
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนนทบุรี  ภาค ๑

ส่งสอบ ๖,๒๓๓ คน ขาดสอบ ๖๐๕ คน คงสอบ ๕,๖๒๘ คน สอบได้ ๒,๗๓๘ คน สอบตก ๒,๘๙๐ คน (๔๘.๖๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๐๐๐๑
เด็กหญิงณัฐกฤตา จีนชุ่ม

๒๕/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๐๒
นายชูชัย ดุสิตงามมงคล ๓/๔/๒๕๑๒

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๐๓
นายกันตภณ สมบูรณ์นอก

๕/๑๒/๒๕๑๘ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๐๔
นายวีระศักดิ

์

บุตรแสง
๒๔/๑/๒๕๓๐ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๐๕
นางสาวปวีณา กองวิเศษ

๑๐/๗/๒๕๒๙ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๐๖
เด็กชายสิทธิโชค บัวงาม

๒๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๐๗
เด็กชายพันธ์ธวัชร บุญคง

๑๐/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๐๘
เด็กชายเปรม พระพรหม

๒๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๐๙
เด็กหญิงอรอินท์ แข็งแรง ๙/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๑๐
เด็กหญิงอุษามณี ศรีธานี ๘/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๑๑
เด็กหญิงสุชญา วิจักษณาพงษ์ ๒/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๑๒
เด็กหญิงณัฐณิชา ทองมี

๒๗/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๑๓
เด็กหญิงรมย์รวินย์ สิทธิผล ๓/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๑๔
เด็กหญิงขวัญชนก กรุณาฤทธิโยธิน

๑๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงอัจฉริยา ย้อนใจทัน ๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงมนัสพร นาคนิยม

๑๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๑๗
เด็กหญิงอรวรรณ สุดใจปราถนา

๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๑๘
เด็กหญิงสุกัญญา บุญเอก

๑๔/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๑๙
เด็กหญิงบุญญาพร พึงสุริยวงษ์

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๒๐
เด็กหญิงพรยมล ด่านพัฒนพงษ์

๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงภัคจิรา ขุนณรงค์

๒๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๒๒
เด็กหญิงธิชา ตะระรัมย์

๒๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๒๓
เด็กหญิงขัตติยาพร ตรงสูญดี ๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๒๔
เด็กชายพีรภัทร ตระกุลจันทร์ ๙/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๐๐๒๕
นางสาวนงนุช คำจุล

๑๔/๑๒/๒๕๓๘ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๒๖
เด็กหญิงศศิประภา บุดดาลี

๒๐/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๒๗
นางสาววิภา เอียมวิลาวัณย์

่

๑๖/๒/๒๔๙๘ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๒๘
เด็กชายมณฑล แหทอง

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๒๙
เด็กชายปฐมินทร์ สนใจ

๑๕/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีบุณยานนท์ วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๓๐
เด็กชายสุรจักร นาคทอง

๒๗/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงปาริฉัตร สิงห์โตทอง

๑๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงเจนจิรา เดชเสถียร

๑๖/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๓๓
เด็กชายธนรัฐ อยู่สิน

๒๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๓๔
เด็กชายพันกร เงินบำรุง ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๓๕
เด็กหญิงวรรณวิษา คำบอนพิทักษ์

๑๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๓๖
เด็กหญิงรุ่งนภา วันนอก

๒๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๓๗
เด็กชายณัฐวุฒิ สีลาพัฒน์

๒๓/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๓๘
เด็กชายปรวัฒน์ ใหญ่เลิศ

๒๓/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๓๙
เด็กหญิงศศิธร มงคลทรัพย์

๑๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดตึก วัดตึก  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๔๐
เด็กหญิงกฤติมา ทวีสิทธิ

์

๒๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดตึก วัดตึก  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๔๑
เด็กชายอนันต์ทวีป ศรีโหมด

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตึก วัดตึก  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๔๒
นางสาวพันทิพา ศรีวิชา ๗/๓/๒๕๓๔ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๕๖๐/๐๐๔๓
นางสาวดวงธิดา โฉมงาม ๑/๙/๒๕๒๕ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๕๖๐/๐๐๔๔
นางสาววนิสา กุลแก้ว

๑๘/๑/๒๕๓๕
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๕๖๐/๐๐๔๕
นางสาวราวดี ปญญาแก้ว

๑๓/๖/๒๕๒๘
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๕๖๐/๐๐๔๖
นางสาวพัชรนันท์ ยิมสวัสดิ

้ ์

๑๔/๖/๒๕๑๔
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๕๖๐/๐๐๔๗
นางสาววีนาพร คงฉาย

๒๓/๒/๒๕๓๔
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๕๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงปทมา พุ่มทอง

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๕๖๐/๐๐๔๙
เด็กชายนพวัตติ

์

ตังสุขสบายดี

้

๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๕๖๐/๐๐๕๐
เด็กหญิงชิโนรส หลงขาว

๑๕/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๕๖๐/๐๐๕๑
เด็กหญิงนันทิตา อุ่นสุข ๙/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๕๖๐/๐๐๕๒
เด็กหญิงเกวลิน วรรณพงษ์

๑๒/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๕๖๐/๐๐๕๓
เด็กหญิงกันยกร คล้ายเรือง

๑๒/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๕๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงนฤมล พรมสามี ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๕๖๐/๐๐๕๕
เด็กชายธนดล ศรีบัวงาม

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๕๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงพัชรี แสงจันทร์ศรี

