรมอนันต์
๑๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๔๗

เด็กชายยูจีน สงวนพรม ๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๔๘
เด็กหญิงรพีพรรณวดี โปรดปราน

๑๔/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๔๙

เด็กหญิงรวพร ดอนสังข์ไพร
๑๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงวรรณภา เขาแก้ว

๒๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๕๑

เด็กชายวัชรชัย อาสาสุข ๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๕๒

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ บุญกลิน

่

๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๕๓

เด็กหญิงสิริญาดา บุญศรี
๑๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๕๔

เด็กหญิงสุพัตรา มีอาษา
๒๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๕๕

เด็กหญิงสุภิสรา สะเทือนไพร

๑๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๕๖

เด็กชายอภิลักษณ์ คชฤทธิ

์

๑๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๕๗

เด็กชายอานัส แย้มศิริ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๕๘

เด็กชายกิตติพัฒน์ ไตรผล
๑๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๕๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ โสมณฑา
๑๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๖๐
เด็กหญิงธณนันท์ โกศล

๓๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๖๑

เด็กหญิงวรัญญา สายสุ่ม ๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๖๒

เด็กหญิงอภิญญา เนียมสุระ ๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๖๓

เด็กหญิงอาภาศิริ สุรแสง
๑๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๖๔

นางเจริญศรี หวังอนุตตร
๑๗/๒/๒๔๙๓

วัดลานนาบุญ วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๖๕

นางสาวนันทนา ศรีถนอมวงค์
๕/๑๒/๒๔๙๔

วัดลานนาบุญ วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๖๖

นางทัศนีย์ แก้วดี
๑๗/๔/๒๔๙๕

วัดลานนาบุญ วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๖๗

นางกนกพร สุนาวงค์
๒๗/๔/๒๕๐๒

วัดลานนาบุญ วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๖๘

เด็กชายปฏิวัติ โพธิหล้า

์

๑๕/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๖๙

เด็กชายพิชิต ขุมทรัพย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๗๐
เด็กชายบรรพต อ่วมเสือ

๑๙/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๗๑

เด็กหญิงสกุณา อำอ่วม
๒๓/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๗๒

เด็กหญิงประภัสสร เทศไทย ๔/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๗๓

เด็กหญิงณัฐธิดา สุขสวัสดิ

์

๒๗/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๗๔

เด็กหญิงนำเพชร อ่อนฉาย ๑/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดขวัญเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๑ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๑๐๗๕

เด็กหญิงนภิสา ชูชาติ
๒๐/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๗๖

เด็กหญิงยุพา เสือแก้ว
๒๕/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๗๗

เด็กหญิงยุพิน เสือแก้ว
๒๕/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๗๘

เด็กหญิงอลิชา ภมรพล
๒๔/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๗๙

เด็กหญิงนันทิชา เพ็ชร์ทอง
๒๔/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๘๐
นายณัชชา ผังดี ๓/๙/๒๕๔๒ โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๘๑

เด็กชายวิชัย ปานหมอ
๒๐/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๘๒

เด็กชายภูธเนศ ใจคง
๑๖/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๘๓

นายภานุมาตร์ ไกรลักษณ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๘๔

เด็กชายอภิรักษ์ มากนัก
๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๘๕

เด็กชายบูรพา พงษ์พานิช

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๘๖

นายสถาพร วิงประโคน
๒๗/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๘๗

เด็กหญิงชนิกานต์ จันทร์ใบเล็ก ๖/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๘๘

นางสาวสุภาวดี แซ่อึง ๓/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๘๙

เด็กหญิงอภิญญา อุ่นขจรกิจ ๕/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๙๐
เด็กหญิงชิดชนก อินสุข

๑๖/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๙๑

เด็กหญิงกนกทิพย์ อินทรชาติ
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๙๒

เด็กชายกณวรรชน์ แซ่หาญ
๑๗/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดโตนด  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๙๓

เด็กชายชัยมงคล ละอองแก้ว
๑๕/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดโตนด  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๙๔

เด็กชายชาญชัย พ่วงเล็ก
๑๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดโตนด  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๙๕

เด็กชายพุทธภูมิ เทียนมณี
๓๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดโตนด  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๙๖

เด็กชายธีรกานต์ ก้อนทอง
๑๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดโตนด  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๙๗

เด็กชายณัฐพงศ์ สะอาด
๒๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดโตนด  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๙๘
เด็กชายศรศิลปเพชร นามโคตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดโตนด  

นบ ๒๕๕๙/๑๐๙๙

เด็กหญิงปูชิตา ดีเสมอ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดโตนด  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงศรุตา เกิดวันดี

๒๗/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดโตนด  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๐๑

เด็กหญิงณัทรดา อินทวงศ์
๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดโตนด  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๐๒

เด็กชายปณชัย แสงนาค
๒๑/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดโตนด  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๐๓

เด็กชายกรดล บุญชุ่ม
๒๔/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดโตนด  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๐๔

เด็กชายอธิศก จุ้ยพลอย
๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดโตนด  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๐๕

เด็กชายสรวิศ พงศ์สำราญ
๑๘/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดโตนด  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๐๖

นายพันธกานต์ ผลเจริญ
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดโตนด  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๐๗

เด็กชายธนโรจน์ พัฒนะศักดา
๑๐/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดโตนด  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๐๘

เด็กชายยศสุนทร แซ่หาญ
๑๖/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดโตนด  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๐๙

เด็กชายวุฒิชัย ยิมมา

้

๑๒/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดโตนด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๒ / ๘๐

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๑๑๑๐

เด็กชายสมบูรณ์ สืบสิงห์
๑๘/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดโตนด  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงวาสนา กลัดกล้า ๑/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า วัดไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๑๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ อินเงิน
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า วัดไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงสุภารัตน์ ขำมี ๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า วัดไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๑๔

เด็กหญิงณัฐพิชา จิตกล้า
๑๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า วัดไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๑๕

เด็กหญิงณัฐฑิการ์ บัวเทศ
๑๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า วัดไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๑๖

เด็กหญิงกุลธิดา โหตะแสงไกวัล
๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า วัดไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๑๗

เด็กหญิงณัฐดารา ทองมา
๒๐/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า วัดไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๑๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ ท้วมทอง
๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า วัดไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๑๙

เด็กหญิงนิภาพร เกษรบัว
๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า วัดไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๒๐

เด็กหญิงปนนรี อำออมสิน
๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า วัดไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๒๑

เด็กหญิงวิสุทธิพร ดวงห้าว
๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า วัดไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๒๒

เด็กชายอโณชา ลิมรัศมี

้

๒๓/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า วัดไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๒๓

เด็กหญิงกุลฑีรา พิพัฒนาพงศา
๒๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดบางระโหง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๒๔

เด็กหญิงฐิติภัทร รากพุทธ
๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดบางระโหง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๒๕

เด็กหญิงพรไพลิน เวียงคำ
๑๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดบางระโหง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๒๖

เด็กหญิงพัชราวดี มีสงฆ์
๑๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดบางระโหง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๒๗

เด็กชายธาดาพันธุ์ เสนาภักดิ

์

๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดบางระโหง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๒๘

เด็กหญิงธนัชพร จิตวิภาค
๑๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดบางระโหง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๒๙

เด็กหญิงสุกัญญา แก้วขะเหรียญ
๒๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดบางระโหง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๓๐

เด็กหญิงอริสา คงธรรมชาติ
๑๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดบางระโหง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๓๑

เด็กหญิงธัญชนก แนวโอโล
๒๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดบางระโหง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๓๒

เด็กหญิงสุริฉาย สุภาษิ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดบางระโหง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๓๓

เด็กหญิงเยาวเรศ วุฒิสาร
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดบางระโหง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๓๔

เด็กหญิงณัฐมน งามทะวงษ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดบางระโหง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๓๕

เด็กหญิงพรลภัส ประทอง
๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดบางระโหง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๓๖

เด็กชายสนธยา ทองคำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตโนภาศ วัดบางระโหง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๓๗

เด็กหญิงณิชา วงค์กระโซ่
๒๖/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตโนภาศ วัดบางระโหง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๓๘

เด็กหญิงอรพรรณ เกิดคุ้ม
๒๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตโนภาศ วัดบางระโหง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๓๙

เด็กหญิงญาณิศา เรืองศิริ ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีรัตโนภาศ วัดบางระโหง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๔๐

เด็กหญิงกนกวรรณ สีนำเงิน
๑๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตโนภาศ วัดบางระโหง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๔๑

เด็กชายปาณรวิทญ์ ศรีวารี

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตโนภาศ วัดบางระโหง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๔๒

เด็กชายณภัทร เทศมัน
๓๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตโนภาศ วัดบางระโหง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๔๓

เด็กหญิงบุญรักษ์ ทองใบ
๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตโนภาศ วัดบางระโหง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๔๔

เด็กชายนพรุจ อิมสุข

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตโนภาศ วัดบางระโหง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๓ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๑๑๔๕

เด็กหญิงวิภาดา เอกประพันธ์
๒๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตโนภาศ วัดบางระโหง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๔๖

เด็กชายกฤชพล ทะสุวรรณ ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีรัตโนภาศ วัดบางระโหง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๔๗

เด็กชายกิตติกวิน นำจันทร์ ๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีรัตโนภาศ วัดบางระโหง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๔๘

เด็กชายปรวัตร สมศรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตโนภาศ วัดบางระโหง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๔๙

เด็กชายทาเคชิ จันทลักขณา
๑๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตโนภาศ วัดบางระโหง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๕๐

เด็กชายพงศารักษ์ ศรีด้วง
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๕๑

เด็กชายพชร ทองแท่ง
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๕๒

เด็กชายนพอนนต์ เจียมศิริมงคล
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงภวิตรา วงศ์ขันธ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๕๔

เด็กหญิงมนชนก วิสิทธิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๕๕

เด็กหญิงปวริศา กมลเลิศ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๕๖

เด็กหญิงชมพูนุท คำบุญเรือง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๕๗

เด็กชายธนกฤต บุญพา
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๕๘

เด็กชายศิวกร ศักดิรัตน์
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๕๙

เด็กชายธรรมศิริ ชุมตรีนอก
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๖๐

เด็กชายภคินธร ไชยณรงค์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๖๑

เด็กหญิงอุรัสยา ธราพร
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๖๒

เด็กหญิงโสภิฎา นุชบาง
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๖๓

เด็กหญิงนิรดา ล้อมเจริญวงษ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๖๔

เด็กหญิงทักษอร สิทธิศักดิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๖๕

เด็กชายอติวิชญ์ คำคง
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๖๖

เด็กชายสุวพัชร ชาแก้ว
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๖๗

เด็กชายศิทราวัฒน์ หมุนแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๖๘

เด็กชายสุธาศิน ไทยเดชา
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๖๙

เด็กชายสิรภัทร พุฒธิมา
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๗๐

เด็กหญิงพิริษา หนูอ่อน
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๗๑

เด็กหญิงกันตา ปานกลัน

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๗๒

เด็กหญิงนัชชนันท์ ฝอยทอง
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๗๓

เด็กชายโสฬส นำทอง
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๗๔
เด็กชายกอปปบดินทร์

ศิริขันธ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๗๕

เด็กชายชานนท์ จำปากุล
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๗๖

เด็กหญิงสุทธดา จันมณีชัย
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๗๗

เด็กหญิงอมลวรรณ ภู่เกลียะ

๊

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๗๘

เด็กหญิงกฤษนันท์ ศรีสงคราม
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๗๙

เด็กหญิงมัญชุสา คำจันทร์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๔ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๑๑๘๐

เด็กหญิงปภัสรา เนตรเรืองแสง
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๘๑

เด็กชายปาณัสม์ คุ้มอินทร์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๘๒

เด็กชายศุภชัย เมธาศิลวัต
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๘๓

เด็กชายเอกพล บุตตะกะ
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๘๔

เด็กชายรชต รอดการทุกข์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๘๕

เด็กหญิงประภัสสร ภัทรธัญญา
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๘๖

เด็กหญิงสุชานันท์ ขุนทอง
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๘๗

เด็กหญิงอชิรยา เนตยานุวัฒน์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงอรกัญญา แข่งขัน
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๘๙

เด็กหญิงพิชชากร งิวดี

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๙๐

เด็กหญิงมนัสนันท์ โพธิสาร
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๙๑

เด็กหญิงพิชญญาดา โพธิสิน

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๙๒

เด็กชายนิรวิทย์ ผานัด
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๙๓

เด็กหญิงพันธิตรา แช่มโสภา
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๙๔

เด็กหญิงลลิตา ทัศนอนันชัย
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๙๕

เด็กหญิงนลินพร สุพรรณ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๙๖

เด็กหญิงวิรดา อิมใจจิตร

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๙๗

เด็กหญิงกรกนก ม่วงทอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๙๘

เด็กชายณัฐพล ไร่พุทชา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๕๕๙/๑๑๙๙

เด็กชายบวรณัท ศรีจอหอ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๐๐
เด็กชายอนุสรณ์ ยาดี

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๐๑

เด็กชายปภังกร ศรีจอหอ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๐๒

เด็กชายอนุชิต ฤทธิมาก

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๐๓

เด็กหญิงอริสา พิมพา
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๐๔

เด็กหญิงมาริศา พุ่มระหงษ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๐๕

เด็กหญิงชมพูนุช กุยลอยทาม
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๐๖

เด็กหญิงพิยดา เพิมสารพางค์

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๐๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปาละกูล
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๐๘

เด็กหญิงปยฉัตร บุญไว
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๐๙

เด็กหญิงสิริลักษ์ ยาดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๑๐

เด็กชายบูชา เงินมา
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๑๑

เด็กชายวุฒิพงษ์ ชินวงศ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๑๒

เด็กชายธนดล เม่งศิร
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๑๓

เด็กหญิงไลลา พิมพ์ช่างทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๑๔

นางกมัยธร สัจจา
๑๕/๐๑/๒๕๑๒

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๕ / ๘๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๑๒๑๕

นายภัทร ธนสรานาต
๑๐/๑๐/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๑๖

นางสาวรัชนี ศรีทอง
๐๖/๐๘/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๑๗

นายทศวรรษ กองแก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๑๘

นายเชาวลิต ถินน้อยวงค์

่

๒๔/๐๒/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๑๙

เด็กหญิงขวัญฤดี วงษ์คำ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๒๐

เด็กหญิงจิดาภา จีดกลำ

๊

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๒๑

เด็กชายธนพนธ์ เพ็ชร์เพ็ง
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๒๒

เด็กชายธนภัทร วงศ์สุวรรณ
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๒๓

เด็กชายนรเศรษฐ์ แสนสุด
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๒๔

เด็กชายธนพล ผิวสลับ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๒๕

เด็กชายจิราวัฒน์ ใจดี
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๒๖

เด็กหญิงกัญญาภัค เสกสุวงศ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๒๗

เด็กหญิงกัญญ์วรา สุขะ
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๒๘

เด็กหญิงนันท์นภัส วิหคหาญ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๒๙

เด็กหญิงสิริภัทร เจิมสิริสุข
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๓๐
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ ไทรชมภู

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๓๑

เด็กชายธนกร ดีไชโย

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๓๒

เด็กชายเมธี บุญประกอบ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๓๓

เด็กหญิงพริบดาว พบสระบัว
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๓๔

เด็กชายอภิวัฒน์ พบสระบัว
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๓๕

เด็กหญิงพิชชาภา เด่นแสงอรุณ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๓๖

เด็กชายสิรภพ จงจิตต์
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๓๗

เด็กชายอนุภัทร พันธุ์ดี
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๓๘

เด็กหญิงพิชชาพร ปุกเกตุ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๓๙

เด็กหญิงเกศินี สุภาฉาย
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๔๐

เด็กหญิงศิรประภา บางกรวย
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๔๑

เด็กหญิงแพรวา บุญมาก
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๔๒

เด็กหญิงธิดาพร ล้อมวงค์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๔๓

เด็กหญิงปรีชญา ญาณนาม
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๔๔

เด็กชายภฤศ ไกรรักษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๔๕

เด็กหญิงฐิติภา รืนอ้น

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๔๖

เด็กชายศักดิโชติ วงษ์แพทย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๔๗

เด็กชายยุทธนา ดาทอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๔๘

เด็กหญิงชญานิน หล่อพันธ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๔๙

เด็กชายณัฐนันท์ แนมใส
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๖ / ๘๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๑๒๕๐

เด็กหญิงการเกตุ วงษ์มะณี
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๕๑

เด็กหญิงทิชานันท์ ล้อมลาภ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

วัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๕๒

เด็กหญิงธวัลรัตน์ นุละเลิศวัฒน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

วัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๕๓

นางพัชรา ไชยสอน
๐๕/๐๕/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๕๔

เด็กหญิงวารุณี ศรีกำเนิด
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๕๕

เด็กชายรณภพ ศักดิศิริ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๕๖

เด็กชายวีรชนม์ สิทธิประเสริฐ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๕๗

เด็กชายสุเมธ ผาลิชัย
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๕๘

เด็กชายปยพงศ์ กาญจนพิมาย

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๕๙

เด็กชายศรศักดิ

์

เอือนสุภา

้

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๖๐

เด็กหญิงวรัชญา ศรีปาน
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๖๑

เด็กหญิงชลธิชา รักษาโพธิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๖๒

เด็กหญิงศิริณธา มณีวงษ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๖๓

เด็กหญิงมาดูรี พลเรืองทอง
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๖๔

เด็กหญิงชีวาภาพ มะโนชัย
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๖๕

เด็กชายธรรมโชค เกตุเทศ
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๖๖

เด็กหญิงณหฤทัย ทรงสละบุญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๖๗

เด็กหญิงวีรยา หมันแม้น

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๖๘

เด็กหญิงชลธิชา เจริญผ่อง
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๖๙

เด็กชายชัยสุข ชูอินทร์
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๗๐

เด็กหญิงบัณฑิตา เกิดปทุม
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๗๑

เด็กชายณัฐพล สารภาพ
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๗๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ ชืหมือ