๓๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๕๖๐/๐๐๕๗
เด็กหญิงศศิร์อร กลินขจร

่

๒๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๕๖๐/๐๐๕๘
เด็กหญิงศิริญาธร ศรพรหม

๑๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
วัดท้ายเมือง  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๕๙
เด็กหญิงณัฐธิชา แพมะลิ ๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
วัดท้ายเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ รอดไภย

๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
วัดท้ายเมือง  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๖๑
เด็กหญิงวีรดา อินทะเกตุ

๒๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
วัดท้ายเมือง  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงพัสวี มีสมวงษ์

๑๐/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
วัดท้ายเมือง  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงธนพร เตียเปล

๒๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
วัดท้ายเมือง  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๖๔
เด็กหญิงอมิตา สิงหบุตร

๑๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
วัดท้ายเมือง  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ตรีสุริยา

๒๗/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
วัดท้ายเมือง  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๖๖
เด็กชายปฏิพัทธ์ แก้วคันโท ๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
วัดท้ายเมือง  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงปพิชญา คงแพทย์

๓๐/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
วัดท้ายเมือง  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงพัชรินทร์ บุญสาร

๓๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
วัดท้ายเมือง  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๖๙
เด็กหญิงโชษิตา สาปาน

๒๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
วัดท้ายเมือง  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๗๐
เด็กหญิงณัชชา สาวาสิทธิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดน้อยนอก  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๗๑
เด็กหญิงดวงกมล จันทร์กลัน

่

๓๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดน้อยนอก  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงนริศรา แตงขาว

๑๙/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดน้อยนอก  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๗๓
เด็กหญิงกมลเนตร อินทนาคา ๔/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดน้อยนอก  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๗๔
เด็กชายกวิน จันทรประทักษ์ ๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดน้อยนอก  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๗๕
เด็กชายชัยญพร สัมฤทธิ

์

๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดน้อยนอก  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๗๖
เด็กชายณัฎภัทร พรมสุข

๒๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดน้อยนอก  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๗๗
เด็กชายพีรพัฒน์ ร่มโพธิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดน้อยนอก  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๗๘
เด็กชายอัษฎา ครุฑธา

๑๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดน้อยนอก  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๗๙
เด็กชายปฏิภาณ ขำนกดี

๒๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดน้อยนอก  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๘๐
เด็กชายเจตวัฒน์ เอมดิษฐ์

๑๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดน้อยนอก  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๘๑
เด็กชายธัชนนท์ ปานอุทัย

๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกใต้  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๘๒
เด็กหญิงนำฝน พลพันธุ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกใต้  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๘๓
เด็กชายธิบดินทร์ พรรณสันถาน

๑๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกใต้  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๘๔
เด็กหญิงกิตติญา ปนบุญชู

๒๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกใต้  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๘๕
เด็กหญิงสุชาวดี แสงแก้ว

๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกใต้  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๘๖
เด็กชายจิรายุส ปุมไม้

๑๓/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกเหนือ  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงกรรณธิชา หอมหวล

๒๐/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกเหนือ  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๘๘
เด็กหญิงกัญญาวีร์ เฉลยศักดิ

์

๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกเหนือ  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงสุณิสา นาคแจ้ง ๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกเหนือ  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๙๐
เด็กหญิงโชติรส อินทรศรี

๑๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกเหนือ  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๙๑
เด็กหญิงอินทิมน ลาวเพ็ชร

๑๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกเหนือ  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๙๒
เด็กชายพีรธนาธร พิมพาหุ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกเหนือ  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๙๓
เด็กหญิงอาภัสรา สุขวงษ์ ๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกเหนือ  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๙๔
เด็กหญิงศณิษา แซ่โต๊ะ ๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงมานิตา วาปนัง ๙/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกเหนือ  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๙๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีม่วง ๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกเหนือ  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงเปยฉัตร ฤทธิศรี

์

๑๓/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกเหนือ  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๙๘
เด็กหญิงพิณทิพย์ สุดจิตจูล

๒๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกเหนือ  

นบ ๒๕๖๐/๐๐๙๙
เด็กหญิงนาเดีย สาเมาะ ๙/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกเหนือ  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๐๐
เด็กชายพิพัฒน์ คงสุวรรณ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

วัดสมรโกฏิ  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๐๑
เด็กหญิงนันทิดา ช้างเอก

๒๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

วัดสมรโกฏิ  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงวรรณกานต์ มีสังฆะ

๒๙/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

วัดสมรโกฏิ  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๐๓
เด็กหญิงมัลลิกา เสือสกุล

๑๒/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

วัดสมรโกฏิ  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๐๔
เด็กชายธนาคาร มันคง

่

๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

วัดสมรโกฏิ  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๐๕
นางสาวพรทิพย์ เอียมศรีเพชร

่

๑๐/๗/๒๕๑๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๐๖
เด็กชายกฤตภาส ว่องสุวรรณา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงกันติชา บุญหล้า

๒๗/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๐๘
เด็กชายจักรกฤษต์ ปานไทย

๒๐/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๐๙
เด็กชายจักรินทร์ พันธุ์ทา

๒๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ ยินดีรัมย์

๑๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๑๑
เด็กหญิงจีระนันท์ สายสุวรรณ์

๑๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๑๒
เด็กหญิงฉัตรทอง ทองส่งธรรม

๒๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๑๓
เด็กหญิงชญานิศา อุ่นเอม