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๗๓

เด็กชายกานต์ แซ่เฮ้อ
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๗๔

เด็กหญิงนพวรรณ แสนว่าง
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๗๕

เด็กหญิงสุทธินันท์ แสนโซ้ง
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๗๖

เด็กหญิงพิมพ์กานต์ แสนเหลียว
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๗๗

เด็กหญิงอาทิตยา
อุษณะอำไพวิทยา ๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๗๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปทุมไพโรจน์
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๗๙

เด็กหญิงอุษณีย์ กิจผดุงเกียรติ
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๘๐

เด็กหญิงศุภกานต์ อภิวิชญ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๘๑

เด็กหญิงแพรมาพร โสดา
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๘๒

เด็กหญิงเกศณี แซ่จาง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๘๓

เด็กหญิงพรธีรา เกษตรโสภาพันธ์
๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๘๔

เด็กชายพีรภัชชัย ศรีฉัตรอุดมสุข
๒๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๗ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๑๒๘๕

เด็กชายมานะชัย ใจเด็ด
๒๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๘๖

เด็กหญิงชญาดา มาช่วย ๓/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๘๗

เด็กหญิงปยาพร จันทร์แสง ๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๘๘

เด็กหญิงพิกุล จักรคำ
๒๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๘๙

เด็กหญิงพรชนก สัตย์ซือ

่

๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๙๐

เด็กหญิงพัชรี ลาภลึก ๒/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๙๑

เด็กหญิงชาลิสา ดอกไม้งาม
๒๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๙๒

เด็กหญิงพิชญ์สินี เรืองวงษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๙๓

เด็กหญิงภาณุมาศ วงษ์เขียน ๔/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๙๔

เด็กหญิงนัคมน ค้ากระบือ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๙๕

เด็กหญิงรัตนาวลี เผดิมรอด
๑๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๙๖

เด็กชายวุฒิภัทร วงศ์เทิดสิริ
๑๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๙๗

เด็กหญิงพิชญดา โลกนิมิตร ๖/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๙๘

เด็กหญิงนำผน แก้วสมบัติ
๒๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๕๕๙/๑๒๙๙

เด็กหญิงมิสา ใบผักแว่น ๓/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๐๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แซ่ผ่าน

๒๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๐๑

เด็กหญิงบุณยาพร สิงสาทร
๒๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๐๒

เด็กชายอดิเทพ แหล่งสนาม
๒๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๐๓

เด็กหญิงสุนันทอง ชุมภูศรี
๒๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๐๔

เด็กชายจีระวัฒน์ ชัยสิทธิ

์

๑๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๐๕

เด็กหญิงพิมพ์จันทร์ ใจเด็ด ๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๐๖

เด็กหญิงวรรณวนัฐ สนิท
๒๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๐๗

เด็กชายเรวัต ธัญญเจริญ
๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๐๘

เด็กหญิงพรรพษา มะลิวัลย์ ๗/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๐๙

เด็กหญิงนงนภัส หาญณรงค์ ๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๑๐

เด็กหญิงธนาวดี โพติยะ ๖/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๑๑

เด็กหญิงศิริรักษ์ ขำเนตร
๑๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๑๒

นางจิตตรัตน์ วงศ์สมบูรณ์
๒๑/๐๒/๒๔๙๖

วัดแก้วฟา วัดแก้วฟา  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๑๓

นายสิงห์ชัย วงศ์สมบูรณ์
๐๖/๐๓/๒๔๙๗

วัดแก้วฟา วัดแก้วฟา  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๑๔

นางฐิติพร นุยุทธิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๐๑
วัดแก้วฟา วัดแก้วฟา  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๑๕

นางวิลาสินี วรภักดี
๒๘/๐๘/๒๕๒๖ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

วัดซองพลู  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๑๖
เด็กชายกฤชบดินทร์ ปทิตธาดา

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางขนุน วัดบางขนุน  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๑๗

เด็กหญิงปนิตรา รุ่งสันเทียะ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางขนุน วัดบางขนุน  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๑๘

เด็กชายโฟวิน หวึง

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางขนุน วัดบางขนุน  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๑๙

เด็กหญิงอิงฟา รัตนทัศนีย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขนุน วัดบางขนุน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๘ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๑๓๒๐

เด็กหญิงญาณิกา น้อยด้วง
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขนุน วัดบางขนุน  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๒๑

เด็กชายสุพจน์ แผนสท้าน
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขนุน วัดบางขนุน  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๒๒

เด็กหญิงสิริวิธู บูรณารมย์
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขนุน วัดบางขนุน  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงดวงกมล ลาชัย
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขนุน วัดบางขนุน  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๒๔

เด็กหญิงกชนันท์ ทองยิม

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขนุน วัดบางขนุน  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๒๕

นางสาวพิมพ์ชนก ปานนก
๒๘/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๒๖

นางสาวประไพ นาคผา
๑๑/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๒๗

เด็กชายประพันธ์ มาสูตร์
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๒๘

เด็กหญิงนลัทพร เชือโพน

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๒๙

เด็กชายนราวุธ สร้อยทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๓๐

เด็กชายกฤษฎา เขือนนอก

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๓๑

เด็กหญิงอนัญญา เพียงเกษ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๓๒

เด็กหญิงศิริพร ยิงยงสันต์

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๓๓

เด็กหญิงนัทธมล เกือยรัมย์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๓๔

เด็กหญิงณัฐวดี ชัชวัสวิมล
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๓๕

เด็กหญิงรุ่งนภา พยัคฆา
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๓๖

เด็กหญิงนริศรา อินทร์ทิม

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๓๗

เด็กชายจุลพงษ์ ไชยราช
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๓๘

เด็กชายนภดล งอกอ่อน
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๓๙

เด็กชายพงศภัค ฤกษ์ประกอบ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรวก วัดรวก  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๔๐

เด็กหญิงอุมาพร ถวยสูงเนิน
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรวก วัดรวก  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงอธิษฐาน เจิมจันทร์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรวก วัดรวก  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๔๒

เด็กหญิงปยวรรณ บุญธรรม
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรวก วัดรวก  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๔๓

เด็กชายพีรภัทธ์ เมืองมา
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรวก วัดรวก  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๔๔

เด็กหญิงณัฐพร ช่วงชัย
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรวก วัดรวก  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๔๕

เด็กหญิงสุภัสสร พิมยะพันธ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรวก วัดรวก  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๔๖

เด็กชายอำพล โคดม
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรวก วัดรวก  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๔๗

เด็กหญิงศลิษา อินคง
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรวก วัดรวก  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๔๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ ทิพยวรรณ
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรวก วัดรวก  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๔๙

เด็กหญิงปยาวรรณ โนนดี
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรวก วัดรวก  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๕๐

เด็กชายนครินทร์ ม่วงจีน
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรวก วัดรวก  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๕๑

เด็กชายธนภัทร อ่อนละออ
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรวก วัดรวก  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๕๒

เด็กหญิงพลอย อภัยพจน์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรวก วัดรวก  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๕๓

เด็กหญิงฉัตรฤดี พลซา
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสนามนอก วัดสนามนอก  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๕๔
เด็กหญิงมณฑกาญจน์

พิมลัย
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามนอก วัดสนามนอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๙ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๑๓๕๕

เด็กชายธนาวงค์ ทีฆาวงศ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามนอก วัดสนามนอก  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๕๖

เด็กชายกันตพงษ์ ไทยครองธรรม
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามนอก วัดสนามนอก  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๕๗

เด็กชายเจษฎาภรณ์ อินทร์ปาน
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามนอก วัดสนามนอก  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๕๘

เด็กชายจิรพัชร บุญสิน
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามนอก วัดสนามนอก  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๕๙

เด็กหญิงสุภาพรรณ ประจำถิน

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามนอก วัดสนามนอก  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๖๐

เด็กชายอภิชน ชำนิกุล
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามนอก วัดสนามนอก  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๖๑

เด็กหญิงกัลย์สุดา สังข์ทอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามนอก วัดสนามนอก  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๖๒

เด็กหญิงทิพชนาฎ บัวเผือน

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามนอก วัดสนามนอก  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๖๓

เด็กหญิงอัญญา แก้วแซมชาติ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามนอก วัดสนามนอก  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๖๔

เด็กชายรัฐพงษ์ รัตนคำ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามนอก วัดสนามนอก  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๖๕

เด็กชายภานุพงษ์ เดือนแจ้งรัมย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามนอก วัดสนามนอก  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๖๖

เด็กชายธันยากร เนียมเฟอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามนอก วัดสนามนอก  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๖๗

เด็กหญิงนิชญ์นาถ คุ้มกลาง
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามนอก วัดสนามนอก  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๖๘

เด็กชายเมธัส หาไมตรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามนอก วัดสนามนอก  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๖๙

เด็กชายแซม พม่า
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามนอก วัดสนามนอก  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๗๐

เด็กหญิงดนยา มุธุสิทธิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามนอก วัดสนามนอก  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๗๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สีสังข์
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามนอก วัดสนามนอก  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๗๒

เด็กหญิงจุฑามาศ สีสังข์
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามนอก วัดสนามนอก  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๗๓

เด็กชายรัตนพล แก้วสุขใส
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามนอก วัดสนามนอก  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๗๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อาษาเหลา

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามนอก วัดสนามนอก  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๗๕

เด็กหญิงพิชญาดา ขันทับไทย
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามนอก วัดสนามนอก  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๗๖

เด็กหญิงวรัญญา เกตุอำ
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสัก วัดสักใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๗๗

เด็กชายธนา อ้นเงิน
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสัก วัดสักใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๗๘

เด็กหญิงฐานิดา แซ่จาง
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสัก วัดสักใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๗๙

เด็กชายปราโมทย์ ดิษฐ์เจริญ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสัก วัดสักใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๘๐

เด็กหญิงบวรรัตน์ พิรมนัด
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสัก วัดสักใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๘๑

เด็กหญิงขวัญรวี จงจิตร
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสัก วัดสักใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๘๒

เด็กชายศิริวัฒน์ การุณศิริ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสัก วัดสักใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๘๓

เด็กชายสันติสุข ท้วมปุย
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสัก วัดสักใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๘๔

เด็กชายศุภโชค รตางศุ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสัก วัดสักใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๘๕

เด็กหญิงจุฑาทิพ แก้ววิจิตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสัก วัดสักใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๘๖

เด็กหญิงวัฒนาศิริ วงค์อารีย์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสัก วัดสักใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๘๗

เด็กหญิงเนตรนภา ยามรัมย์
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสัก วัดสักใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๘๘

เด็กหญิงนริสา จันทร์ทรง
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสัก วัดสักใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๘๙

เด็กชายอนวัช อุทธิยา
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสัก วัดสักใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๔๐ / ๘๐

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๑๓๙๐

เด็กชายหงสรถ สวัสดีผล
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๙๑

เด็กชายวิทิตยา นาถวิล
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๙๒

เด็กชายยศกร รัตนพิบูลย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๙๓

เด็กชายฐิติพล ผลผ่องใส

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๙๔

เด็กชายเบญจพล ทองอุดม
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๙๕

เด็กชายศุภณัฐ บุญงาม
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๙๖

เด็กชายณัฐชัย อรุณกิจเจริญ
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๙๗

เด็กชายอิทธิเดช สว่างศรี
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๙๘

เด็กชายนภดล แก้วเอียม

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๓๙๙

เด็กหญิงศิริอาภรณ์ สกุลพลวัน
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๐๐
เด็กหญิงสุวรา คุ้มกัน

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๐๑

เด็กหญิงยุภารัตน์ ช้างจันทร์
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๐๒

เด็กหญิงณัฐรุจา วินิจผล
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๐๓

เด็กหญิงชนัญกรณ์ บัวตะมะ
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๐๔

เด็กหญิงเยาวภรณ์ อรุณไพศาลกิจ
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๐๕

เด็กหญิงพิชชากร ผดุงสมบัติถาวร
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๐๖

เด็กหญิงนวรัตน์ กานตรีเพ็ชร์
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๐๗

เด็กหญิงณิชา ทองแท้
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๐๘

เด็กหญิงธนธรณ์ ปญชานนท์
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๐๙

เด็กหญิงนภัสนันท์ ศรีสุข
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๑๐

เด็กหญิงนภัสกร ศรีสุข
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๑๑
เด็กหญิงรมย์รวินทร์ ประเสริฐ

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๑๒

เด็กหญิงภาวินี ชูชมกลิน

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๑๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วงษ์ศรี

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๑๔
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ วรภักดี

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๑๕

เด็กหญิงอารียา แซ่เตีย
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๑๖

เด็กหญิงชญาดา สีสวาด
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๑๗

เด็กหญิงกรกนก ลาดยางาม
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๑๘

เด็กหญิงนันทัชพร ตันหยง
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๑๙

เด็กหญิงธัญรัศม์ สุเมธธีรสิทธ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๒๐

เด็กหญิงพู่กัน ประเสริฐทรัพย์
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๒๑

เด็กหญิงศศิวิมล ศรีพงศ์วิไล
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๒๒

เด็กหญิงญาณิศา สงวนนาม
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงทิพย์สุดา อารีย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๒๔

เด็กหญิงตรีรัตน์ หนูขวัญแก้ว
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๔๑ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๑๔๒๕

เด็กหญิงปยะนุช เดชจำเริญ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๒๖

เด็กหญิงอารยา พรมอุดม
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๒๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ ภาวันนา
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๒๘

เด็กหญิงสุจิรา ติยะประภาวัฒน์
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๒๙

เด็กหญิงมาลินี วรรณทอง
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๓๐
เด็กหญิงฟาประธาน บุดชาดา

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๓๑

เด็กหญิงกมลพร ดาวเรืองรัมย์
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๓๒

เด็กหญิงกชพร มะกลำศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๓๓

เด็กหญิงดนิตา ฝายขาว
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๓๔

เด็กหญิงบุษกร แสนสุข
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๓๕

เด็กหญิงพรชิตา นิลเทศ
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๓๖

เด็กหญิงชนากานต์ ขุนทอง
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๓๗

เด็กหญิงมลทิรา ภาผิง
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๓๘

เด็กหญิงบุญฑริกา เหลือน้อย
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๓๙

เด็กหญิงสุพิชฌา ทิพย์โภชน์
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๔๐

เด็กหญิงวรินยุพา มาลัยหอม
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๔๑

เด็กหญิงอาทิชา ศรีทองนวล
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๔๒

เด็กหญิงนรีพร หอมแก่นจันทร์
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๔๓

เด็กหญิงจิดาภา สุชาติพงษ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๔๔

เด็กหญิงนงลักษณ์ สันติวงศ์งาม
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๔๕

เด็กหญิงนาตาชา ไชยบุตร
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๔๖

เด็กหญิงปาริชาต นวกานนท์
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๔๗

เด็กหญิงเปรมิกา ลำคำ
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๔๘

เด็กหญิงอาริยา อรรถชัย
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๔๙

เด็กหญิงนงนภัส รัตนปภานันท์
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๕๐
เด็กหญิงประไพภัคร แซ่ก๊วย

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๕๑

เด็กหญิงรินรดี สงวนสุข

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๕๒

เด็กหญิงวรรณษา แจ้วชุ่มชืน

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๕๓

นางสาววนิดา ทวีวรรณ
๒๐/๐๕/๒๕๐๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๕๔

นางบุญมี จันทวีผล
๑๒/๑๒/๒๕๐๑ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๕๕

นางสาวไพรวัน กำจัดโรค
๐๑/๐๑/๒๕๐๒ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๕๖

นางวาสนา พึงบงกช
๒๗/๐๒/๒๕๐๓ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๕๗

นายไพรัตน์ ชวนชิต
๑๗/๐๕/๒๕๐๔ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๕๘

นางธนัญรัชฏ์ จันทร์โอทาน
๒๐/๐๑/๒๕๐๖ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๕๙

นางรัชนี นกวอน
๑๗/๐๘/๒๕๐๖ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๔๒ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๑๔๖๐

นางสาวภัศสร มานะมานิกผล
๑๐/๑๒/๒๕๐๖ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๖๑

นางสาวสมจิต มงมลอัตตะสาร
๒๑/๐๖/๒๕๐๘ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๖๒

นางสาวพนาสาร มันธรรม

่

๐๓/๐๔/๒๕๑๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๖๓

นางสาวกัลยกร ชาวิลัย
๒๔/๐๖/๒๕๑๔ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๖๔

นางสาวชยานันท์ สุขเจริญ
๐๓/๐๒/๒๕๑๘ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๖๕

นางสาวธัญพิชชา อุบลวัฒน์
๐๕/๐๗/๒๕๑๘ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๖๖

นางสาวนุชศรา พันธุนาคิน
๑๔/๐๘/๒๕๒๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๖๗

นางสาวสุธินี แจ่มจำรัส
๐๔/๑๑/๒๕๒๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๖๘

นางสาวสุดารัตน์ โพธิไทร

์

๐๘/๐๒/๒๕๒๑ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๖๙

นางสาววิมลรัตน์ บุตรชาติ
๑๖/๐๓/๒๕๒๓ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๗๐

นายพลภัทร ทรงศิริ
๒๐/๑๐/๒๕๒๔ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๗๑

นางสาวพิมผกา ปวีณวิทยโชติ
๒๓/๐๒/๒๕๒๕ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๗๒

นางสาวกิตติยา การเร็ว
๑๗/๐๑/๒๕๒๖ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๗๓

นางสาวฉันทินี อบนวล
๐๗/๐๔/๒๕๒๗ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๗๔

นางสาวทิพรัตน์ ชีวมงคลนิมิต
๐๔/๐๘/๒๕๒๗ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๗๕

นางสาวสุพัตรา สัตย์ธรรมรังษี
๐๙/๑๒/๒๕๒๗ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๗๖

นางสาวปฐมพงษ์ สุขสานต์
๑๒/๐๒/๒๕๒๘ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๗๗

นางสาวชลลดา อินทศรี
๒๙/๐๗/๒๕๒๘ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๗๘

นางสาวสุภิญญา สินนำคำ
๐๔/๐๔/๒๕๓๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๗๙

นางสาวสุนิสา ภู่เขียว
๑๐/๐๓/๒๕๓๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๘๐

นางสาวชุติมา ส่งแสง
๐๓/๐๔/๒๕๓๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๘๑

นายอาทิตย์ จันทรีผล
๑๐/๐๒/๒๕๓๒ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๘๒

นางสาวสารสินธุ์ ทรงครักษ์
๑๙/๑๐/๒๕๓๓ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๘๓

นางสาวพิชามญชุ์ พานทอง
๓๐/๐๓/๒๕๓๔ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๘๔

นางสาวศิริรักษ์ ศรีโสธารยางกูร
๐๙/๑๑/๒๕๒๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๘๕

นายสราวุธ ทองแสง
๒๐/๐๔/๒๕๓๑ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๘๖

เด็กหญิงจันทกานต์ จุ้ยจิตคล่อง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๘๗

เด็กหญิงชลธิชา ผลงาม
๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๘๘

เด็กหญิงกัญญาพัชร แสงสว่าง
๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๘๙

เด็กชายณัฐพล ธูปทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๙๐

เด็กชายธันยา แก้วชินพร
๒๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๙๑

เด็กหญิงวรรณิสา นพกิจ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๙๒

เด็กหญิงกนกสิริ อ้นบู่
๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงพรจิรา วัฒนะเสวี
๑๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๙๔

เด็กหญิงรดา ยังยืนตระกูล

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
วัดศรีประวัติ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๔๓ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๑๔๙๕

เด็กหญิงสุดาวรรณ ไชยราช
๑๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๙๖

เด็กหญิงฉัตรศรี รุ่งโรจน์
๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๙๗

เด็กหญิงกิรณา ชุมพล
๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๙๘

เด็กหญิงลีลาวดี ศรีวรรณ
๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๔๙๙

เด็กหญิงนิภาพร ไท้ทอง
๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๐๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชาปญญา

๒๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๐๑

เด็กหญิงตรงใจ กลัดแพ
๒๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

วัดอุทยาน  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๐๒

เด็กหญิงธนวรรณ ลับกิม

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

วัดอุทยาน  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๐๓

เด็กหญิงนภัสชยา นิลสุวรรณ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

วัดอุทยาน  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๐๔

เด็กชายนรินทร อ่องลา
๓๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

วัดอุทยาน  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๐๕

เด็กหญิงพิชยา เทศกิม

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

วัดอุทยาน  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๐๖

เด็กหญิงณัฏฐิดา อบกลิน

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

วัดอุทยาน  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๐๗

เด็กหญิงบุษยรัตน์ แสงศิลา
๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

วัดอุทยาน  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๐๘

เด็กชายอณิศรา ศรีชมภู
๑๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม

วัดอุบลวนาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๐๙

เด็กชายวายุ อุสุภราช
๑๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม

วัดอุบลวนาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๑๐

เด็กชายไพโรจน์ โพธิเงิน

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม

วัดอุบลวนาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๑๑

เด็กหญิงแพรวา เรืองศรี
๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม

วัดอุบลวนาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๑๒

นางบุญญาภา สุทธิวงศ์
๒๓/๑๒/๒๕๐๕

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๑๕๑๓

นางสาวสุกานดา ศรีโสภา

๒๒/๑๒/๒๕๓๒

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๑๕๑๔

เด็กหญิงสถาพร ศรีบัวบาน
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๑๕๑๕

เด็กหญิงมณทิกา สุขเสริฐ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๑๕๑๖

เด็กชายพงษ์เดช จันทร์ประเสริฐ
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๑๕๑๗

เด็กชายสญชัย น้อยคำมูล
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๑๕๑๘

เด็กหญิงเบญจมาศ สมบูรณ์ผล

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๑๕๑๙

เด็กหญิงสุภาพร สุดสาคร
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๑๕๒๐

เด็กชายวรวิทย์ บุตรขจร

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๑๕๒๑

เด็กชายพีรพล คำหอมกุล
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดสิงห์  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๒๒

เด็กชายรัชพร สินทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดสิงห์  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๒๓

เด็กชายรัชชานนท์ แสงสุวรรณ
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดสิงห์  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๒๔

เด็กชายสุภัคชัย มีทองพูล
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดสิงห์  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๒๕

เด็กชายอนุชา แจ้งไข่
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดสิงห์  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๒๖

เด็กชายพัศพงศ์ เหลืองจันทร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดสิงห์  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๒๗

เด็กชายพัฒเกียรติ เต่าทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดสิงห์  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๒๘

เด็กชายภมรเทพ สุขอุทัย
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดสิงห์  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๒๙

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

กุลวงศ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดสิงห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๔๔ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๑๕๓๐

เด็กหญิงธรรณภรณ์ ใจต้อม

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดสิงห์  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๓๑

เด็กหญิงอรนุช ยิมเรือน

้

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดสิงห์  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๓๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ แดงพงษ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดสิงห์  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๓๓

เด็กหญิงอรวรา นักเทศน์
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดสิงห์  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๓๔

เด็กหญิงปาณัสม์ พ่วงสุวรรณ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดสิงห์  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๓๕

เด็กหญิงพัชรี บุตรงาม
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดสิงห์  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๓๖

นางรัชนี อ้อวิเศษ
๑๘/๐๓/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๓๗

นางสาวธนัชพร บัวฟก
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๓๘

นายธันวา เสมาชัย
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๓๙

เด็กหญิงพาขวัญ เทียงตรง

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๔๐

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีฤกษ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๔๑

เด็กหญิงชาลิสา ศรีเมือง

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๔๒

เด็กหญิงเอืองฟา

้

จีนแดง
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๔๓

เด็กชายธนภัทร์ ศรีนาค
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๔๔

เด็กชายชาญชัย บุญคำ
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๔๕

เด็กชายธนชัย ม่วงเกลียง

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๔๖

เด็กชายบารมี ทองศรีเมือง
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๔๗
เด็กหญิงปภาวรินทร์ พลเศษ

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๔๘

เด็กชายนภัทร ศรีแก้ว
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๔๙

เด็กชายกิตติพงษ์ คลังสามผง
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๕๐

เด็กชายพิสิทธิ

์

วงษ์คำ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๕๑

เด็กชายเกรียงไกร ทุยคำ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๕๒

เด็กชายเฉลิมเกียรติ แก่นเพ็ชร
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๕๓

เด็กหญิงณัฐธิดา ทะสุตะ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๕๔

เด็กหญิงชนาธิป สีโน๊ต
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๕๕

เด็กหญิงอรกัญญา เขียวถิน
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๕๖

เด็กชายธีระพัฒน์ ลือจันดา
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๕๗

เด็กชายพรพิพัฒน์ เลขยัน
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๕๘

เด็กชายสราวุธ อุดม
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๕๙

เด็กหญิงธณาพร นิธากรณ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๖๐

เด็กหญิงวรานุช เนียมหมวด
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๖๑

เด็กชายภูมิทัศน์ ลามาตย์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๖๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ สีดอกไม้
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๖๓

เด็กชายสุวัฒน์ อุดหนุนชาติ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๖๔

เด็กหญิงทรรศิกา ขุนจันทร์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๔๕ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๑๕๖๕

เด็กชายรัฐพล แข็งขัน
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๖๖

เด็กหญิงทิพนัดดา เมฆคล้าย
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๖๗

เด็กหญิงเบญจมาศ อนุพันธ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๖๘

เด็กหญิงจุฬาวรรณ จีนประชา
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๖๙

เด็กหญิงปาริฉัตร ศรีเมือง
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๗๐

เด็กชายศิริชัย พริงเพราะ

้

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๗๑

เด็กหญิงลลิดา พันไธสง
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๗๒

เด็กหญิงอนัตตา นิลพงษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๗๓

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

อุตรา
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๗๔

เด็กชายบัณฑิต เนียมรุ่งเรือง
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๗๕

เด็กชายณัฐภูมิ สุขเกษม
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๗๖

เด็กชายณัฐพล ขันทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๗๗

เด็กชายศิวกร ทิพย์ธน
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๗๘

เด็กหญิงศตพร สุขทวี
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๗๙

เด็กหญิงชรินรัตน์ สุขเจริญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๘๐

เด็กชายณัฐวุฒิ พฤกษชาติ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๘๑

เด็กหญิงรัตนาวดี จันศรีนา
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๘๒

เด็กชายวรากร น้อยปน
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๘๓

เด็กหญิงลักษณ์สุดา อนุพันธ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๘๔

เด็กหญิงศุภาวิณี คำแจ้ง
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๘๕

เด็กชายสายนที แก้วนารายณ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๘๖

เด็กชายจิรโชติ ใยตะมุกด์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๘๗

เด็กหญิงกมลพรรณ รอดเทศ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๘๘

เด็กหญิงปยณัฐธิดา เนียมแตง
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๕๙/๑๕๘๙

นางสาววันทนา อบเชย
๑๕/๐๗/๒๕๐๘

โรงเรียนมหาสวัสดิ(ราษฎร์บำรุง)

์

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๕๙๐

นางสาวณัฐภรณ์ แก่นกลางดอน
๑๘/๐๓/๒๕๑๑

โรงเรียนมหาสวัสดิ(ราษฎร์บำรุง)

์

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๕๙๑

นางสาวพรภนา สุอังคะวาทิน

๒๑/๑๒/๒๕๑๓

โรงเรียนมหาสวัสดิ(ราษฎร์บำรุง)

์

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๕๙๒

นางสาวพิมพ์วิไล สุวรรณเทพ
๐๖/๐๙/๒๕๑๕

โรงเรียนมหาสวัสดิ(ราษฎร์บำรุง)

์

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๕๙๓

นางประภาพรรณ วงษ์ปน
๐๔/๐๕/๒๕๑๘

โรงเรียนมหาสวัสดิ(ราษฎร์บำรุง)

์

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๕๙๔

นางสาวภาวิณี ยิมเรือน

้

๒๔/๐๓/๒๕๑๙

โรงเรียนมหาสวัสดิ(ราษฎร์บำรุง)

์

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๕๙๕

นางสาวนุจรินทร์ ศิริวัฒน์
๑๐/๐๘/๒๕๒๐

โรงเรียนมหาสวัสดิ(ราษฎร์บำรุง)

์

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๕๙๖

นางสาวสุภาพร ตราทิพย์
๒๑/๐๖/๒๕๒๔

โรงเรียนมหาสวัสดิ(ราษฎร์บำรุง)

์

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๕๙๗

นางสาวศศินา คงเจริญ
๑๐/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนมหาสวัสดิ(ราษฎร์บำรุง)

์

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๕๙๘

นางสาวสาวิณี บุญธรรม
๐๖/๐๘/๒๕๒๗

โรงเรียนมหาสวัสดิ(ราษฎร์บำรุง)

์

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๕๙๙

นางสาวดาริกา เทพังเทียม

๒๖/๑๑/๒๕๓๒

โรงเรียนมหาสวัสดิ(ราษฎร์บำรุง)

์

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๔๖ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๑๖๐๐
เด็กชายณัฐวุฒิ วัจนา

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาสวัสดิ(ราษฎร์บำรุง)

์

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๖๐๑

เด็กชายธนภัทร ไชยศรีษะ
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาสวัสดิ(ราษฎร์บำรุง)

์

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๖๐๒

เด็กชายสมพร ถินบาง

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาสวัสดิ(ราษฎร์บำรุง)

์

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๖๐๓

เด็กชายชลธัญน์ สีหะวงศ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาสวัสดิ(ราษฎร์บำรุง)

์

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๖๐๔

เด็กชายคุณานนต์ พันธ์ด้อหล้า
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาสวัสดิ(ราษฎร์บำรุง)

์

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๖๐๕

เด็กชายภูมินทร์ หวานเย็น
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาสวัสดิ(ราษฎร์บำรุง)

์

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๖๐๖

เด็กชายเขมชาติ ทองพรมราช
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาสวัสดิ(ราษฎร์บำรุง)

์

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๖๐๗

เด็กชายณัฏฐวี วงษ์ปน
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาสวัสดิ(ราษฎร์บำรุง)

์

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๖๐๘

เด็กหญิงธาราทิพย์ สำเภารอด
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาสวัสดิ(ราษฎร์บำรุง)

์

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๖๐๙

นางสาวสิริยาภรณ์ ชาวริม
๒๒/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๖๑๐

นางสาวนฤมล ธรรมชาติ
๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๖๑๑

นางสาวเมวดี ผันผ่อน
๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๖๑๒

นางสาวนิชนันท์ แดงภัคดี
๒๓/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๖๑๓

นางสาวภาณุสรณ์ จิระติวานนท์
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๖๑๔

นายพงศกร เจริญชัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๖๑๕

นายภานุวัฒน์ ชาวริม
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๖๑๖

เด็กหญิงณัฐณิชา คงเจริญสุข
๑๖/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๖๑๗

เด็กหญิงพิชชาวีร์ เด่นอมรเลิศ
๒๙/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๖๑๘

เด็กหญิงหยก เสียงเย็น
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๖๑๙

เด็กชายภรภัทร งามถาวรวงศ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๖๒๐

เด็กหญิงนัครส คงคาเมธากุล
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๖๒๑

เด็กชายรุ่งพิพัฒน์ ผุเพ็ชร
๒๐/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๖๒๒

เด็กหญิงพีรดา ทองย้อย
๒๒/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๖๒๓
เด็กหญิงละอองทิพย์ วารี

๓๑/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๖๒๔

เด็กหญิงนภัส ภาคภูมิ
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๖๒๕

เด็กหญิงสาธิดา ไชยเลิศ
๒๗/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๖๒๖

เด็กหญิงภัทรสุดา จันทร์แม้น
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๖๒๗

เด็กหญิงยุวรี จันทาทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๖๒๘

เด็กหญิงพิชชากร รุ่งจันทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๖๒๙

เด็กหญิงชนิดา
ชำนาญเศรษฐกุล

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๖๓๐

เด็กหญิงเบญจพร กันพุ่ม

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๖๓๑

เด็กชายวิน สินฉลอง
๒๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๖๓๒

เด็กหญิงกานดา สมบูรณ์พันธ์
๑๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๖๓๓

เด็กหญิงกันติมา มงคลยง
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๖๓๔

เด็กชายธนธัส นุ่มประสงค์
๒๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๔๗ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๑๖๓๕
เด็กหญิงอมรประภา ศรีลูกหว้า

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๖๓๖

เด็กหญิงนิรัชยา รัตนชืน

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๖๓๗

เด็กหญิงเมทิกา จิรอภินนท์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๖๓๘

เด็กชายศิวกร ช่วยประสิทธิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๖๓๙

เด็กหญิงฟาใส กอมนชัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๖๔๐

เด็กหญิงวาริพินทุ์ ปนสอน

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๖๔๑
เด็กหญิงการต์พิชชา อึงสิทธิพูนพร

้

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๖๔๒

เด็กหญิงชนิกานต์ วิรัตนชัยวรรณ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๖๔๓

เด็กหญิงไอริน เกตุหิรัญ
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๖๔๔

เด็กชายจิรวัฒน์ นุ่มพุ่ม
๑๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๖๔๕

เด็กหญิงฌัญธิฌา โฉมเฉลา
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๖๔๖

เด็กชายพัสกร มาลัยหวล
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๖๔๗

เด็กหญิงธิดาพร เยียมญาติ

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางเกร็ด วัดกลางเกร็ด  

นบ ๒๕๕๙/๑๖๔๘

เด็กหญิงวันวิสาข์ พรมพงษ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางเกร็ด วัดกลางเกร็ด  

นบ ๒๕๕๙/๑๖๔๙

เด็กหญิงสุภาพร สอนรอด
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางเกร็ด วัดกลางเกร็ด  

นบ ๒๕๕๙/๑๖๕๐

เด็กหญิงนันทิยา วงศ์หนายโกล
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางเกร็ด วัดกลางเกร็ด  

นบ ๒๕๕๙/๑๖๕๑

เด็กหญิงวราภรณ์ โตทอง
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางเกร็ด วัดกลางเกร็ด  

นบ ๒๕๕๙/๑๖๕๒

เด็กชายภูผา เมืองพรม
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางเกร็ด วัดกลางเกร็ด  

นบ ๒๕๕๙/๑๖๕๓

เด็กหญิงณัฐนันท์ โยธา
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางเกร็ด วัดกลางเกร็ด  

นบ ๒๕๕๙/๑๖๕๔

เด็กหญิงจีรนันท์ วัดสา
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางเกร็ด วัดกลางเกร็ด  

นบ ๒๕๕๙/๑๖๕๕

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ใหญ่กระโทก
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางเกร็ด วัดกลางเกร็ด  

นบ ๒๕๕๙/๑๖๕๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ นาแพง ๐/๑๐/๒๕๔๗ วัดกู้ วัดกู้  

นบ ๒๕๕๙/๑๖๕๗

เด็กหญิงนำทิพย์ วุฒิศาสตร์
๐/๑๒/๒๕๔๗

วัดกู้ วัดกู้  

นบ ๒๕๕๙/๑๖๕๘

เด็กหญิงสุสิตา เวชกามา ๐/๐๓/๒๕๔๘ วัดกู้ วัดกู้  

นบ ๒๕๕๙/๑๖๕๙

เด็กหญิงวรรณรดา กันทะโฮ้ง ๐/๗/๒๕๔๗ วัดกู้ วัดกู้  

นบ ๒๕๕๙/๑๖๖๐
เด็กหญิงละอองจันทร์

มิงมิตร

่

๐/๑๐/๒๕๔๘ วัดกู้ วัดกู้  

นบ ๒๕๕๙/๑๖๖๑

นางสาวสิรินรัตน์
นิมิตบัณฑิฒพงศ์

๑ / ๑ /๒๕๔๑
โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๑๖๖๒

เด็กหญิงกัญญาวีร์ บุญยง

๒๒ / ๑ /๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๑๖๖๓

เด็กหญิงศศิกานต์ ดวงสุวรรณ

๒๓ / ๑ /๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๑๖๖๔

เด็กหญิงวิภาวรรณ ปทมะวิภาค

๓๑ / ๑/ ๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๑๖๖๕

เด็กชายธนโชติ กลินขจร

่

๔ / ๒ /๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๑๖๖๖

เด็กหญิงพรรณทิวา คุสิตา

๑๒ / ๒ /๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๑๖๖๗

เด็กหญิงตรีทิพย์ ภูด่านรัว
๗ / ๒ / ๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๑๖๖๘