๒๘/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๑๔
เด็กหญิงชนารดี ดีวุ่น

๑๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๑๕
เด็กหญิงชนิกันต์ ปยะพันธ์ ๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๑๖
เด็กหญิงญาณิศา ไพรัชนราพร

๒๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๑๗
เด็กหญิงณัฐวรรณ์ ทองขาว

๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๑๘
เด็กชายทินภัทร จิตเฉลียว

๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๑๙
เด็กชายเทวพร เทืองสันเทียะ

๑๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๒๐
เด็กหญิงธนพร ฟุงสกุล

๑๕/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงธนิดา ยกย่อง

๑๔/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๒๒
เด็กชายธีระภัทร มาตศักดา

๑๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๒๓
เด็กหญิงนฤมล บัวหอม

๑๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๒๔
เด็กชายนัฐพนธ์ คงค้าน

๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๒๕
เด็กชายบดินทร์ คำมูล ๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๒๖
เด็กชายบารมี ถีระแก้ว

๑๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๒๗ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
ตีจรูญ

๋

๒๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๒๘
เด็กชายปฏิภาณ ทุงจันทร์

๑๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๒๙
เด็กชายปานัทพงษ์ ทองเปรียม

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๔ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๐๑๓๐
เด็กชายปยะพงษ์ ชูนาค ๗/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงผกาวรรณ ท้าววงษา

๒๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๓๒
เด็กชายพัชรพล เขียวแท้

๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงพิชญ์ชิชา สินธุ์พิภพลาภ ๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๓๔
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ไกรเพิม

่

๑๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๓๕
เด็กหญิงพิมพรรณ โตสัมฤทธิ

์

๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๓๖
เด็กชายพีรภพ ติลเชษฐ์

๒๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๓๗
เด็กหญิงภัทร์ฑาสินี หาญละคร

๒๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๓๘
เด็กชายภัทรดนัย อนุรักษ์

๒๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๓๙
เด็กหญิงภัทรธิดา รุ่งแสง

๑๒/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๔๐
เด็กชายภาณุกร แสงดารา ๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๔๑
เด็กชายภูมินทร์ พยุงวงษ์

๑๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๔๒
เด็กชายภูวนัย บุญสวาย

๑๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๔๓
เด็กชายภูวนาถ วุฒิปราณี

๑๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๔๔
เด็กชายมกรธวัช ครูสอน

๒๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงมณีรัตน์ แผ่นผา

๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงมนัสชนก ยาชัย

๒๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๔๗
เด็กชายเมธัส ธีรนิตยภาพ

๒๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๔๘
เด็กชายยุทธพร รอดอยู่สุข

๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๔๙
เด็กชายระวีโรจน์ ระเริง

๒๘/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๕๐
เด็กชายรัชพล เกตุเรืองโรจน์

๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๕๑
เด็กชายรัฐภูมิ หนูนาง

๑๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๕๒
เด็กชายฤทธิพงษ์

์

โพธิศรี

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๕๓
เด็กชายวงศ์วิศิษฎ์ เสาร์ทองหยุ่น

๒๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๕๔
เด็กชายวชิรวิชญ์ ตรีระภา

๒๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๕๕
นางสาววรัญญา เทียมทัศน์ ๗/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๕๖
เด็กชายวรัญู สกุณา ๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงวราพร เมตตานนท์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๕๘
เด็กชายวรุตย์ บุญหล้า

๑๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๕๙
เด็กหญิงวันวิสา วันทา

๒๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๖๐
เด็กหญิงวิศรา ทรัพย์งาม

๑๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๖๑
เด็กหญิงศศิวรรณ คชฤทธิ

์

๒๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๖๒
เด็กชายศิรชัช กฤตพรชัย ๓/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๖๓
เด็กชายศิริเขต สนธิญาติ

๑๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๖๔
เด็กชายศิลปศุภา โคตะการ ๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๕ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๐๑๖๕
เด็กชายสหรัฐ ผ่องอิม

่

๒๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๖๖
เด็กชายสิรวิชญ์ กฤตพรชัย ๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๖๗
เด็กหญิงสิรินาถ ใจเอือ

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๖๘
นางสาวสุจิตรา วงษ์จำปา

๑๗/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๖๙
นางสาวสุชาดา อ้ายปน

๒๑/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๗๐
เด็กหญิงสุธินี สงวนศักดิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๗๑
เด็กชายสุรสิทธิ

์

ทิพเนตร ๕/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๗๒
เด็กหญิงสุรีภรณ์ แสงใส

๒๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงอนุสรา ลมูล

๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๗๔
เด็กหญิงอภิฤดี เรืองโชติ

๑๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงอรพรรณ ทำนาย

๑๙/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงอริสา ชิเก จ้ายนอก

๑๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๗๗
เด็กชายอานัส กลินอำพล

่

๒๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๗๘
เด็กชายอิทธิพล แซ่เหลา ๒/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๗๙
เด็กชายอิธิพล ชิเก จ้ายนอก ๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๘๐
เด็กชายอิศรา แซ่หลี

๒๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๘๑
เด็กชายเอกศักดิ

์

คำหงษ์
๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๘๒
นายกำพล ตังจิตพัฒนกุล

้

๐๖/๐๘/๒๕๑๐
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๘๓
นายณัฐพร พุทธสะ