เด็กหญิงศิริญา ตรงศิริ
๔ / ๓ /๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๑๖๖๙

นางชม การเพียร
๒๔ / ๑/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๔๘ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๑๖๗๐

เด็กชายธาดา ทะวะรุ่งเรือง

๒๐ / ๔ /๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๑๖๗๑

เด็กหญิงกรพิณทร์ หิรัญเพิม

่

๑๙ / ๔ /๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๑๖๗๒

เด็กชายชานนท์ นีละพันธ์
๑๒ / ๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๑๖๗๓

เด็กชายภูริณัฐ เจียมจรรยงค์

๑๙ / ๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๑๖๗๔

เด็กหญิงอริสรา ใจเอือ

้

๒๐ / ๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๑๖๗๕

เด็กหญิงหยาดนภา เพชรเอียม

่

๒๙ / ๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๑๖๗๖

เด็กหญิงศศิธร ภักดี
๓๐ / ๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๑๖๗๗

เด็กหญิงอรทัย ดีพรม
๓๐ / ๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๑๖๗๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ หงษ์คำ

๒๙ / ๗ / ๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๑๖๗๙

เด็กชายภาณุ เหง้าโคตระ
๖ / ๘ / ๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๑๖๘๐

เด็กหญิงวรพรรณ กำลังเอก

๑๘ / ๘ /๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๑๖๘๑

เด็กหญิงชลธิชา ชจร

๒๕ / ๘ /๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๑๖๘๒

เด็กหญิงบุษกร กลาง

๓๑ / ๘ /๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๑๖๘๓

เด็กชายขวัญมนัส ยิมหัวไผ่

้

๑ / ๙ / ๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๑๖๘๔

เด็กหญิงสุภาพร ฟุกสังข์ทอง
๕ / ๙ / ๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๑๖๘๕

เด็กชายแสงศูรย์ เหมกุล

๘ / ๑๐ / ๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๑๖๘๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ พานนาค

๑๗ / ๑๐ /๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๑๖๘๗

เด็กหญิงนิษรา บัวทอง

๑๘ / ๑๐ /๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๑๖๘๘

เด็กหญิงสุมาลี มีผูก

๑๖ / ๑๑ /๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๑๖๘๙

เด็กหญิงรุจิรา ผายพืนพึก

๒ / ๑๑ /๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๑๖๙๐

เด็กหญิงปยะธิดา ภู่ทอง
๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๑๖๙๑

นางสาวศรุตา เสียงดัง
๙ / ๙/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๑๖๙๒

เด็กชายจอร์จบุช สมวงษ์
๑๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๑๖๙๓

เด็กชายเกรียงไกร กันเกรียน

๑๓ /๘ / ๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๑๖๙๔

เด็กหญิงสรัลพร นามสมบูรณ์

๒๖ / ๖ /๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๑๖๙๕

เด็กหญิงศศิธร ชำนาญผลิต
๒๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๕๙/๑๖๙๖

เด็กหญิงสิรภัทร แซ่ก้วย
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๕๕๙/๑๖๙๗

เด็กหญิงอลิสา เกาะลอย

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๕๕๙/๑๖๙๘

เด็กหญิงพราวพัชรา บุญช่วย
๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

วัดท่าเกวียน  

นบ ๒๕๕๙/๑๖๙๙

เด็กหญิงธัญรดา พนเพ็ชร
๒๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

วัดท่าเกวียน  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๐๐
เด็กหญิงศศิตา สืบสำราญ ๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

วัดท่าเกวียน  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๐๑

เด็กหญิงปวันรัตน์ โตทรัพย์ ๕/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

วัดท่าเกวียน  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๐๒

เด็กหญิงเอเซีย นวนพิจิตร ๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

วัดท่าเกวียน  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๐๓

เด็กชายกิตติพงศ์ จินวิเศษ ๖/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

วัดท่าเกวียน  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๐๔
เด็กหญิงชญาน์ทิพย์ พึงมา

่

๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

วัดท่าเกวียน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๔๙ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๑๗๐๕

เด็กหญิงกฤติยา ประยูร
๑๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

วัดท่าเกวียน  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๐๖

เด็กหญิงนิชารีย์ อยู่ศิริ
๒๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

วัดท่าเกวียน  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๐๗

เด็กหญิงมุทิตา เตชะมา
๑๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

วัดท่าเกวียน  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๐๘

เด็กชายธีราพล พึงมา

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

วัดท่าเกวียน  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๐๙

เด็กชายเรืองศักดิ

์

ชืนชม

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

วัดท่าเกวียน  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๑๐

เด็กชายกอปลาภ อุนารัตน์
๑๙/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๑๑

เด็กหญิงเอวิตรา ยศเตา
๒๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๑๒

เด็กหญิงภัทรธิดา อินทริง
๑๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๑๓

เด็กหญิงคนัสนันท์ นามณรงค์ ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๑๔

เด็กหญิงอารีรัตน์ สังข์ชัย
๑๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๑๕

เด็กหญิงแพรพิไล สุขกิจ
๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๑๖

เด็กหญิงณัฎฐนันท์ ทองบุญ
๒๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๑๗

เด็กหญิงพิไลวรรณ สุขปรุง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๑๘

เด็กหญิงสุภาทิพย์ ไตยมาตย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๑๙

นายกชพงศ์ ปยควาณิช
๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๒๐

นายก้องเกียรติ อุดมเดช
๒๗/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๒๑

นางสาวเกวลิน จันทร์ศรีนาค
๒๓/๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๒๒

นางสาวจิดาภา ธนะรัมย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๒๓

นางสาวเจนณิสา มณีวงศ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๒๔

นายชนะวัฒน์ ภาคำ ๒/๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๒๕

นางสาวนรีการต์ แก้วมณี
๒๗/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๒๖

นางสาวปนัดดา คำสุขุม
๒๗/๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๒๗

นางสาวพัชราวลัย ชะดาทอง
๑๘/๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๒๘

นางสาวรุ่งรัตน์ สาดส่าง ๙/๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๒๙

นายอธิชัย คำอ่อน
๒๘/๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๓๐

นางสาวอรณิชา มีศิริ
๒๖/๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๓๑

นางสาวอัจฉรา ปลอดภัย ๕/๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๓๒

นางสาวอาทิตติญา จันทร์ทิพย์
๓๑/๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๓๓

นางสาวแก้วระวิ ทับแสง
๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๓๔

นางสาวฉลภา ช่วงบุญศรี
๒๗/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๓๕

นายธนากร สุขโชติ

๑๔/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๓๖

นายธีรภัทร จุ้ยเรือง
๒๐/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๓๗

นางสาวเนตรนภา มาประชา

๑๘/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๓๘

นางสาวพรชนก อึงทองคำ

้

๑๓/๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๓๙

นางสาววิกานดา นรจีน ๖/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๕๐ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๑๗๔๐

นางสาววิไลลักษณ์ มิงสมร

่

๒๓/๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๔๑

นายศุภชัย ระย้าเพ็ชร

๑๑๓/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๔๒

นายเศรษฐกิจ เอือเฟอ

้

๖/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๔๓

นายสุกฤษฎิ

์

พิพิธกุล ๗/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๔๔

นายอนาวิล สุขวารี
๑๘/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๔๕

นางสาวอินทร์ธาลี ศุภศิระเศรษฐ์
๓๑/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๔๖

นายเอกณัฐ ภูมิดิษธ์ ๒/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๔๗

นางสาวกนกพร รามจักร
๑๙/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๔๘

นายกมลวิชญ์ ณรงค์รัตน์
๑๑/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๔๙

นางสาวฐิติรัตน์ โคตรตา
๑๑/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๕๐

นายธนายุต วิลาทัน ๒/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๕๑

นายพงศ์ธร จอสูงเนิน
๑๒/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๕๒

เด็กชายพชรพล หวานชะเอม
๒๔/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๕๓

นางสาวมุทิตา บุญชาย
๑๔/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๕๔

นางสาววลัยพรรณ เงินตอบ
๓๐/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๕๕

เด็กชายสิรกานต์ ปริวัฒน์
๑๓/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๕๖

นางสาวอมรรัตน์ มะโนวรรณ์
๒๘/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๕๗

เด็กชายกนก มากท้วม

๒๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๕๘

เด็กหญิงกนกพร อึงทองคำ

้

๑๕/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๕๙

เด็กหญิงกัลยณัฐ จันทะบุตร ๕/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๖๐

เด็กชายกิตติพร ศรีภาค์ ๖/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๖๑

เด็กหญิงกุลกวี ทุมเชียงลำ
๑๗/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๖๒

เด็กหญิงขวัญสุดา คงสอนศรี
๒๔/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๖๓

เด็กชายคณาสิน ศรีเดช
๑๓/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๖๔

เด็กชายคเณศ เหลืองสมบูรณ์ ๒/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๖๕

เด็กชายจิรวัฒน์ ลาทวิไล
๑๒/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๖๖

เด็กชายชยนันท์ ศรีบุญผา
๑๙/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๖๗

เด็กหญิงณิชชิศา จันทวงศ์
๒๐/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๖๘

เด็กชายถาปตย์ คำงาม
๒๕/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๖๙

เด็กหญิงธัญญาพร นกยูงทอง
๑๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๗๐

เด็กชายนครา ตรงดี
๑๙/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๗๑

เด็กชายนครินทร์ โตปานวงษ์
๑๒/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๗๒

เด็กหญิงนิตญาย์ เรืองโรจน์
๒๓/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๗๓

เด็กหญิงนุชนภา ดอกแย้ม
๑๓/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๗๔

เด็กหญิงนุชนารี บุญมา

๑๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๕๑ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๑๗๗๕

เด็กหญิงพันวษา ปนไว
๒๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๗๖

เด็กชายพาคีนัย ทองไข่

๒๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๗๗

เด็กหญิงแพรพิไล วงพินิจ
๑๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๗๘

เด็กชายภูธเนศ แก้วกำพล ๗/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๗๙

เด็กชายยุทธการ ต่างสันเทียะ
๑๐/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๘๐

เด็กหญิงรวิภา เขียวสังข์
๒๐/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๘๑

เด็กหญิงรัญชนา บุตรเพ็ชร์
๑๐/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๘๒

เด็กหญิงวรรณษา สาดส่าง
๒๑/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๘๓

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

มูลแสง
๑๘/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๘๔

เด็กชายสิรภพ น้อมมนัส
๒๒/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๘๕

เด็กชายสิริกฤช พรมโน
๑๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๘๖

เด็กหญิงสุธาสินี จิตตรัตนชัย
๓๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๘๗

เด็กหญิงสุพรรษา เอมอำ
๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๘๘

เด็กหญิงสุภัทรา เชยกลิน

่

๔/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๘๙

เด็กหญิงสุมิตรา บุญแก้ว
๑๑/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๙๐

เด็กชายเอืออังกูร

้

การะนุต ๘/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๙๑

เด็กหญิงกนกอร สีหาเสน ๓/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๙๒

เด็กชายกมลศักดิ

์

ใจนาน
๒๘/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๙๓

เด็กหญิงกฤติญา สุกตะนา
๑๙/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๙๔

เด็กชายเจษฎา อยู่สวัสดิ

์

๑๓/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๙๕

เด็กหญิงทวาราวดี โพธิไพโรจน์

์

๒๐/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๙๖

เด็กชายธัญญ์ ฉายาวิก
๑๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๙๗

เด็กชายนฤเบศ ร่มโพธิ

์

๒๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๙๘

เด็กหญิงนีรนันท์ ทองเชือ

้

๓/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๗๙๙

เด็กหญิงเบญญาภา บำบัดทุกข์ ๒/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๐๐
เด็กชายปฏิพล อำนวยกิจวณิชย์ ๑๔/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๐๑

เด็กชายประกาศิต เย็นมี
๒๙/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๐๒

เด็กชายพงศธร ห้างวงค์ ๙/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๐๓

เด็กหญิงพรชิตา แหนบทอง
๑๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๐๔

เด็กชายศิริศักดิ

์

ประโยชน์มี
๒๔/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๐๕

เด็กหญิงศิวราภา เกตุกุล
๑๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๐๖

เด็กหญิงกฤตชญา กรโกวิท ๒/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๐๗

เด็กหญิงภัทรภร ศิลป
๑๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๐๘

เด็กชายเกริกพล แก้วเก็บ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๐๙

เด็กชายทินพัตร ศรีมาชัย ๓/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสพานสูง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๕๒ / ๘๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๑๘๑๐

เด็กหญิงนริสรา ศรีจำปา ๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๑๑

เด็กหญิงนัทหทัย จันโท
๑๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๑๒

เด็กชายบัญญวัติ ฟกดี ๔/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๑๓

เด็กชายปยะ ใจชืน

้

๕/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๑๔

เด็กชายปุญญพัฒน์ เดชใด
๒๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๑๕

เด็กหญิงมัณฑนา อริยางกูร
๑๐/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๑๖

เด็กหญิงวันดารา อ่อนบุญมา
๓๐/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๑๗

เด็กชายศุภวิชญ์ กลินสุวรรณ

่

๑๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)
วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๑๘

เด็กชายสุวรรณภูมิ ปรุงจิตร
๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๑๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีชมภู
๒๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๒๐

เด็กหญิงอรณิชา แก้วเก็บ
๑๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๒๑

เด็กหญิงอรสา ศรีโรจน์
๒๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๒๒

เด็กชายเอกรินทร์ แปนเงิน
๒๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๒๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ หมีกุละ
๑๔/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๒๔

เด็กหญิงชลธิชา งามสอาด
๑๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๒๕

เด็กหญิงชุติมา เนตรขำ ๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๒๖

เด็กหญิงวิชญาพร จันทร์เกษ
๒๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๒๗

เด็กหญิงสุชานรี ใจจ่าง
๒๐/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๒๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

หนองผือ
๑๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสพานสูง  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๒๙

นางสาวพรรณิภา โปแดง
๒๘/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๓๐

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ฉิมสอาด
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๓๑

นางสาวสาวิตรี คำแก้ว
๑๑/๐๙/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๓๒

นายณรงค์ คำหรรษา
๑๖/๐๖/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๓๓

นางสาวพนิดา หวานฉำ
๒๖/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๓๔

นางเบญจมาศ สำเนากลาง
๑๒/๐๙/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๓๕

เด็กชายนัฐนันท์ หงษ์ปาน
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๓๖

เด็กหญิงเกศศิณี ฟุงขจร
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๓๗

เด็กหญิงณิตรา สุริยะ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๓๘

เด็กหญิงนภาภรณ์ เทียนทอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๓๙

เด็กหญิงปาลิตา บุญพลอยสมบัติ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๔๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ประสานอิพงศ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๔๑

เด็กหญิงพรพรรณ ละมังทอง

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๔๒

เด็กชายปุณณวิช มูลผล
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๔๓

เด็กชายธันทอง แสงจันทร์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๔๔

เด็กชายจิราศักดิ

์

ดิกขุนทด
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๕๓ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๑๘๔๕

เด็กหญิงดุจศิลา แสงอรุณ
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๔๖

เด็กชายภูมิอิชย์ แตงผึง

้

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๔๗

เด็กหญิงอัจฉรา อยู่คงเจริญ
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๔๘

เด็กหญิงนฤมล มากมูล
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๔๙

เด็กหญิงสุพรรษา ไขแสง
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๕๐

เด็กชายธีรวัฒน์ มีพนธ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๕๑

เด็กชายพีรพัฒน์ แสงฉิม
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๘๕๒

เด็กหญิงสุกัญญา ศิริ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๘๕๓

เด็กหญิงอริญ ไกรสมรวม
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๘๕๔

เด็กชายบอล ทองดี
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๘๕๕

เด็กหญิงอารยา อภัยพัฒน์
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๘๕๖

เด็กหญิงสมฤดี กองม่วง
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๘๕๗

เด็กชายปฐวีกานต์ บูญมาทน
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๘๕๘

เด็กชายณภัทร สุทธิศักดิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๘๕๙

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ มาสขาว
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๘๖๐

เด็กหญิงณญษดา สุทธิศักดิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๘๖๑

เด็กหญิงกชกร จันแก่น
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๘๖๒

เด็กหญิงเอเชีย สุขรัตนวิมล

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๘๖๓

เด็กชายธนพล ศีรสมรูป
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๘๖๔

เด็กชายวิษณุ มะลิ
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๘๖๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พานุช
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๘๖๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ โปแดง
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๘๖๗

เด็กหญิงวิภา กลินชัน

่ ้

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๘๖๘

เด็กหญิงจรรยา กลินชัน

่ ้

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๘๖๙

เด็กชายธนาวัฒน์ จีนแจ้ง
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๘๗๐

เด็กชายออมสิน ชูพุทธพงษ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๘๗๑

เด็กชายปณณาวิจน์ ชูวงศ์วุฒิ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๕๕๙/๑๘๗๒

เด็กหญิงธัญชนก บัวดัง
๒๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)

วัดอินทาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๗๓

เด็กชายบุณพิภพ นนสุวรรณ
๓๐/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)

วัดอินทาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๗๔

เด็กหญิงศุภรัตน์ อยู่จุ้ย ๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)

วัดอินทาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๗๕

เด็กหญิงสุวิมล แซ่ลิม

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)

วัดอินทาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๗๖

เด็กหญิงดวงกมล เย็นสุข
๑๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)

วัดอินทาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๗๗

เด็กชายอานนท์ เย็นสุข
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)
วัดอินทาราม  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๗๘

นายชนะศักดิ

์

ดำขวัญ
๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวารินทร์ วัดราษฎรสโมสร  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๗๙