๑๙/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๘๔
นายนัฐกร ลีพา

๐๒/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๘๕
นายพชร ศรีวิเชียร

๒๖/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๘๖
นายพยุงศักดิ

์

บุตรแต้ว
๒๑/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๘๗
นายศรชัย ศรีดี

๑๓/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๘๘
นายสมคะเน ตรีพันธ์

๑๕/๐๑/๒๕๑๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๘๙
นายอิทธิพล พุทธสะ

๐๖/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๙๐
นายกิตติคุณ พิสิฐพิพัฒนา

๐๒/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๙๑
นายกิตติเชษฐ์ ธัญญ์นิธิเกษม

๑๖/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๙๒
นายเกรียงไกร มันคงดี

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๐
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๙๓
นายเกรียงศักดิ

์

เพ็งอุดม
๐๕/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๙๔
นายจะกอ จะหา

๓๐/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๙๕
นายจำรัส เด่นปรีชา

๑๑/๐๕/๒๕๐๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๙๖
นายเจนจบ แสนเหลียว

๑๓/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๙๗
นายฉัตรชัย ชมภูประทีป

๐๕/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๙๘
นายชาคร แซ่ลี

้

๒๙/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๑๙๙
นายชาญณรงค์ ทามิล

๒๖/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๖ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๐๒๐๐
นายณรงค์ศักดิ

์

กองอินทร์
๑๔/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๐๑
นายดาว สุวรรณโรจน์

๐๔/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๐๒
นายเด่นศักดิ

์

สุขเกษม
๒๑/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๐๓
นายธนภัทร ทองศิริภักดี

๒๓/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๐๔
นายธวัชชัย ธรรมเพชร

๐๗/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๐๕
นายนิธิพัฒน์ นารี

๒๑/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๐๖
นายประสิทธิ

์

ไชยวุฒิ
๑๔/๐๑/๒๕๑๗

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๐๗
นายปรีชา ทรัพย์นิมิตร

๒๒/๐๑/๒๕๑๐

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๐๘
นายพัชระเมศฐ์ ธนาปุตรานนท์

๑๗/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๐๙
นายพิเชษฐ สามศรี

๑๗/๐๖/๒๕๑๖

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๑๐
นายพิทักษ์ โมลาลาย

๑๗/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๑๑
นายพิศิษฐ์ กลันคุ้ม

่

๑๑/๑๑/๒๕๑๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๑๒
นายยอดยิง

่

มานิตเกรียงไกร
๑๐/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๑๓
นายยอละ แสขา

๐๑/๐๑/๒๕๐๙
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๑๔
นายรุสดี เจ้ะหามะ

๑๘/๑๐/๒๕๒๐

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๑๕
นายวรวุฒิ ทองสา

๓๐/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๑๖
นายวาคิน ปล้องเจริญ

๐๒/๐๖/๒๕๑๐
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๑๗
นายวิสุทธิ

์

คงจันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๑๘
นายวุฒิการ พ่อตาแสง

๑๘/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๑๙
นายวุฒิไกร สีแสด

๒๐/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๒๐
นายศุภกิจ ไชยชาติ

๒๕/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๒๑
นายศุภชัย พวงพิกุล

๐๕/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๒๒
นายสกนพัชฒ์ ไชยมาทอง

๑๒/๐๙/๒๕๐๐
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๒๓
นายสงกรานต์ มาลัยผ่อง

๑๓/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๒๔
นายสมชาติ อัครรุ่งโรจน์

๐๓/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๒๕
นายสมศักดิ

์

ศรีสวัสดิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๑๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๒๖
นายสมศักดิ

์

แก้วทอง
๐๔/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๒๗
นายสัญชัย แซ่อ๋อง

๑๘/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๒๘
นายสุทัศน์ สุจริต

๐๕/๑๒/๒๔๙๗

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๒๙
นายสุเทพ ขจรสันติสุข

๐๑/๐๑/๒๕๐๗
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๓๐
นายสุวิรัฐ ง่วนเส้ง

๑๕/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๓๑
นายสุรัตน์ แซ่หยาง

๒๖/๐๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๓๒
นายอธิพันธ์ ขำวิไล

๒๘/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๓๓
นายอธิวัฎ วรโพธิ

์

๒๓/๐๔/๒๕๑๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๓๔
นายอรรนัท ฮุนตระกูล

๑๖/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๗ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๐๒๓๕
นายอำนวย ทะริยะ

๑๗/๐๒/๒๕๑๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๓๖
นายอำนาจ สนธิเจริญ

๐๘/๐๘/๒๕๑๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๓๗
นายอำนาจ ฤทธิจันทึก

์

๒๐/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๓๘
นายเอกชัย ฟูแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๓๙
นายขวัญ คล่องใจภักดี

๑๔/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๔๐
นายชวลิต เชิดชูภัทร

๒๓/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๔๑
นายชัยยันต์ พวงขาว

๑๓/๐๖/๒๕๑๐

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๔๒
นายชัยสิทธิ

์

พูลมาก
๐๘/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๔๓
นายทศพล โรจน์บุญถึง

๐๘/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๔๔
นายธนพงษ์ สโมสร

๑๓/๐๗/๒๕๓๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๔๕
นายธนพล คิวชาวนา

้

๒๒/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๔๖
นายปภพ จตุรพิธพร

๑๕/๐๕/๒๕๓๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๔๗
นายปยะพันธ์ กันทาเขียว

๑๒/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๔๘
นายพิสิษฐ์ จิตระพรหมา

๐๔/๐๔/๒๕๐๐
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๔๙
นายพุ่มพงษ์ พุ่มทรัพย์