นางสาวตติยา รอบคอบ ๖/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๕๔ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๑๘๘๐

นางลัดดา เปรมครุฑ
๐๑/๐๒/๒๕๐๔

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๘๑

นายไทสมุทร โคตรอ่อน
๐๑/๐๘/๒๕๒๔

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๘๒

นางสาวจินตนา ใจเทียง

่

๑๘/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๘๓

เด็กหญิงอริศรา บุญวงศ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๘๔

เด็กหญิงจิราลักษณ์ ลาภสันเทียะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๘๕

เด็กหญิงณัฐนิชา มันตะรักษ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๘๖

เด็กหญิงชลธิชา สมเผือก
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๘๗

เด็กหญิงธัญสิริ สมพงษ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๘๘

เด็กหญิงปยฉัตร จิตรสง่า
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๘๙

เด็กหญิงอรณัส ปรีวาสนา
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๙๐

เด็กหญิงกนกวรรณ หงษ์ทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๙๑

เด็กหญิงณัฐชา บุญรอด
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๙๒

เด็กหญิงเวณิกา วิชาเรือง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๙๓

เด็กชายพงศา กุลน้อย
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๙๔

เด็กหญิงมิกะ ชิมูระ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๙๕
เด็กหญิงชณัญสิริญา จันทะชำนิ

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๙๖

เด็กหญิงวิราวรรณ สร้อยมะลิรา
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๙๗

เด็กหญิงณัฐริกา อินพรม
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๙๘
เด็กหญิงพลอยไพลิน ไชยยันต์

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๘๙๙

เด็กหญิงณภัทร บำรุงเอือ

้

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๐๐
เด็กหญิงนัยน์ปพร อินทร์พุ่ม

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๐๑

เด็กหญิงยุวดี นามแก้ว
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๐๒

เด็กหญิงธนัชพร คล่องใจ
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๐๓

นางสาวบุณยนุช สุขจอย
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๐๔

เด็กชายจันทนนท์ ตุงคะศิริ
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๐๕

เด็กหญิงจันทร์ธิมา อ๊ะนา
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๐๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ พานทอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๐๗

เด็กหญิงพราวนภา มีสุข
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๐๘

เด็กหญิงนภสร สะอาดเอียม

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๐๙

เด็กหญิงกุลกันยา วัดกิง

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๑๐

เด็กหญิงณัฐธินี ปานเจริญ
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๑๑

เด็กหญิงสุพรรษา พงษ์พฤกษ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๑๒

เด็กหญิงลักษณารีย์ ธรรมเทวินทร์
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๑๓

เด็กหญิงพลอยชนก อินชนบท
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๑๔

เด็กชายฐิติวัฒณ์ ธรรมประเสริฐ
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๕๕ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๑๙๑๕

เด็กหญิงอทิตยา แพงสุ่ย
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๑๖

เด็กหญิงรัตติกาล นำเพชร
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๑๗

เด็กชายพรพิมนต์ จันทนา
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๑๘

เด็กชายฐิติกร รจิตภิทักษ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๑๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ กล่อมจุ่น
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๒๐

เด็กชายธนศักดิ

์

ขำจันทร์
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๒๑

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส อาจธรรม
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๒๒

เด็กหญิงธัญวรัตน์ กลินหนู

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๒๓

เด็กหญิงศศินี มีนุช
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๒๔

เด็กหญิงกันติชา เต็กจินดา
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๒๕

เด็กชายนัฏพงศ์ สุรินทร์สภานนท์
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๒๖

เด็กชายปรีดา ดำดี
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๒๗

เด็กชายวิสาข์ เฉลิมชัย
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๒๘

เด็กชายวีรภัทร เรืองฉ่าง
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๒๙

เด็กชายศิวพล ใจซือ

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๓๐

เด็กชายสิทธิโชค พรแจ่มใส
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๓๑

เด็กชายอติชาติ เทพรักษา
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๓๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุโพธิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๓๓

เด็กหญิงกัลย์ธิดา เหมือนเรือง
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๓๔

เด็กหญิงชญาภรณ์ แสงศรี
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๓๕

เด็กหญิงธัญนุช คำสีดา
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๓๖

เด็กหญิงพิชชาพร บรมสุข
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๓๗
เด็กหญิงภัทราวรรณ ต่อโชติ

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๓๘

เด็กหญิงมณฑิรา สุขสกล
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๓๙

เด็กหญิงมัลลิกา ไทยแท้
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๔๐

เด็กหญิงวริษา เจริญทรัพย์
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๔๑

เด็กหญิงศุภภพร ทองคำ
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๔๒

เด็กหญิงสุรางค์ วรรณประภา
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๔๓

เด็กหญิงอัยยา นพรัตน์
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๔๔ เด็กหญิงประกายกาญจน์

ปงเมือง
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๔๕

เด็กหญิงนพวรรณ ดาวเรือง
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๔๖

เด็กหญิงสุณิศา สวนไผ่
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๔๗

เด็กหญิงชลดาพร อินทร์คง
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๔๘

เด็กหญิงวิภาดา คุ้มจีน
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๔๙

เด็กหญิงพิมพ์กานต์ แสงฉิม
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๕๖ / ๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๑๙๕๐

เด็กหญิงสรินยา มีแก้ว
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๕๑

เด็กหญิงรัตติกานต์ หนูพันธ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๕๒

เด็กหญิงณัฐปวีร์ แก่นจันทร์
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๕๓

เด็กหญิงกรรณิกา กรรมจันทร์
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๕๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญชุ่ม
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๕๕

เด็กหญิงกานต์สิรี เปรืองชนะ

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๕๖

เด็กหญิงกุลธิดา มาลา
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๕๗

เด็กหญิงจุฑาพร เนากลาง
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๕๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พึงศักดิศรี

่ ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๕๙

เด็กหญิงณัฐริกา แซ่โปว
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๖๐

เด็กหญิงธนสรณ์ โตสง่า
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๖๑

เด็กหญิงนพวรรณ ขาวฉอ้อน
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๖๒

เด็กหญิงปทิตตา ทองเนือแปด

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๖๓

เด็กหญิงพัชรี รัตนสิทธิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๖๔

เด็กหญิงมัชฌิมา ธำรงค์จตุพงษ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๖๕

เด็กหญิงเมธาวดี ผสรีชาติ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๖๖

เด็กหญิงวรารัตน์ วิชชจุฑากุล
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๖๗

เด็กหญิงวัลย์วิภา วงค์ละคร
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๖๘

เด็กหญิงศศิกานต์ โครตวงศ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๖๙

เด็กหญิงสรินทิพย์ ไตรทิพธำรงโชค
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๗๐

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ปานพลับ
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๗๑

เด็กหญิงไอริณ แสงไสย
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๗๒

นางสาวรุจินล สุมาลี
๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๗๓

นางสาวสุรีรัตน์ แซ่คู
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๗๔

นางสาววิกันดา ทองเมืองหลวง
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๗๕

นางสาววรรณพร พึงอินทร์

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๗๖

นางสาวไพลิน คร้ามยิม

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๗๗

นางสาวปาณิศา อยู่เย็น
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๗๘

นางสาวธัญชนก บุตรปาน
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๗๙

นางสาวดลหทัย บุญชากร
๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๘๐

นางสาวกุลจิรา ปานทอง
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๘๑

นายพรเทพ แปนกลำ
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๘๒

นางสาวจุฑาทิพย์ ใจช่วง
๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๘๓
นางสาวทัศนีย์วรรณ จันดอก

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๘๔

นางสาวสุรางคณา แดงสังวาลย์
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๕๗ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๑๙๘๕

เด็กหญิงฌาเบลล์ สิทธิรัตน์
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๘๖

เด็กชายธนวัฒน์ รัตนความดี
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๘๗

เด็กชายธนัญชัย ลาทอง
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๘๘

เด็กชายรัชกร วันนาพ่อ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๘๙

เด็กชายวิษณุ แซ่แต่
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๙๐

เด็กชายหรรษธร กาละวงศ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๙๑
เด็กหญิงเกวลิน  จีน่า

อัลเลน
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๙๒

เด็กหญิงนิธิกาน สุตัญตังใจ

้

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๙๓

เด็กหญิงเพชรลดา กุนามี

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๙๔

เด็กหญิงวรพร สุดลาภา
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๙๕

เด็กหญิงศศิกร เฉิดพล
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๙๖

เด็กหญิงสุรัสวดี วิวัฒน์เดชากุล
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๙๗

เด็กหญิงอรจิรา พรหมศร
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๙๘

เด็กหญิงกมลเนตร กริสประจันทร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๑๙๙๙

เด็กหญิงคำแก้ว พึงไทย

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๐๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ นามูล

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๐๑
เด็กหญิงณัฐวรรณ เล็กบาง

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๐๒
เด็กหญิงปธิดา ภูพันใบ

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๐๓
เด็กหญิงปรียาภรณ์ คำสิงหา

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๐๔
เด็กหญิงปุณณดา ชุ่มชูศาสตร์

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๐๕
เด็กหญิงฝนดาว หลีสกุล

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๐๖
เด็กหญิงวิชชุลดา จันแก่น

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๐๗
เด็กหญิงศศิธร ผุยพันธ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๐๘
เด็กหญิงอรชภร ธุรีสังข์

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๐๙
เด็กชายธนัช หงษ์ประธานพร

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๑๐
เด็กหญิงชวิศา ไชยกระโทก

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๑๑

เด็กหญิงทิพยเนตร์ ทิพยเสนา

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๑๒

เด็กชายณัฐภัทร เหมือนแสง
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๑๓

เด็กหญิงไอรดา โยลัย
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๑๔

เด็กหญิงรัฏฐ์กฤตา สุขโห้
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๑๕

เด็กหญิงอนุชญา เพชรประไพ
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๑๖

เด็กหญิงสุวรรณา ใสรัมย์
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๑๗

เด็กหญิงจารุกร คำประเสริฐ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๑๘

เด็กชายณพวีร์ มณีวงษ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๑๙

เด็กหญิงสุทัตตา ปานปน
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๕๘ / ๘๐

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๒๐๒๐
เด็กหญิงธัญชนก อินกอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๒๑

เด็กหญิงวรนุช รุ่งแจ้ง
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๒๒

เด็กชายอดิเทพ เล้าอรุณ
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๒๓

เด็กหญิงเมธาพร กีนารักษ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๒๔

เด็กชายปรัชญา แดนกาไสย
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๒๕

เด็กหญิงกาญจนา หวังหอมกลาง
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๒๖

เด็กหญิงจิตราพร ร่างใหญ่

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๒๗

เด็กหญิงธัญชนก จรัสศรีพิบูลย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๒๘

เด็กหญิงสโรฌา ขำเจริญ
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๒๙

เด็กชายเดวิช สัมผัสชัยมงคล
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๓๐
เด็กชายทัตพงศ์ จิตสมสุข

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๓๑

เด็กชายธนารักษ์ ภวะภูตานนท์
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๓๒

เด็กชายอภิชาต พลคต
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๓๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ รักวงษ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๓๔

เด็กหญิงฐิติพร เอมอิม

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๓๕
เด็กหญิงธัญยาภรณ์ หวังอยู่

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๓๖

เด็กหญิงศิรประภา นาห่อม
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๓๗

เด็กหญิงอลิสา แซวประโคน
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๓๘

เด็กหญิงกุลณัฐ จันทร์งาม
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๓๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ คะมะนันท์

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๔๐
เด็กหญิงอาทิตยา เพิมผล

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๔๑

เด็กหญิงกชพร เพาะปลูก
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๔๒

เด็กหญิงขวัญชนก เอียมอนงค์

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๔๓

เด็กหญิงสุวรรณภา อารีสนัน

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๔๔

เด็กหญิงปนัญญา สายจันทร์
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๔๕

เด็กหญิงอลิสา โรจน์ทอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๔๖

นางสาวจุฑารัตน์ ทันใจชน
๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๔๗

นางสาวอรพิมล เหล่าเคน
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๔๘

นางสาวกนกวรรณ บุบผา
๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๔๙
นางสาวปวรรณรัตน์ นาคคล้าย

๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๕๐
นางสาวศุภสรา รัตนะ

๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๕๑

นางสาวอรปรียา พันเหล็ก
๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๕๒

นางสาวโยศิตา แสนสุพันธุ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๕๓

นางสาวปยภรณ์ ไข่ทา
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๕๔

นางสาวจุฑามาศ ถาชืน

่

๑/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๕๙ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๒๐๕๕

นางสาวกรรณิการ์ โพธิเส็ง

์

๑๐/๓/๒๕๔๒
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๕๖

เด็กหญิงชัญญา เจริญสอน ๑/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๕๗

เด็กชายพีรภัทร เทียนสวัสดิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๕๘

เด็กชายปฏิภาณ อารีราษฎร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๕๙

เด็กชายดนุสรณ์ ปกการะถาม ๕/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๖๐
นางสาวธัญลักษณ์ โภคา

๒๕/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๖๑

เด็กหญิงสมฤทัย ขวัญอ่วม ๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๖๒

เด็กหญิงหฤทัย เชียวชาญ

่

๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๖๓

เด็กหญิงสุพรรษา เจียมบรรจง ๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๖๔

นางสาวกัลยาพร กิงเพชร

่

๒๔/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๖๕

นางสาววธูสิริ จิตตมาโร ๔/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๖๖

นางสาวสรนันท์ สันติรณนรงค์
๑๖/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๖๗

นายอภิมนต์ แสงมณี ๑/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๖๘

นายชูแสง ฉัตรบุปผา
๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๖๙

เด็กหญิงทัตชญา พิบูลพล ๑/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๗๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ แสงสุริยา

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๗๑

นายนพรัตน์ ฟงเร็ว ๖/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๗๒

นางสาวธวัลรัตน์ ดีแท้
๒๕/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๗๓

นางสาวรัชดาพร เลียงรักษา

้

๑๙/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๗๔

นางสาวปาณิสา ช่างไม้จีน
๒๐/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๗๕

เด็กหญิงปาณิศา เกสูงเนิน ๑/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๗๖

นางสาวมนทิรา จันทร์เกตุ ๑/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๗๗

นางสาวภัทรพร โพธิแตง

์

๖/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๗๘

เด็กหญิงบงกช มหิพันธุ์
๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๗๙

นางสาวปณฑิตา แม้นบำเพ็ญ
๑๘/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๘๐
เด็กหญิงภัทรลภา มีไชยโย ๑/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๘๑

เด็กหญิงจิราวรรณ เกษมแจ่มศรี ๑/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๘๒

เด็กชายวัชรพล ตันติยะบุตร ๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๘๓

นางสาวณัฐริกา พรมรัตน์
๑๔/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๘๔

เด็กชายกิตติพงษ์ ฤกษ์ประกอบ
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๘๕

เด็กหญิงปนัดดา สุ่มมาตย์
๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๘๖

เด็กหญิงทิพยเนตร เริมสอน

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๘๗

เด็กหญิงชลลดา เจริญรัตน์
๐๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๘๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

โรจนบุญชู
๒๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๘๙

เด็กหญิงธัญญา กรุยหมืนไวย์

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

วัดเชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๖๐ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๒๐๙๐
เด็กหญิงนำทิพย์ ชาติมนตรี

๐๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๙๑

เด็กหญิงนารีรัตน์ โสมดี
๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๙๒

เด็กหญิงอภิณห์พร อินทนะ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๙๓

เด็กหญิงรุ่งรวิณ รุ่งเรือง
๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๙๔

เด็กหญิงชยุดา รุ่งเรือง
๒๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๙๕

เด็กชายสุชานนท์ มณีรัตน์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๙๖

เด็กชายตะวัน ชิราวัฒน์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๙๗

เด็กชายธนเดช ศรีประสาร
๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๙๘

เด็กชายโชคนิพนธ์ ม่วงงาม
๑๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๐๙๙

เด็กชายกฤษณะ คำลือ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๐๐
เด็กชายธนพนธ์ ภู่ใหม่

๑๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๐๑

เด็กชายพิสนุ อันพิมพ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๐๒

เด็กหญิงสุนิษา ปอมพรม
๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๐๓

เด็กหญิงพรนภา พ่วงเรือ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๐๔

เด็กหญิงญาณิศา หาบุญพาด
๐๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๐๕

เด็กหญิงจิรัชญา อ่อนพุทธา
๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๐๖

เด็กชายพรชัย มูล
๐๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๐๗

เด็กชายสุรสิทธิ

์

ตระกูลรัมย์
๐๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๐๘

เด็กชายอนุชา ยศสมบัติ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๐๙

เด็กหญิงจันทร์ทิมา จิตต์กระจ่าง
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๑๐

เด็กหญิงสุชาดา แก้วหาวงษ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๑๑

เด็กหญิงเพชรสรา พุทธวงศ์ษา
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๑๒
เด็กหญิงเกษราภรณ์ ฉิมพัด

๐๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๑๓

เด็กหญิงธนารัตน์ โกญนุกร
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๑๔

นางศศิวิมล โอวาท
๒๙/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๑๕

เด็กชายชยณัฐ กลมจัน
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางบัวทอง วัดบางบัวทอง  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๑๖

เด็กหญิงณัฐณิชา สมศักดิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางบัวทอง วัดบางบัวทอง  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๑๗

เด็กชายยงยุทธ ผ่องแผ้ว
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางบัวทอง วัดบางบัวทอง  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๑๘

เด็กหญิงต้นกล้า เย็นแข
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางบัวทอง วัดบางบัวทอง  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๑๙

เด็กหญิงนิรวรรณ แสงนาค
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางบัวทอง วัดบางบัวทอง  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๒๐

เด็กชายทวีวัตถ์ อินนุช
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางบัวทอง วัดบางบัวทอง  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๒๑

เด็กชายมานะ ศิลปไพบูลย์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางบัวทอง วัดบางบัวทอง  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๒๒

เด็กชายวัชรพล การงค์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางบัวทอง วัดบางบัวทอง  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๒๓

เด็กชายฐิติวุฒน์ วีระพงษ์สุชาติ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางบัวทอง วัดบางบัวทอง  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๒๔