๒๗/๐๕/๒๕๒๐

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๕๐
นายภารดา บุญประคม

๒๗/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๕๑
นายมารุต เอียมชู

่

๑๓/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๕๒
นายวันชัย ธรรมธิติวัฒน์

๓๐/๐๘/๒๕๐๑
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๕๓
นายศราวุธ สวัสดินาที

๐๖/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๕๔
นายศรุต ภวศุภนนท์

๑๙/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๕๕
นายศุภชัย พรชนกนาถ

๐๓/๑๐/๒๕๑๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๕๖
นายเศรษฐกร คำแก้ว

๒๔/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๕๗
นายสมเกียรติ ศิริอุนอร

๒๗/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๕๘
นายสมชาย คล้ายคลึง

๒๘/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๕๙
นายสมบูรณ์ พวงสมบัติ

๐๑/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๖๐
นายสมศักดิ

์

โอภาโส
๐๕/๐๔/๒๔๙๗

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๖๑
นายสายัณห์ อยู่อ่อน

๒๙/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๖๒
นายสิทธิพงษ์ คงรอด

๑๔/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๖๓
นายสุริยัณต์ คงมัน

่

๐๖/๐๒/๒๕๐๘
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๖๔
นายอนุชา อยู่แฉ่ง

๑๘/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๖๕
นายอนุชาติ ภูอินทร์

๐๗/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๖๖
นายอนุวัฒน์ พุ่มพวง

๑๗/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๖๗
นายอำพล แก้วงาม

๑๗/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๖๘
นายกฤษณะ ช่างเก่า

๑๘/๑๒/๒๕๑๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๖๙
นายกิตติศักดิ

์

จันทร์ธนชัย
๐๖/๐๖/๒๕๑๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๘ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๐๒๗๐
นายจตุพร นาบุญ

๓๑/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๗๑
นายชวลิต รักสุวรรณนิมิต

๐๒/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๗๒
นายเชษฐา อยู่สนิท

๒๔/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๗๓
นายซีไซ เอือวิบูลย์ผล

้

๐๙/๐๕/๒๕๐๘
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๗๔
นายณฐพล ทองประดับ

๐๖/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๗๕
นายทัศวุฒิ ขันทอง

๒๒/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๗๖
นายธนา เมฆกมล

๒๖/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๗๗
นายธีรเดช ไวจันทร์

๒๙/๐๑/๒๕๑๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๗๘
นายนราเศรษฐ์ แก้วไพบูลย์

๒๗/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๗๙
นายนิธินันท์ หมอยาดี

๒๙/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๘๐
นายบุญเทิด คำพิจารณ์

๑๗/๐๖/๒๕๒๐

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๘๑
นายปณชัย จันทร์ธนชัย

๓๐/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๘๒
นายปยะ นาครัตน์

๒๓/๑๐/๒๕๑๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๘๓
นายปุญยธร สืบอ้าย

๒๕/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๘๔
นายพลวัฒน์ แสนกล้า

๒๖/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๘๕
นายรุ่งเรือง อินคำ

๑๔/๐๔/๒๕๑๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๘๖
นายลก -

๑๒/๐๖/๒๕๓๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๘๗
นายเลิศชาย คำหอมกุล

๒๖/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๘๘
นายสมพงษ์ เขียวพระอินทร์

๐๗/๑๐/๒๕๑๖

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๘๙
นายสมยศ นพศรี

๒๒/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๙๐
นายสันติภาพ เพ็งด้วง

๐๘/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๙๑
นายอรรถพล ศิริพรรณาภิรัตน์

๐๔/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๙๒
นายอัษฎาวุธ ทะลือชัย

๑๖/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๙๓
นายอำพล เจริญสุข

๒๙/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๙๔
นายอิทธิพล กิจธนรุ่งเรือง

๒๐/๐๖/๒๕๑๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๙๕
นายนิรันดร์ ด้วงกัน

๐๓/๑๒/๒๕๑๘

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๙๖
นายกฤษดา อดิเรกผลิน

๒๔/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๙๗
นายขวัญพัฒน์ จิระธนาวรกุล

๓๐/๗/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๙๘
นายจ๊อด แถวพนม ๑/๙/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๒๙๙
นายจักกฤษ รวยรืน

่

๒๖/๕/๒๕๓๒
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๐๐
นายจำลอง จันทโชติ

๑๔/๖/๒๕๐๖
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๐๑
นายจิตตฤณ เอียมสอาด

่

๔/๑๒/๒๕๓๑
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๐๒
นายชริยะ ธรรมสอน ๘/๒/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๐๓
นายชัยสัญญ์ เลิกเทศ ๕/๖/๒๕๐๙ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๐๔
นายชาติชาย เจริญเดช

๒๖/๓/๒๕๑๗
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๙ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๐๓๐๕
นายชูชีพ ศรีทองสุข ๗/๔/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๐๖
นายณัชรินทร์ การะภักดี

๑๓/๓/๒๕๒๗
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๐๗
นายณัฐพล จำเริญทอง

๑๗/๑๒/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๐๘
นายณัฐวุฒิ เลียงเอม

้

๓๐/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๐๙
นายเต้ย แซ่ผู่

๑๔/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๑๐
นายถิรวิทย์ น้อยมี

๑๙/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๑๑
นายทินกร วชิรโยธิน

๒๒/๗/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๑๒
นายธงชัย กระจ่างฉาย

๑๒/๑๐/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๑๓
นายธนพัฒน์ สถาปตานนท์

๑๒/๗/๒๕๑๗
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๑๔
นายธีรเดช เกิดเอียม

่

๓๐/๑/๒๕๓๗
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๑๕
นายธีระพงษ์ ปนแดง

๒๕/๔/๒๕๒๙
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๑๖
นายนพดล ธรรมสอน

๑๑/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๑๗
นายนฤดล โพธิรัน

๒๙/๖/๒๕๓๖
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๑๘
นายนฤเทพ รัศมีดวงแข

๑๘/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๑๙
นายนิวัฒน์ ทาสมบูรณ์

๒๔/๗/๒๕๒๒
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๒๐
นายบำรุง เสือพลาย ๘/๑/๒๕๑๙ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๒๑
นายบุญช่วย บุญวัฒน์

๒๐/๕/๒๕๓๗
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๒๒
นายปฏินันท์ นาคพริง

้

๒๓/๓/๒๕๓๔
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๒๓
นายประชวน บุญยืน ๒๐/๗/๒๕๐๘ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๒๔
นายประชา จันทร์แจ่มใส

๒๙/๗/๒๕๒๕
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๒๕
นายปรีชา จันบุบผา

่

๑๕/๓/๒๕๒๕
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๒๖
นายปาณวัฒน์ เจริญสกุล ๗/๙/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๒๗
นายปารุสน์ ทองสลับ ๙/๗/๒๕๓๙ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๒๘
นายพงศกร ผ่องใส

๒๘/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๒๙
นายพรชัย เกียรติคุณ

๑๐/๔/๒๕๑๖
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๓๐
นายพรเทพ ยังดี

๑๕/๑/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๓๑
นายพรเทพ บุญมี ๓/๖/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๓๒
นายพากพูม พงษารักษ์ ๒/๘/๒๕๒๑ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๓๓
นายภัทรวีร์ แซ่เติน

๋

๑/๙/๒๕๓๒ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๓๔
นายมนต์เทพ ใจสันทัด ๑/๕/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๓๕
นายมารุต การงานดี ๒/๖/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๓๖
นายยศพงษ์ แก้วแกมกร

๕/๑๒/๒๕๓๔
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๓๗
นายวรวีร์ เอียมสุวรรณ

่

๑๖/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๓๘
นายวรวีร์ ยุคตันติไชยธร

๑๗/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๓๙
นายวัฒนา

เกษมสันต์ ณ อยุธยา

๒๓/๕/๒๕๐๖
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๐ / ๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๐๓๔๐
นายวิฑูรย์ จันทีนอก

๒๘/๖/๒๕๐๕
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๔๑
นายวินัย อยู่เจริญ

๒๓/๕/๒๕๒๑
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๔๒
นายวิรัตน์ กลินพิโรจน์

่

๓๐/๔/๒๕๓๗
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๔๓
นายวิศรุต ดวงจรัส

๒๑/๖/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๔๔
นายศุภโชค

อิศรางกูร ณ อยุธยา ๑๒/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๔๕
นายสมชาย ภักดีเพ็งวิโรจน์ ๒/๔/๒๕๑๔ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๔๖
นายสมเดช อาจสถิตย์

๒/๑๑/๒๕๒๖
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๔๗
นายสมถิน

่

พิมพาชาติ ๓/๕/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๔๘
นายสมบัติ วอทอง

๑๑/๗/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๔๙
นายสรกฤช ศิลมัฐ

๒๖/๕/๒๔๙๗
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๕๐
นายสราวุฒ บัวม่วง

๑๒/๑/๒๕๒๙
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๕๑
นายสัญชัย สรศักดิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๕๒
นายสัญญา สร้อยสุวรรณ ๖/๘/๒๕๑๘ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๕๓
นายสายัณห์ เขมาชีวะ ๕/๘/๒๕๑๙ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๕๔
นายสิรวิชญ์ ตังสุทธิมงคล

้

๕/๑๐/๒๕๓๘
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๕๕
นายสิริวัฒน์ เปรมใจ

๒๘/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๕๖
นายสุนทร เพลินภูเขียว

๒๙/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๕๗
นายโสภณ ขจรพรรณพงศ์

๒๔/๙/๒๕๒๓
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๕๘
นายอธิษฐพัฒน์ จรตพืช

๒๑/๙/๒๔๙๙
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๕๙
นายอนุพงษ์ สายสืบ ๘/๗/๒๕๑๖ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๖๐
นายอภิชาติ คำเด่น

๑๓/๕/๒๕๓๕
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๖๑
นายอภิชาติ ศรีสุข

๑๒/๒/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๖๒
นายอภิชาติ ยุติเทพศาล

๒๔/๑/๒๕๑๘
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๖๓
นายอ๊อด หัดนา

๑๐/๘/๒๕๒๗
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๖๔
นายอัมรินทร์ วารีนิล

๑๖/๒/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๖๕
นายอิทธิพล ตังเจริญ

๒๐/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๖๖
นายเอกนัฐ จุลกัลป

๒๓/๒/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๖๗
เด็กชายวชิรวิทย์ ชืนพัก

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๖๘
เด็กชายอภิรักษ์ ทาระเวท

๓๐/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๖๙
เด็กชายวชิรพล คำเอียม

่

๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๗๐
เด็กชายอภิมงคล ทาระเวท

๓๐/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์
วัดนครอินทร์  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงสุภรณ์ทิพย์ ปุยอบ ๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ สิงห์ดี ๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงพรหมพร ยิมฉลวย