เด็กชายไชยวัฒน์ สุพรมมา
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางบัวทอง วัดบางบัวทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๖๑ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๒๑๒๕

เด็กชายภาคภูมิ แนมใจ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางบัวทอง วัดบางบัวทอง  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๒๖

เด็กหญิงธนธร ปานแสง
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางบัวทอง วัดบางบัวทอง  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๒๗

เด็กชายนพณัฐ เอียมบาง

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบัวทอง วัดบางบัวทอง  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๒๘ เด็กหญิงจันทร์นัฏสัณห์
วงศ์อัยรา

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบัวทอง วัดบางบัวทอง  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๒๙

เด็กชายณัฐดนัย รงค์จิตประภัสร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางบัวทอง วัดบางบัวทอง  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๓๐

เด็กหญิงวาสนาดี ศรีบาง
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางบัวทอง วัดบางบัวทอง  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๓๑

เด็กหญิงชยาวดี กล่อมเกลา
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบัวทอง วัดบางบัวทอง  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๓๒

เด็กชายภัทรธร สมศักดิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบัวทอง วัดบางบัวทอง  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๓๓

เด็กชายนำฝน ทาท่าหว้า
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบัวทอง วัดบางบัวทอง  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๓๔

เด็กหญิงเกวลี ชนะเทพ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบัวทอง วัดบางบัวทอง  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๓๕

เด็กหญิงธนานันท์ แก้วกำเนิด
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบัวทอง วัดบางบัวทอง  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๓๖

เด็กหญิงฑิฆัมพร ปานทอง
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบัวทอง วัดบางบัวทอง  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๓๗

เด็กหญิงมุกมณี
เนตรเหมมือนทิพย์ ๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบัวทอง วัดบางบัวทอง  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๓๘

เด็กหญิงสร้อยสุดา วาจาเสนาะ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางบัวทอง วัดบางบัวทอง  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๓๙

เด็กหญิงพัชรจันทร์ ทองเขียว
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางบัวทอง วัดบางบัวทอง  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๔๐

เด็กหญิงณัชชา ศรีสุวรณณ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางบัวทอง วัดบางบัวทอง  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๔๑

เด็กหญิงดลรญา เดชรัช
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบัวทอง วัดบางบัวทอง  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๔๒

เด็กหญิงนัธิญาพร แย้มศรี
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางบัวทอง วัดบางบัวทอง  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๔๓

เด็กหญิงสร้อยสุดา วาจาเสนาะ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางบัวทอง วัดบางบัวทอง  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๔๔

เด็กหญิงณัชชา ศรีสุวรณณ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางบัวทอง วัดบางบัวทอง  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๔๕

เด็กหญิงกานต์ขนก พึงลำภู
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางบัวทอง วัดบางบัวทอง  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๔๖

เด็กหญิงอรปรียา อุ่นผาง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบัวทอง วัดบางบัวทอง  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๔๗

นางสาวรัชนีกร ธนะวงศ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๑

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๔๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ แสงคำ
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๔๙

นางสาวสุภาวัลย์ น้อมทิม
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๕๐

นางสาวสายใยรัก มาลัยรัตน์
๐๑/๐๔/๒๕๔๑

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๕๑

นางสาวนิชาภา นุรีตานนท์

๒๙/๑๑/๒๕๔๓
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๕๒

นางสาวศิริรัตน์ แดงพงษ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๕๓

นางสาวธิติภา พรหมมินทร์
๒๖/๐๒/๒๕๔๒

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๕๔

นางสาววรวรรณ จันทร์เขียน

๓๑/๑๒/๒๕๔๑
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๕๕

นางสาวมาริสา น้อยทิม
๑๗/๐๑/๒๕๔๒

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๕๖

นางสาวทิพวรรณ เฉลิมบุญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๓
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๕๗

นางสาวณิชาภัทร ทุมพันธ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๕๘

นางสาวภัทราวดี ตีบน้อยดี
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๕๙

เด็กหญิงธิติกาญจน์ นวลแย้ม
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๖๒ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๒๑๖๐
เด็กหญิงนันทกาญจน์

นาคชืน

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๖๑

เด็กชายวรพล ซุยชะโก
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๖๒

เด็กหญิงลักคณา ปญญาบุตร
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๖๓

เด็กหญิงนัยนา ราวิทย์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๖๔

เด็กชายธนากร สุขวงศ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๖๕

เด็กหญิงเณศรา อมรสันต์สุขศรี
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๖๖

เด็กหญิงจิตตกาน วาดเขียน
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๖๗

เด็กชายนครินทร์ ทรงพร
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๖๘

เด็กหญิงชมพูนุช โทรัตน์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๖๙

เด็กหญิงทิพยารัตน์ จิตมาตย์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๗๐

เด็กชายอนันตพร แก้วพันพฤกษ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๗๑

เด็กชายภรัณยู
วัณณสุโกประสิทธิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๗๒

เด็กหญิงอัจฉรา จิรังดา
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๗๓

เด็กหญิงปุณยาพร บุสอน
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๗๔

เด็กหญิงโสภิดา เหล่ากอปกิจ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๗๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ทรัพย์สิน
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๗๖

เด็กหญิงวิภารัตน์ ชุมทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๗๗

เด็กหญิงฟาใส จากนอก
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๗๘

เด็กหญิงวัชราภา ทองนา
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๗๙

เด็กหญิงธาวิณี จันทกลัด
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๘๐

เด็กหญิงจริยา มหาชัย
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๘๑

เด็กชายกฤษณ์ โภคา
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๘๒
เด็กหญิงนัดชนานันท์ เรืองบุณยธรณ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๘๓

เด็กชายวัฒนพงษ์ สนธิเศวต
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๘๔

เด็กหญิงศิรประภา สะใบบาง
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๘๕

เด็กหญิงสุนิสา ดาวเรือง
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๘๖

เด็กหญิงโสรยา ภู่เกลียะ

๊

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๘๗

เด็กหญิงปุญยวีร์ วงษ์สถิตย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๘๘

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ แดงมุกดา
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๘๙

เด็กหญิงศุภนิดา กนกกาญจนา

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๙๐

เด็กหญิงรุ่งอรุณ ตุ้มแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๙๑

เด็กชายธนาคาร ผลประเสริฐ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๙๒

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ฉิมอินทร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๙๓

เด็กชายทรงพล วังคีรี
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๙๔

เด็กหญิงภัทริกา สังข์ทอง
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๖๓ / ๘๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๒๑๙๕

เด็กหญิงจตุพรทิพย์ สอนง่ายดี
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๙๖

เด็กชายปรัชญา ดวงจันทร์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๙๗

เด็กชายณ สิงหา อุทัยนา
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๙๘

นางสาวนำฟา นาคปาน

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๑๙๙

เด็กชายอัษฎาเทพ ธีรอุดมชัยกุล
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๐๐
เด็กชายชัยพัฒน์ เยาหะรี

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๐๑

เด็กหญิงชฎาพร เกือทาน

้

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๐๒

เด็กชายเอกพล ชินคำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๐๓

เด็กหญิงเมธารา ทองเจิม
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๐๔

เด็กชายพัชรพล มิงมงคลชัย

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๐๕

เด็กหญิงโยษิตา ชูดี
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๐๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปแก้ว
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๐๗

เด็กชายจีรภัทร กลินพงษา

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๐๘

นางสาวนันฐิกา ศรีสวัสดิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๐๙
นางสาวนริศราภรณ์ โภชน์พันธ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๑๐

นายปณพงษ์ บูรพากุล
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๑๑

นายธนพงษ์ กลมแปง
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๑๒

นางสาวเหมกาญจน์ พินิจวงศ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๑๓

นางสาวจริยา ผาสุก
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๑๔

เด็กหญิงมัทนา ดอกสุข
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๑๕

เด็กหญิงอัศณีย์ ชืนบาล

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๑๖

เด็กหญิงณัฐจรี เจริญสุข
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๑๗

เด็กชายอนันธพัฒน์ แก้วไทรเทียม

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๑๘

เด็กชายจีรวัฒน์ กองชัย
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๑๙

เด็กหญิงลูกแก้ว บุญยะทารี
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๒๐

เด็กหญิงธัญญาเรศ แซ่ลิม

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๒๑

เด็กหญิงศรีไพร สิงห์ทอง
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๒๒

นางวัลยา สว่างหล้า
๐๗/๐๘/๒๕๐๐

วัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๒๓

นางสาววรัญญา จันทรมณี
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๒๔

นางสาวพลอยไพลิน องอาจ
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๒๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ห่อทองคำ
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๒๖

เด็กหญิงเมริษา ทีดี
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๒๗

เด็กหญิงชนกนันท์ พริงพร้อม

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๒๘

เด็กหญิงมณฒิชา เรืองศิลป
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๒๙

เด็กหญิงพิมลนาฎ แปนแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๖๔ / ๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๒๒๓๐

เด็กหญิงวิจิตรานุช สมบุญ
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๓๑

เด็กชายฐิติกร ถังเงิน
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๓๒

เด็กหญิงรุ่งอรุณ ท่าถัว

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๓๓

เด็กหญิงวนิดา พลอยโต
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๓๔

เด็กชายวชิรายุ วณิชาชีว
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๓๕

เด็กหญิงอภิญญา จันดา
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๓๖

เด็กหญิงนำทิพย์ อินทรโชติ
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๓๗

เด็กชายวุฒิชัย สิงห์ศักดา
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๓๘

เด็กหญิงญดาวรรณ ฤทธิสุข

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๓๙

เด็กหญิงนภัสรา บุญเพ็ง
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๔๐

เด็กชายสุวพิชญ์ ปาพานทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๔๑

เด็กหญิงจันทร์จิรา สุนทรโชติ

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๔๒

นายฌานิศ สวามีชัย
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๔๓

นายนิติกร สุขจันทร์นิมิตร
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๔๔

นางสาวรัตติยา มีมาก
๐๕/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชือผู้ดีอุปถัมภ์)

้

วัดสามง่าม  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๔๕

เด็กหญิงจารุพักต์ ปยะพันธ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชือผู้ดีอุปถัมภ์)

้

วัดสามง่าม  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๔๖

เด็กหญิงจารุเนตร ปยะพันธ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชือผู้ดีอุปถัมภ์)

้

วัดสามง่าม  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๔๗

เด็กชายวิชญะ ประกิง

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ วัดบางไผ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๔๘

เด็กชายนครา ศรีจันทร์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ วัดบางไผ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๔๙

เด็กชายธนกฤต จันทร์อ้น
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ วัดบางไผ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๕๐

เด็กหญิงภิรมณ์พร ผลดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ วัดบางไผ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๕๑

เด็กหญิงมนัสวรรณ ศรีดารณีกำภู
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ วัดบางไผ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๕๒

เด็กหญิงธัญญาเรศ ภู่ขำ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ วัดบางไผ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๕๓

เด็กหญิงชญานุช เนืองไชยศ

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ วัดบางไผ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๕๔

เด็กหญิงวราวลัญช์ คัมภีร์
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ วัดบางไผ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๕๕

เด็กหญิงเนตรนภา ระเบียบธรรม
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ วัดบางไผ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๕๖

เด็กชายชัชนันท์ ขำเลิศ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ วัดบางไผ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๕๗

เด็กชายอภิวิชญ์ ดาวเจริญ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ วัดบางไผ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๕๘

เด็กชายจิรวัฒน์ ใจแก้ว
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ วัดบางไผ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๕๙

เด็กหญิงศิริยาพร หาญราชา
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ วัดบางไผ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๖๐

เด็กหญิงอรัญญา แสนแดง
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ วัดบางไผ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๖๑

เด็กหญิงเพลงไพลิน ศรีชุม
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ วัดบางไผ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๖๒

เด็กหญิงโสภิตา ธีระกุล
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ วัดบางไผ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๖๓

เด็กหญิงภัคจุรี หอมตลบ
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ วัดบางไผ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๖๔

เด็กหญิงเกษรา อ่อนหวาน
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ วัดบางไผ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๖๕ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๒๒๖๕

เด็กหญิงศุภธิดา พุทธรักษ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ วัดบางไผ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๖๖

เด็กหญิงวรินธร กาญจนาขจี

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ วัดบางไผ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๖๗

เด็กหญิงชุตินันท์ สุนทรสิน
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ วัดบางไผ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๖๘

เด็กหญิงกนกอร แก้วแสนไชย
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ วัดบางไผ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๖๙

เด็กชายกรวิชญ์ ไชยแสง
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดบางรักใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๗๐

เด็กหญิงนันทนิชา นันทะวงค์
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดบางรักใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๗๑

เด็กหญิงอาภา วีระวรชัย
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดบางรักใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๗๒

เด็กหญิงวลัยพรรณ วณิชโรจน์
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดบางรักใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๗๓

เด็กหญิงพรหมพร ศรีจันทร์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดบางรักใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๗๔

เด็กหญิงอาทิตยา ทับโพธิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดบางรักใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๗๕

เด็กหญิงปพิชญา ปรึกมะเส็ง
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดบางรักใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๗๖

เด็กหญิงมัสยาวี แสงนัว
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดบางรักใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๗๗

เด็กหญิงวรกมล กรประเสริฐ
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดบางรักใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๗๘

เด็กหญิงสโรชา ปวธัญญา
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 9 วัดบางรักใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๗๙

เด็กชายศวัสกร บุษประทุม

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๘๐

เด็กชายชญานิน เอียมสำอางค์

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๒๒๘๑

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ชลภาพ
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๒๒๘๒

เด็กชายเข็มทิศ ขันธจิตร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๒๒๘๓

เด็กหญิงวิลาวัณย์ วุฒิ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๒๒๘๔

เด็กหญิงรวีวรรณ พกแย้ม
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๒๒๘๕

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

หวามาก
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๒๒๘๖

เด็กหญิงสุภัสสร ศรีสุข
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๒๒๘๗

เด็กหญิงวริสรา ภูขีด
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๒๒๘๘

เด็กหญิงอพัชริดา เกาะเสา
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๒๒๘๙

เด็กหญิงชลธิดา ต้อยกระโทก
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๒๒๙๐

เด็กชายธนพล แก่นมา
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๒๒๙๑

เด็กหญิงนำฝน เพชรหงษ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๒๒๙๒

เด็กหญิงสาลินี บุญญาคม
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๒๒๙๓

นางสาวอารียา พัชรินทร์วิทยา
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๒๒๙๔

นางสาวสุพรรณี พาชา
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๒๒๙๕

เด็กหญิงกิตติวรรณ์ ปารรัตร์
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๒๒๙๖

เด็กหญิงสุกัญญา จันทร์เถือน

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๒๒๙๗

เด็กชายมงคล รืนเสือ

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๕๕๙/๒๒๙๘

เด็กหญิงปุณยวีร์ บุญงาม
๑๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๕๕๙/๒๒๙๙

เด็กหญิงศิรินภา สังเกตุกิจ
๒๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๖๖ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๒๓๐๐
เด็กหญิงธัญญรัตน์ สุ่นปาน

๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๐๑

เด็กหญิงรติมา หว่างเจริญ
๒๒/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๐๒
เด็กหญิงปญญารัตน์ เกษวิถี ๖/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๐๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ ดวงแสง
๑๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๐๔

เด็กหญิงสโรชา ไชยหงษ์
๒๔/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๐๕

เด็กชายยิงคุณ

่

พีระณรงค์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๐๖

เด็กหญิงพุทธะแก้ว เสริมมงคลพันธ์ ๒/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๐๗

เด็กหญิงวริศรา ฉิมอินทร์
๒๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๐๘

เด็กหญิงทัศนา โฉมฉลวย ๗/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๐๙
เด็กหญิงกาญจนากร ดีนิล ๒/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๑๐

เด็กหญิงนันทกานต์ นิลาภรณ์
๑๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๑๑

เด็กหญิงอภิญญา สถาปนันท์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๑๒

เด็กชายนพดนัย นพศรี
๒๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๑๓

เด็กหญิงสโรชา เปรมผล
๑๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๑๔

เด็กหญิงชาคริยา กิงวงษา

่

๑๗/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๑๕

เด็กหญิงผกามาศ ทองล้วน

๒๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๑๖

เด็กหญิงบุษกร ประภัสสร
๑๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๑๗

เด็กชายชูเกียรติ บัวทอง ๗/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๑๘

นางสาวปภาวดี วัฒนเจริญทรัพย์ ๑๗/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๑๙

นางสาวสุธารัตน์ ผลมีศักดิ

์

๑๑/๙/๒๕๒๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางเลนเจริญ  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๒๐

เด็กชายรุ่งอภิชัย พงษ์ไพร
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๒๑

เด็กชายชวมินทร์ โพธิศรี

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๒๒

เด็กหญิงมณีทิพย์ ทะแกล้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๒๓

เด็กหญิงธารีรัตน์ จันทวงค์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๒๔

เด็กหญิงนิชาภา อ่าวแห่งสันติ
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๒๕

เด็กหญิงธนพร พิทักษ์
๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๒๖

เด็กหญิงกีรติ สุวรรณลาภา
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๒๗

เด็กชายธีรภัทร ศรีแสง
๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๒๘

เด็กชายพิพัฒน์ มันใจ

่

๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๒๙

เด็กหญิงนันทการณ์ เริกสำราญ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๓๐

เด็กหญิงเบญศา สายทอง
๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๓๑

เด็กชายณัฐวุฒิ เพิมสิน

่

๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๓๒

เด็กหญิงจิรายุ คำภีระไพร
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๓๓

เด็กหญิงสุวิมล กองศรี
๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๓๔

เด็กชายจักรี ใบศรี
๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๖๗ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๒๓๓๕

เด็กหญิงนัดดา สุทินรัมย์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๓๖

เด็กหญิงกัลยกร แท่นเครือ
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๓๗

เด็กชายอภิชาติ น้อยสังข์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๓๘

เด็กหญิงอริสา ผาเวช
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๓๙

เด็กหญิงพิชชา สิงห์ศิริ
๑๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๔๐