้

๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๗๔
เด็กหญิงทะเลจันทร์ ไกยสิทธิ

์

๓๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์
วัดนครอินทร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๑ / ๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงบุญยรัตน์ ศรีสวย ๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงอัญชสา ภาคีพันธุ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงรรรรรร จันทโคตร

๑๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์
วัดนครอินทร์  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงวงกต อุ่นจังหาร

๑๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๗๙
เด็กชายธีรภัทร แสงประเสริฐ ๒/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๘๐
เด็กหญิงสิริวิมล ลายแดง

๑๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงนำฝน สุขจันทร์ ๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์
วัดนครอินทร์  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงธัญธร เตปน ๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๘๓
เด็กชายธีรังกูล ฉิมเพ็ชร

๒๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๘๔
เด็กชายนาวิน ชุ้ยไกร ๗/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๘๕
เด็กชายสตางค์ ท้าวสันต์

๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์
วัดนครอินทร์  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๘๖
เด็กชายชัยณรงค์ โสสุด

๒๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๘๗
เด็กชายพสธร กล่อมเอียง

้

๒๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๘๘
เด็กชายพงศกร กล่อมเอียง

้

๒๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายฐิติพงศ์ ตันอภัย

๋

๖/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๙๐
นายชลชาติ ประดิษฐศรี

๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๙๑
นายสิทธิชัย ฟากวิลัย ๑/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายวุฒิชัย เรือนแก้ว ๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๙๓
นายจิรพงศ์ หมันเพียร

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์
วัดนครอินทร์  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๙๔
เด็กชายฐิติพงศ์ กระจงรัมย์

๑๗/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๙๕
นายอดิศักดิ

์

พูลทรัพย์
๒๒/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๙๖
เด็กชายนพดล รัตนไชยดำรง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงปุณณัฐฐา ปทม์วรโรจน์

๒๕/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงกชกร หมอยา

๑๘/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงกนกพร ชาวไร่

๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงกนกวรรณ ช่วยประดิษฐ์

๒๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงกมลทิพย์ พันธ์สระคู ๙/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงกมลศิริ น้อยคำแก้ว

๑๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงกฤติกา ศรีทอง ๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงกัญญพัชร ดำดีพะเนาว์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญสุทธิ

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงกัลทสร สอาดวงศ์

๒๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงกุลยา จิลิน ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงเกวลี หอเนตรวิจิตร

๒๙/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงเขมิกา นุ่มพงษ์ ๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๒ / ๗๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงจิดาภา คงเปนสุข

๑๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงจิดาภา คงล้วน ๙/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงจิรนันท์ น้อยบาท

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงจิราวรรณ เกียรติอนุกูล ๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงจิราวรรณ กิจเจริญ ๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงจุฑามาศ อยู่แก้ว

๒๗/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงเจตตานันต์ วิจิตรทฤษฎี ๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงชญาดา ทองศรี ๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงชญานี อินทรสูง

๑๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงชญานุตม์ ทองศรี

๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงชนม์ชนก ตุ้ยสา

๒๖/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงชนิตาภา แก่นจันทน์

๒๔/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงชลธิชา เหรียญทอง

๑๖/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงชลลดา อุ่นใจ

๒๔/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงชัญญานุช เจริญพนารัตน์

๒๓/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงโชติรส นะคะรัมย์

๑๙/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงฐิตาภา อินมาสม

๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงฐิติกานต์ ดีสกุลพาณิชย์ ๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงณัชทิชา ชืนจิตต์

่

๒๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๒๙
เด็กหญิงณัฏฐกมล ศรีสังข์ ๗/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๓๐
เด็กหญิงณัฐชา กมลจรัส ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงณัฐณิชา มีรัตนไพร

๒๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงณัฐนารี คำเอียม

่

๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงณัฐพร แซ่ผู่

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๓๔
เด็กหญิงณิชา มูลธานี

๒๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงณิชาภัทร ประกอบสุข

๒๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๓๖
เด็กหญิงณิชาภัทร เพ็ชรแสน

๑๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงดีน่า เดห์กาน

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงตองฑามาศ หล้าคำ

๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงธนิสรา ชูลาภโชคทวี ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงธีรตา ยิงยศกำจรชัย

่

๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงนคภัทร์ รัตน์นุ่มน้อย ๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงนัฐราวรรณ พ่อศรีชา

๒๖/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๔๓
เด็กหญิงนัดดา อุดมทรัพย์

๒๕/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๔๔
เด็กหญิงนันทนาธร แก้วทอง ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๓ / ๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงนันทรัตน์ โอภาษ

๒๔/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงนำพระทัย สุกานต์กานนท์

๑๗/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงนิชนันท์ พันธุ์แน่น

๒๙/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงนิชานันท์ พึงธรรม

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงปรียาภรณ์ จัดนอก ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงปวริศา สังข์ทอง

๒๒/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงปาณิศา แสงสมบัติ

๑๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงพชรพร พุทธศิลปเกษม ๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงพรชิตา ทองล้วน

๑๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงพรนภัส ทองคำ

๑๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงพรพิมล สิริชมพูนุช

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๕๖
เด็กหญิงพรรณษา พนมวาสน์ ๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๕๗
เด็กหญิงพรวรางค์ ทองคำ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๕๘
นางสาวนภาลัย ศรีไสว ๘/๖/๒๕๓๔ โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) วัดปากนำ  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๕๙
นายนิรันดร์ ม่านตา