เด็กหญิงวรภร วีระเดช
๑๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๔๑

เด็กหญิงลักษมี กักสูงเนิน

๊

๒๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๔๒

เด็กชายจตุพร ชาวบางรัก
๑๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๔๓
เด็กหญิงณณัณณัฏฐ์ จงเจริญสันติกุล

๒๒/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๔๔

เด็กหญิงปยพรรณ อรัญชัยเวช
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๔๕

เด็กหญิงกมลวรรณ พลอยทอง
๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๔๖

เด็กหญิงทิพย์วรา น้อยอามาตย์
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๔๗

เด็กหญิงรัตนวลี ชนะ
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๔๘

เด็กชายธีรนัย สมบรูณ์ชูทรัพย์
๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๔๙

เด็กหญิงชลิดา ปนแก้ว
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๕๐

เด็กหญิงนภาพร แตงอ่อน
๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๕๑

เด็กหญิงจีรวรรณ ใจโต
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๕๒

เด็กหญิงนาขวัญ มีสา
๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๕๓

เด็กหญิงสุภาพร พลไกร
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๕๔

เด็กหญิงสุชาวดี พรพงศ์ภีระ
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๕๕

เด็กชายธนพนธ์ เวียงธรรม
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๕๖

เด็กหญิงพชรวรรณ ภุมรินทร์
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๕๗

เด็กหญิงธนวรรณ โนนบุตรศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๕๘

เด็กหญิงวิมาลา สีแก้ว
๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๕๙

เด็กชายเอกอนันต์ คงคล้าย
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๖๐

เด็กหญิงบัณฑิตา มณทา
๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๖๑

เด็กหญิงยุภารัตน์ โตรอด
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๖๒

เด็กหญิงอารยา พวงเขียว
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๖๓

เด็กหญิงอภิชญา ทาเหล็ก
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๖๔

นายสุรเดช เกตุแผ้ว
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๖๕

เด็กหญิงปวีณา บุญกรม

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๖๖

เด็กชายชินรัตน์ ปนแก้ว
๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๖๗

เด็กชายชุณหพัฒน์ โภคากรณ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๖๘

เด็กชายอนุสรณ์ วัฒนะ
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๖๙

เด็กชายวิวรรธนา เดชะคัมพร
๒๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล)

วัดสังวรพิมลไพบูลย์
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๖๘ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๒๓๗๐

เด็กหญิงสาธิต ขยันหา
๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล)
วัดสังวรพิมลไพบูลย์

 

นบ ๒๕๕๙/๒๓๗๑

เด็กหญิงปานตะวัน ทาลา
๑๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล)

วัดสังวรพิมลไพบูลย์
 

นบ ๒๕๕๙/๒๓๗๒

เด็กหญิงจิรัญญา คุ้มฤทธิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสาธงหิน วัดเสาธงหิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๗๓

เด็กชายธนชาติ ตาดอยู่
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาธงหิน วัดเสาธงหิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๗๔

เด็กชายวรวุฒิ ขำห่วง
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเสาธงหิน วัดเสาธงหิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๗๕

เด็กชายวิสันต์ ภู่เอียม

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสาธงหิน วัดเสาธงหิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๗๖

เด็กชายวีรพจน์ กระแจะจันทร์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสาธงหิน วัดเสาธงหิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๗๗

เด็กชายวีรภาพ คล้ายสิทธิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสาธงหิน วัดเสาธงหิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๗๘

เด็กหญิงอานันตยา อ้นบุญมี
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสาธงหิน วัดเสาธงหิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๗๙

เด็กชายอำนาจ ทับทิม
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสาธงหิน วัดเสาธงหิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๘๐

เด็กหญิงสุมิตา คำคูณ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสาธงหิน วัดเสาธงหิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๘๑

นางสาวณัฐปภัสร์ คงขาว
๑๑/๑/๒๕๒๒

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๘๒

นางสาวฉวีวรรณ สระปอมแก้ว
๑๘/๘/๒๕๒๕

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๘๓

เด็กชายอิทธิพล น่วมสุข
๒๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๘๔

เด็กชายธนภูมิ รวดชัยภูมิ
๓๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๘๕

เด็กชายธนบดี หมืนไกรทอง

่

๒๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๘๖

เด็กชายกฤตณัฐ ไฝจันทึก ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๘๗

เด็กชายกฤตวัฒน์ ไฝจันทึก ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๘๘

เด็กหญิงฟาใส ทานอก
๑๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๘๙

เด็กหญิงวรรณชนก กัลยา

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๙๐

เด็กหญิงสิริกร คงความสุข
๑๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๙๑

เด็กหญิงมนทกานติ

์

กอแก้ว
๒๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๙๒

เด็กหญิงสาลิตา มงคลมะไฟ
๑๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๙๓

เด็กหญิงสุชาดา อุตส่าห์
๑๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๙๔

เด็กหญิงณิชกานต์ เพชรแจ้ง
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๙๕

เด็กหญิงจองขวัญ จองติ
๒๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๙๖

เด็กหญิงจิรภิญญา มัจฉา
๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๙๗

เด็กหญิงสุภาภรณ์ บัวหอม ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๙๘

เด็กหญิงกมลชนก เอมะรัตต์
๒๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๓๙๙

เด็กหญิงวิลาสินี ผลจันทร์ ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๐๐
เด็กหญิงพิมพ์พิญา ชัยสงคราม

๒๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๐๑

เด็กหญิงนาราภัทร รักเผือน

่

๒๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๐๒

เด็กหญิงชลณัฐชา เวียงทอง
๑๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๐๓

เด็กหญิงภัทรธิดา บุญรอด
๑๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๐๔

เด็กหญิงสุธาภรณ์ ทองเชือ

้

๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๖๙ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๒๔๐๕

เด็กหญิงณภาวรรณ ศรีอาระยันพงษ์
๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๐๖

เด็กหญิงปาน ทองคำ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๐๗

เด็กหญิงธนพร ศรีอ่อน ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๐๘

เด็กหญิงวาสนา เทศแก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๐๙

เด็กหญิงนิธินันท์ ขวัญแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๑๐

เด็กหญิงสุวรรณ พ่วงขวัญ ๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๑๑

เด็กหญิงปภานัน สมสา ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๑๒

เด็กหญิงณัฐสวีย์ ฟกแย้ม ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๑๓

เด็กหญิงกฤติยาณี ไทรแช่มจันทร์ ๘/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๑๔

เด็กหญิงภูวนิดา บุญธรรม
๒๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๑๕

เด็กหญิงปลายฟา แก้วมณี

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๑๖

เด็กหญิงศษิ ยิมแย้ม

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๑๗

เด็กหญิงกันติชา กลำเครือ
๑๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๑๘

เด็กหญิงพัชรา ธรรมกิโล

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๑๙

เด็กหญิงภิณทิรา สังฆมาศ ๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๒๐

เด็กหญิงพัชริดา ดิษฐประยูร
๒๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๒๑

เด็กชายวสิน รักษาชล

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๒๒

เด็กชายคามิน จตุเทน
๑๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๒๓

เด็กชายภาคภูมิ โพธิศรี

์

๒๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๒๔

เด็กชายพิทักษ์ ลาสุธรรม
๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๒๕

เด็กชายอนวัช เพ็ชร์ปุน ๘/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๒๖

เด็กชายมารวย กาลอินทร์ ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๒๗

เด็กชายมานะ สุขสำราญ
๒๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๒๘

เด็กหญิงชุติมณฑน์ อ่อนชุ่ม
๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๒๙

เด็กหญิงฐิตารัตน์ วิไลขำ ๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๓๐

เด็กหญิงศรัณย์พร เกลียงมน

้

๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๓๑

เด็กหญิงสุปรียา ณ นคร ๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๓๒

เด็กหญิงพนัชกร กลินมะลิ

่

๑๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๓๓

เด็กชายรัฐภูมิ อาจหยุด
๑๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๓๔

เด็กชายธนวัฒน์ สว่างภพ
๒๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๓๕

เด็กหญิงชลธิชา คงดัน

่

๑๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๓๖

เด็กหญิงฐานิสรา พ่วงขวัญ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๓๗

เด็กหญิงลักคณา นนท์ศิลา
๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๓๘

เด็กหญิงกัลยากร กัลยา ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๓๙

เด็กหญิงกชกร พุทธศร
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๗๐ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๒๔๔๐

เด็กหญิงอัจฉริยา เปลนากลาง ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๔๑

เด็กหญิงชัญชนก เทียงแท้

่

๒๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๔๒

เด็กหญิงชนากานต์ คุ้มจันทร์ ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๔๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ วณิชาชีวะ
๒๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๔๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ เต็นเกิดผล
๒๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๔๕
เด็กหญิงประภากมล โพธิบัลลังภ์ ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๔๖

เด็กหญิงภาวิศินีย์ ตามจันทร์ ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๔๗

เด็กหญิงอภิสมัย ทรัพย์งาม
๑๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๔๘

เด็กชายพีรพงษ์ ทรัพย์คต
๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๔๙

เด็กชายพีรทัต สังผัน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๕๐

เด็กชายพีรพงศ์ ผิวนวล
๒๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๕๑

เด็กชายศิริวัฒน์ หังสวะนัส
๒๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๕๒

เด็กชายพงศ์พนิช แสงโทโพ ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๕๓

เด็กหญิงชลธิตา เพชรทัศน์ ๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๕๔

เด็กหญิงอรปรีญา แสนทวีสุข ๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๕๕

เด็กหญิงสุมาลี จันทร์สวัสดิ

์

๑๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๕๖

เด็กหญิงสุภาวดี นวลจันทร์
๑๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๕๗

เด็กหญิงธนาพร คล้ายจีน
๑๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๕๘

เด็กหญิงสุธิชา สลาประโคน

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๕๙

เด็กหญิงต้นข้าว เล้าตระกูล ๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๖๐

เด็กหญิงปุณฑิตา ปานนาค

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๖๑

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

ปนตระกูล
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๖๒

เด็กหญิงศศิกาญจน์ ม่วงมา
๒๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๖๓

เด็กชายสุรพิชญ์ ทหาร ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๖๔

เด็กชายกิตติภพ นามสีหาร
๑๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๖๕
เด็กชายสมพรอนันต์ ยางแดง ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๖๖

เด็กชายธนณัฐ สมสุข ๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๖๗

เด็กชายชัยสิทธิ

์

ผลอินทร์หอม
๑๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๖๘

เด็กชายอรรษฎา ศรีวะรมย์
๓๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๖๙

เด็กชายธีระชัย สุวรรณศิริ
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๗๐

เด็กชายทวีวัฒน์ ทองสุก ๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๗๑

เด็กหญิงวิรดา ตาดอยู่
๑๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๗๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ปงพิมาย
๑๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๗๓

เด็กหญิงสรัญญา ละนาม ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๗๔

เด็กหญิงแสงดาว ชอบละคร
๒๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๗๑ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๒๔๗๕

เด็กหญิงนรินดา ยะก๊บ
๓๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๗๖

เด็กหญิงณพาพร สันทัด ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๗๗

เด็กหญิงเกตน์สิรี สะสาง
๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๗๘

เด็กชายอรรถพล อุ่นทิม
๑๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๗๙

เด็กชายดวงแก้ว พรมเสน
๑๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๘๐

เด็กชายสรศักดิ

์

เกิดวัน
๒๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๘๑

เด็กชายศุภโชค วัฒนะ
๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๘๒

เด็กชายขุนเดช พรมลี

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๘๓

เด็กชายจักรพรรณ์ พงษ์ไพโรจน์
๒๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๘๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

นิมประเสริฐ

่

๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๘๕

เด็กชายอมรฤทธิ

์

ยอดหอ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๘๖

เด็กหญิงปาลิตา มุมทอง
๒๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๘๗

เด็กหญิงนริสา พ่วงขวัญ ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๘๘

เด็กหญิงธนพร
รัตนะธำรงพรรณ ๑๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๘๙

เด็กหญิงเอวิตรา ดีพร้อม

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๙๐

เด็กหญิงปยะมล ยางแดง
๒๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๙๑

เด็กหญิงจุฑามาศ เจริญศรี ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๙๒

เด็กหญิงชลิตา สาระชาติ
๑๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๙๓

เด็กหญิงชาธิณี บัวระหงษ์
๒๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๙๔

เด็กหญิงนภัสสร วิเศษสัย ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๙๕

เด็กหญิงลลิตา สากลาง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๙๖

เด็กชายสุทธิรักษ์ กลินวัน

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม วัดเอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๙๗

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ทองอยู่
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม วัดเอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๙๘

เด็กหญิงอัจฉรา ตาดอยู่ ๙/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต)

วัดต้นเชือก  

นบ ๒๕๕๙/๒๔๙๙

เด็กหญิงแอน แสงแก้ว
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต)

วัดต้นเชือก  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๐๐
เด็กชายสุข คำเมือง ๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต)

วัดต้นเชือก  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๐๑

เด็กหญิงสุชานันท์ มาประดิษฐ์
๒๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต)

วัดต้นเชือก  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๐๒

เด็กชายวีระภาพ สมพงษ์
๒๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต)

วัดต้นเชือก  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๐๓

เด็กหญิงพิมพ์ทอง เปาหิน ๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต)

วัดต้นเชือก  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๐๔

เด็กหญิงอาทิมา สนันวงค์สังข์

่

๑๘/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๐๕

เด็กหญิงพนิดา กันต่าย
๒๔/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๐๖

เด็กหญิงจิรนุช ใจกล้า
๑๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๐๗

เด็กหญิงภัณฑิรา กันต่าย ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๐๘

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ หงษ์คะนาเถ
๒๘/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๐๙

เด็กหญิงปยะธิดา ยะก๊บ ๗/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๗๒ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๒๕๑๐

เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน มูสิกะปาละ ๕/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๑๑

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ศรนารายณ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๑๒

เด็กหญิงวรินธร บุญชัย ๗/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๑๓

เด็กหญิงพลอยสวย เพชรสังฆาศ
๒๖/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๑๔

เด็กหญิงพัชรี ธงอาสา
๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๑๕

เด็กหญิงชุติภรณ์ อรุณเกษร
๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๑๖

เด็กหญิงรมิดา แก้ววัน
๒๙/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๑๗

เด็กหญิงอัญชลี ภิญโญพันธ์
๒๔/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๑๘

เด็กชายณัฐพล นีโพน
๒๔/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๑๙

เด็กชายพิภพ คำภาค
๑๒/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๒๐

เด็กชายวรรัตน์ คงจันทร์
๑๖/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๒๑

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ระหาร
๑๑/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๒๒

เด็กหญิงชลธิชา แก้วสอาด ๑/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๒๓

นางสาวกัลยารัตน์ รักษ์จุขันท์
๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๒๔

นายธนกร พ่วงขวัญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๒๕

นายธรรมรัต ชาญสมร
๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๒๖

นายทรงพล ปญณะสมบูรณ์
๒๑/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๒๗

นายสิรภัทร เยาวเลิศ
๒๐/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๒๘

นายอนุเชษฐ หุ่นรูปหล่อ
๒๓/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๒๙

นางสาวนนทิญา รัตนาศน์พิทักษ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๓๐

นางสาวณัฐชา น้อยจุ้ย ๘/๘/๒๕๔๒ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๓๑

นางสาวณัฐชยา แก้วโรจนวงศ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๓๒

นางสาวสุชานาถ หิรัญ ๕/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๓๓

นางสาวเนตรดาว กากแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๓๔

นางสาวธนพร ยีภู่

่

๑๕/๓/๒๕๔๒
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๓๕

นางสาวจิณห์นิภา เทียนไชย
๑๒/๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๓๖

เด็กชายศุภณัฐ ไทรนนทรี ๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๓๗

เด็กหญิงอารีญา ทาหาร ๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๓๘

เด็กหญิงฮารียา อยู่ตาด
๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๓๙

เด็กหญิงบุญยานุช ตำกระโทก
๑๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๔๐

เด็กหญิงศิริประภา
เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๔๑

เด็กหญิงบัณฑิตา ทองชุม
๒๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๔๒

เด็กหญิงยุพารัตน์ ไชยรบ
๒๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๔๓

เด็กชายธเนศ คำพิลักษ์
๒๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๔๔

เด็กหญิงปาริชาติ จันทร์ชู ๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๗๓ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๒๕๔๕

เด็กหญิงรัตนาภร ภูมิราช
๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๔๖

เด็กชายพลพล บุญทวี
๑๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๔๗

เด็กชายอันดามัน วัชโรบล

๒๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๔๘

เด็กหญิงศศิธร ปนแก้ว ๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๔๙

เด็กหญิงกุลนันท์ รูปกระต่ายทอง
๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๕๐

เด็กหญิงเพ็ญนภา โพธิพันธ์

์

๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๕๑

เด็กหญิงกชกร สายคำมาตร
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๕๒

เด็กหญิงศศิวิมล ขำหว่าง
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๕๓

เด็กชายชุติพนธ์ ลงทิพย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๕๔

เด็กหญิงวนัญญา บุญท้วม
๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๕๕

เด็กหญิงสุนิสา คล้ายสำเนียง
๑๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๕๖

เด็กหญิงกมลพร รักเผือน

่

๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๕๗

เด็กหญิงอังคณา นาวเขียว ๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๕๘

เด็กชายนิติธร มะลิอ่อง
๒๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๕๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ มันใจดี

่

๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๖๐

เด็กชายธรณินทร์ คำพิลักษ์
๒๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๖๑

เด็กชายปาณัทพงศ์ ทองจันทร์
๑๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๖๒

เด็กหญิงสุธีธิดา รักศิริ
๒๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๖๓

เด็กหญิงศสินันท์ ศักดิจิรพาพงษ์

์

๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๖๔

เด็กหญิงชุติมนต์ บุญรัตน์ ๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๖๕

เด็กชายธนภัทร ตาบูญ
๑๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๖๖

เด็กชายดลรวี วัฒนานนท์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๖๗

เด็กชายธีรภัทร กลำเพ็ง
๑๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๖๘

เด็กชายบูรพา นาคทอง ๕/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๖๙

เด็กชายตะวัน เรืองอ่อน
๒๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๗๐

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สว่างแก้ว
๒๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๗๑

เด็กชายชาคริน การงาน
๒๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๗๒

เด็กหญิงอริญา อาจมุลลา

๑๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๗๓

เด็กหญิงปาลิตา อินทนู
๒๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๗๔

เด็กชายภูผา พรมเสือ
๒๔/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๗๕

เด็กชายอิทธิพล คำพิชิต
๑๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๗๖

เด็กชายอัมรินทร์ จุ้ยนวล
๑๙/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๗๗

เด็กหญิงพัชราภา ช่างหล่อ
๑๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๗๘

เด็กชายณัฏฐ์ แสงบำรุงทรัพย์ ๒/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๗๙

เด็กหญิงชนกนาถ สว่างนวล
๒๒/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๗๔ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๒๕๘๐

เด็กชายธนภัทร รูปกระต่ายทอง
๒๗/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๘๑

เด็กชายชนาธิป เรืองไชยอนุกูล

๒๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๘๒

เด็กชายสิทธิกร แพไธสง

๒๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๘๓

เด็กชายภควัต มันจิต

่

๓๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๘๔

เด็กชายเจษฎา พรมมา ๕/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๘๕

เด็กชายอนุภัทร ไตรสกุล
๒๖/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๘๖

เด็กชายรัตนชัย เรืองไชยอนุกูล
๒๙/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๘๗

เด็กชายโสภณ จุลศักดิ

์

๒๒/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๘๘

เด็กชายภาคภูมิ โฉมวงศ์
๒๐/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๘๙

เด็กชายเจษฎา ธูปสุวรรณ์
๒๔/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๙๐

เด็กหญิงอาธัญญา เย็นหาร
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๙๑

เด็กชายกิตติภพ พลอยพรม
๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๙๒

เด็กชายสิทธิพงษ์ ชุ่มแสง
๑๒/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๙๓

เด็กหญิงฤดี แซ่เอียว

้

๒๗/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๙๔

นางสาวพัทธนันท์ ใจสอาด
๒๘/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๙๕

นายอักษรเดช กาดกล้า

๒๖/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๙๖

นายภานุพงศ์ ทิพประเสริฐ
๒๐/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๙๗

นางสาวพรสุดา คำพิชิต
๑๘/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๙๘

นางสาววกรีรา แซ่เอียว

้

๖/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๕๙๙

นายสุทิวัส ในจิตร ๔/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๐๐
เด็กชายวุฒิวัฒน์ คำพิลักษ์ ๓/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๐๑

นางสาวขวัญฤทัย แก้วพิกุล ๒/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๐๒

เด็กชายธนวัฒน์ แก้วมีสี ๕/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๐๓

นางสาวจีระนันท์ ศรีลานุช
๒๐/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๐๔

นางสาววัลลิยา โซ๊ะพิทักษ์
๑๙/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๐๕

นางสายสุนี ชอบสวน
๑๙/๙/๒๕๐๒

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๐๖

นางจารุภัทร บุญอิม

่

๒๐/๓/๒๕๑๔
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๐๗

นางสาวเสาวนีย์ จูเกต
๑๒/๑/๒๕๑๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๐๘

นางสาวอธิตยา สุขโพธิเพชร

์

๗/๙/๒๕๒๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๐๙

นางสาวคนึงคิต ประจันพล
๓/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๑๐

นายเอกสิทธิ

์

อำมาตย์เอก

๒๗/๑๑/๒๕๒๖ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๑๑

นางธัญญาภรน์ เพ็ชรสุวรรณ์
๑๐/๓/๒๕๒๒

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๑๒

เด็กหญิงอาภาศิริ บรรณกิจ
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๕๙/๒๖๑๓

เด็กหญิงรุ้งนภา พุทธสอน
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๕๙/๒๖๑๔

เด็กหญิงณัฐธยา ทรายคำ
๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๗๕ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๒๖๑๕

เด็กชายชวัลวิชญ์ พุกปญญา
๒๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๕๙/๒๖๑๖

เด็กชายองอาจ อาจอาษา
๑๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๕๙/๒๖๑๗

เด็กชายศิรวิทย์ ธัญญะวัน
๑๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๕๙/๒๖๑๘

เด็กชายวชิรวิทย์ รักสวัสดิ

์

๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๕๙/๒๖๑๙

เด็กหญิงนพมาศ อู๊ดน้อย
๒๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๕๙/๒๖๒๐

เด็กหญิงอรไพลิน สีวิชัย ๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๕๙/๒๖๒๑

เด็กหญิงกุลธิดา อนุวัน ๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๕๙/๒๖๒๒

เด็กหญิงศิริภัสส์ ศิริเวฑวงศ์
๑๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๕๙/๒๖๒๓

เด็กหญิงนัชชา
เกียรติธนะไพบูลย์ ๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๕๙/๒๖๒๔

เด็กชายธนา ปวรินทร์พงษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๕๙/๒๖๒๕

เด็กชายกัญจน์ ตังเพียรวัฒนา

้

๒๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๕๙/๒๖๒๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ นามจิรโชติ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๕๙/๒๖๒๗

เด็กหญิงธนภรณ์ วรรณดี
๒๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๕๙/๒๖๒๘

เด็กหญิงธีรดา พีรเศรษฐโสภณ
๑๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๕๙/๒๖๒๙

เด็กหญิงกฤตยา พลอยสดใส
๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๕๙/๒๖๓๐
เด็กหญิงกมลลักษณ์ นามวงษ์

๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๕๙/๒๖๓๑

เด็กหญิงกฤษติภา แสนทวีสุข
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๕๙/๒๖๓๒

เด็กหญิงธมนวรรณ ศิริขันธ์
๒๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๕๙/๒๖๓๓

เด็กหญิงนริศรา วิชัด

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๕๙/๒๖๓๔

เด็กชายศักดิพล

์

บุญมาก
๑๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๕๙/๒๖๓๕

เด็กชายปฏิพล ประภารัศมี
๒๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๕๙/๒๖๓๖

นายธวัชชัย รักอยู่
๒๗/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดคลองเจ้า วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๓๗

เด็กหญิงพรรณิภา บุญเฉย
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเจ้า วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๓๘

เด็กหญิงนุชนาฏ หรนพ
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเจ้า วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๓๙

เด็กชายณัฐพงศ์ ภิรมย์ฤทธิ

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเจ้า วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๔๐

เด็กหญิงวันวิสา เชิดชู
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเจ้า วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๔๑

เด็กชายมงคล ยีหลง

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเจ้า วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๔๒

เด็กหญิงชิราพรรณ สมตม

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเจ้า วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๔๓

เด็กหญิงวรรณนิสา ทับทิมนิล

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเจ้า วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๔๔

เด็กหญิงรัศมี ตุ้ยโต

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเจ้า วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๔๕

เด็กหญิงนาง วงสา
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเจ้า วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๔๖

เด็กชายสิริพงศ์ เมืองทีรัก

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเจ้า วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๔๗

เด็กหญิงรสิตา บ้านพวน
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเจ้า วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๔๘

นางสาวสิรินดา ดำแพร
๑๑/๑๐/๒๕๒๐

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๔๙

นายเอวิท แสงดี
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๗๖ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๒๖๕๐

เด็กหญิงเมธินี แสงดี
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๕๑

เด็กหญิงจิรายุ รัตนน้อย
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๕๒

เด็กชายสุคล ทองประดับ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๕๓
เด็กหญิงจีระตะนันท์ ศรีนกทอง

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๕๔

เด็กหญิงขนิษฐา มังคลา
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๕๕

เด็กชายกฤษณะ พรมตาด
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๕๖

เด็กหญิงชนินาถ บัณดิษฐ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๕๗

เด็กหญิงอรัญญา น้อยนวล
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๕๘

เด็กชายพงศกร ประสิทธิชัย
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๕๙

เด็กหญิงมาริษา สุขสมัย
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๖๐

เด็กหญิงเมธินี นิจจารีย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๖๑

เด็กชายธนชัย ประมวลวิจิตร
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๖๒

เด็กหญิงชลธิชา โปตะคาร
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๖๓

เด็กหญิงพัชราภา ธนิสกฤษศิริ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๖๔

เด็กหญิงณัฐณิชา จงแจ่ม

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๖๕

เด็กหญิงอาทิติญา ทรัพย์สำอางค์
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๖๖
เด็กหญิงกาญจนาพร อ่อนภา

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๖๗

เด็กชายภานุเดช ลานทอง
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๖๘

เด็กหญิงณัฐชา เขียวฟก
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๖๙

เด็กหญิงดุสิตา จัตุรัส
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๗๐

เด็กหญิงศลิษา ทองผาย
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๗๑

เด็กหญิงภัทรพร อุดชุมพิสัย
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๗๒

เด็กหญิงวาสินี พรมวงศ์ซ้าย
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๗๓

เด็กหญิงฐิตินันท์ คุ้มตะสิน
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๗๔

เด็กหญิงศิรินทิพย์ มีทับแล้ว
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๗๕

เด็กหญิงเกตน์นิภา สมีน้อย
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๗๖

เด็กหญิงพรชิตา แก้วกลาง
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๗๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ นพสันติ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๗๘

เด็กชายธนากร สินธุสอาด
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๗๙

เด็กหญิงอรนลิน ดวงพิมต้น
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๘๐

เด็กหญิงปารวี สมสาร์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๘๑

เด็กหญิงชลชิชา หงษา
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๘๒

เด็กหญิงภัทราภา พานแก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๘๓

เด็กหญิงพิยดา ประกอบกุล
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๘๔

เด็กหญิงรมย์ธีรา คุ้มเทศ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๗๗ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๒๖๘๕

เด็กหญิงชนิกานต์ พูนสวัสดิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

วัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๘๖

นางสาวกุหลาบ ศรีสมชัย
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี
วัดปลายคลองขุนศรี

 

นบ ๒๕๕๙/๒๖๘๗

นางสาวสิริวิมล บุบผาวาด
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี
วัดปลายคลองขุนศรี

 

นบ ๒๕๕๙/๒๖๘๘

นางสาวณัชชา ทองอ่อน
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี
วัดปลายคลองขุนศรี

 

นบ ๒๕๕๙/๒๖๘๙

เด็กหญิงโสรยา นามวิชัย
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี
วัดปลายคลองขุนศรี

 

นบ ๒๕๕๙/๒๖๙๐

เด็กหญิงนันทิดา เพ็ชรวิสัย
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี
วัดปลายคลองขุนศรี

 

นบ ๒๕๕๙/๒๖๙๑

เด็กชายปุณณรัตน์ ศรีอนงค์
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี
วัดปลายคลองขุนศรี

 

นบ ๒๕๕๙/๒๖๙๒

เด็กชายธนกร ดีบุญมี

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี
วัดปลายคลองขุนศรี

 

นบ ๒๕๕๙/๒๖๙๓

เด็กหญิงพรนิภา พานทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี
วัดปลายคลองขุนศรี

 

นบ ๒๕๕๙/๒๖๙๔

เด็กชายชุติพงศ์ แก้วประเสริฐ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี
วัดปลายคลองขุนศรี

 

นบ ๒๕๕๙/๒๖๙๕

เด็กหญิงวาสนา อ้นบุญมี
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๙๖

เด็กชายปฏิภาณ อิมลา

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๙๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ ธรรมนิยม
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๙๘

เด็กหญิงกัลยารัตน์ อ้นสอาด
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๕๕๙/๒๖๙๙

เด็กชายเจษฎาพล โพธิพรม

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๐๐
เด็กหญิงนาตยา นารีพ่วง

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๐๑

เด็กชายอนุสรณ์ สีดีจริง
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๐๒

เด็กชายศราวุฒิ ศรีลินพงษ์

้

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๐๓

เด็กหญิงมนสิชา อินทร์แจ้ง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๐๔

เด็กชายนันทกานต์ การัมย์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๐๕

เด็กหญิงธนัชชา สาพญา
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๐๖

เด็กชายฐานพัฒน์ น้อยมี
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๐๗

เด็กชายสุธี เพชรสังฆาตร
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๐๘

เด็กหญิงอรปรียา จันทร์แก้ว
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๐๙

เด็กชายภาคภูมิ พรหมยิมแย้ม

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๑๐

เด็กหญิงปยะพร กัมประทุม
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๑๑

เด็กชายกิตติพงษ์ บุญเปยก
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๑๒

เด็กหญิงณัฐริกา ผึงคุ้ม

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๑๓

เด็กชายธนะวัฒน์ ปนแก้ว
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๑๔

เด็กหญิงนันทิชา นิมนวล

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๑๕
เด็กหญิงวรรณกานต์ สิงหรา

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๑๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ พลเยียม

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๑๗

เด็กชายอนุธน ศรีเอียมออง

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๑๘

เด็กชายสมศักดิ

์

ประทุม
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๑๙

เด็กหญิงนฤมล ต่ายใหญ่เทียง

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

วัดสโมสร วัดสโมสร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๗๘ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๒๗๒๐

เด็กหญิงเมทินี เนือแน่น

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๒๑

เด็กหญิงทักษพร โพธิสาร
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๒๒

นายธนกฤต แหวนเพ็ชร
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๒๓

เด็กชายภาณุวัตร เกลียงวิลัย

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๒๔

เด็กชายวัศพล สาคร
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๒๕

เด็กชายจิรศักดิ

์

บัวฝรัง

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๒๖

เด็กชายสหรัถ เกิดผล
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๒๗

เด็กชายศรีเพชร ปานเจริญ
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๒๘

เด็กหญิงอภิญญา ปดเพชร
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๒๙

เด็กชายธนกฤต เกลียวท่าทราย
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๓๐

เด็กหญิงสุพัตรา จุ้ยจัน

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๓๑

เด็กหญิงศศิธร วงศ์เครือวัลย์
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๓๒
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ศาลา

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๓๓

เด็กชายอาทิตย์ ไทรจำปา
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๓๔

เด็กหญิงธันชนกน์ สิทธิคง
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๓๕

เด็กหญิงอัญชสา นาคาบำรุง
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๓๖

เด็กหญิงศรสวรรค์ สาคร
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๓๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ พุธกุล
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๓๘

เด็กชายศุภกร พรหมมา
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๓๙

เด็กชายบรรหาญ น้อยงามเลิศ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๔๐

เด็กหญิงจารุวรรณ บุญธรรม
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๔๑

เด็กหญิงสิริยากร ปานเจริญ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๔๒

เด็กชายพีรภัทร พวงมะเดือ

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๔๓

เด็กหญิงกุลปรียา มัณยานนท์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๔๔

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

นาวายุทธ
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๔๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ลาภชัย
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๔๖

เด็กชายวิษนุกร นาคอก
๓๑/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๕๕๙/๒๗๔๗

เด็กหญิงอรพินท์ มุ้ยจีน
๑๐/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๕๕๙/๒๗๔๘

เด็กชายอนันท์ ศรีเพชร

๒๖/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๕๕๙/๒๗๔๙

เด็กชายเอกลักษณ์ มิเขมา
๑๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๕๕๙/๒๗๕๐

เด็กหญิงพรวษา สอนศาสตร์
๑๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๕๕๙/๒๗๕๑

เด็กหญิงเมธาวดี ผินกลับ
๒๘/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๕๕๙/๒๗๕๒

เด็กชายพงษ์อนันต์ แก้วงาม
๓๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๕๕๙/๒๗๕๓

เด็กหญิงวรรณวิสา อาจหยุด
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๕๕๙/๒๗๕๔

นางสาววีนัสสรา จันทเสน
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองขวาง วัดคลองขวาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๗๙ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๕๙/๒๗๕๕

นางสาวสุภาพร โสดาดง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองขวาง วัดคลองขวาง  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๕๖

เด็กหญิงกชกร เนรจุฬานนท์
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองขวาง วัดคลองขวาง  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๕๗

เด็กหญิงศุภัชชญา ทองคำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองขวาง วัดคลองขวาง  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๕๘

เด็กหญิงปอวรัตน์ บุญเขียว
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง วัดคลองขวาง  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๕๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ชะดี

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง วัดคลองขวาง  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๖๐

เด็กชายธีรภัทร์ บุญรอด
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขวาง วัดคลองขวาง  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๖๑

เด็กหญิงนำเพชร ภูมะลี
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย วัดคลองตาคล้าย  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๖๒

เด็กหญิงพรไพลิน ศึกขะชาติ

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย วัดไทรน้อย  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๖๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุขจันทร์
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย วัดไทรน้อย  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๖๔

เด็กหญิงโชติกา ศรีวิชัย
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย วัดไทรน้อย  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๖๕

เด็กหญิงหัทยา ภูผา

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย วัดไทรน้อย  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๖๖

นางสาวพัชราภรณ์ แสนคนึง
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

วัดมะสง  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๖๗

เด็กหญิงสุภัทตา ธรรมประทีป
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

วัดมะสง  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๖๘

เด็กชายวิษณุกร ศรีมาก
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

วัดมะสง  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๖๙

เด็กชายต้นนำ อินทนา
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประถมพฤกษา วัดมะสง  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๗๐

เด็กหญิงชัญชนิตา อยู่บัว
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมพฤกษา วัดมะสง  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๗๑

เด็กหญิงมนสิชา เทียรวรรณ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง วัดมะสง  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๗๒

เด็กหญิงชัชชญา ศรีธนธรรม
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง วัดมะสง  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๗๓

เด็กหญิงชนาธิป ทรายทอง
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง วัดมะสง  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๗๔

เด็กหญิงลลิตา พวงประเสริฐ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง วัดมะสง  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๗๕

เด็กหญิงเบญญาภา ลออโรจน์วงศ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง วัดมะสง  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๗๖

เด็กชายฐิติปกรณ์ นิยมถิน

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง วัดมะสง  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๗๗

เด็กชายธาราชล เตชะกวิน
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง วัดมะสง  

นบ ๒๕๕๙/๒๗๗๘

เด็กหญิงสุวนันท์ ถีระแก้ว
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา วัดมะสง  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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