๒๗/๑๒/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) วัดปากนำ  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๖๐
นางสาวพัตรา โห้ธัญการ

๒๗/๓/๒๕๓๕
โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) วัดปากนำ  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๖๑
นายสุรินทร์ โพธิทอง

์

๐๘/๕/๒๕๒๒
โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) วัดปากนำ  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๖๒
นายอาทิตย์ เหลานาคำ

๒๕/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) วัดปากนำ  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงกมลชนก พ่วงประเสริฐ

๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) วัดปากนำ  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงจิรมณ

ลาภสุนทรพิทักษ์ ๒๕/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) วัดปากนำ  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงสุพรรษา พรมโสภา

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม) วัดปากนำ  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงพัชรธิดา มูลริยะ

๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงพิชญ์นันท์ ถวิลกิจ

๒๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงพิมพ์คุณัชญ์ ลัทธิธรรม

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ถุงเงิน

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๗๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ประคอง ๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๗๑
เด็กหญิงเพียงขวัญ หรังปราง

่

๒๐/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงแพรวพรรณ หลักดี

๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๗๓
เด็กหญิงภัคจิรา พงษ์สกุล

๑๔/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงภัทรภร ศรีสมพันธุ์

๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๗๕
เด็กหญิงภัทรมน วัฒนธรรม

๑๗/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๗๖
เด็กหญิงเมธาวี คงธารา

๑๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๗๗
เด็กหญิงมนัสชนก เปยมพราย ๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงรติมา สอนธนู ๘/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงรวิสรา คูณทวี

๓๐/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๔ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงวชิราพร นาคน้อย ๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงวรวลัญช์ เปลียนสี

่

๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงวราภรณ์ ปลืมใจ

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงวรินทร ศรีพฤทธิเกียรติ

์

๑๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงวริศรา ภู่พลับ

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงวริศรา มีมาก

๒๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงวรุณนันทน์ มงคลเนาวรัตน์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงวิลาสินี จันทร์สุข

๒๗/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงศุภวรรณี ทองนาค ๗/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงสมิตา จันทะนา ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงสริสรา เอียมเหล็ก

่

๑๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงสุชาดา ประจักษ์โก

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงสุชาวดี สมคำ

๒๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๙๓
เด็กหญิงสุธาทิพย์ รักญาติ ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๙๔
เด็กหญิงสุภัสสรา ยิงมานะ

่

๑/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

มุมอภัย
๒๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงไหมแพร สุดยูโซ๊ะ

๓๑/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงอนรรฆวี งามวิไล

๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงอนรรฆวี ยุ่นเพียร

๑๕/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๖๐/๐๔๙๙
เด็กหญิงอภิชญา วรรณวงษ์

๑๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงอภิญญา อ่อนฉำ

๒๗/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๐๑
เด็กหญิงอภิสรา มงคลศิลป

๑๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงอรวรรณ ขันทะสีมา ๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๐๓
เด็กหญิงอลิชา เกิดผลมาก

๒๒/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๐๔
เด็กหญิงอวัศดา เปยมเอม

๑๖/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๐๕
เด็กหญิงออมอำไพ เกียรติบัณฑิตกุล ๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๐๖
เด็กหญิงอาภัสรา แก้วกรณ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงอารยา ภู่เสม

๑๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงอำพร หลงพิมาย

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงอุทัยวรรณ ไชโย ๖/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงอุษณี วรรธธนาภาส

๒๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงไอศิยา อติญาณ์พิพัฒน์ ๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดพลับพลา  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงนันทวดี เมืองชัย

๒๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๑๓
เด็กหญิงชีวะพัฒน์ พงษ์ไชย

๑๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๑๔
เด็กหญิงจันทร์แรม ลุงละ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

วัดบัวขวัญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๕ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๐๕๑๕
เด็กหญิงวิภาดา ชืนอุรา

่

๑๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๑๖
เด็กหญิงณัฐพร ภาโสม

๑๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๑๗
เด็กชายสุพชัย ทรัพย์มาก

๑๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๑๘
เด็กชายเขตต์ขัณฑ์ สิงหา

๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงรัตติญา มีธรรม

๒๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงจุฑามาศ นิลเลิศ

๒๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงจิราพร เข็มเพ็ชร ๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงอารยา ตาอุด

๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงอัญธิชา ธรรมมาก้อม

๒๔/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงรุ่งฟา คำมาดี

๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงธวัลรัตน์ สุขเกษม ๘/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงคีตภัทร์ จำชาติ

๑๗/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๒๗
นางสาวกชกร ชินภัทรภักดีกุล

๒๔/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงจุฑาธิป วงศ์ปูบัว ๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงปนอนงค์ วงค์คำ ๔/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงกิตติยา นิลพันธ์ ๔/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงณัฐภัทร จกัลยา

๒๘/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงสุมิตา นาธงชัย

๑๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงผุสชา เกิดมะณี

๑๕/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงพรธิตา ยิมสกุล

้

๒๑/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๓๕
นายอรุณรัสมี คัด

๒๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๓๖
เด็กชายณัฐพล เดชะโกศยะ ๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงศิริพลอย กายะปานิช

๒๕/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๓๘
เด็กหญิงทอฝน เงินเนย

๑๐/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงสุธาสินี อยู่สบาย

๒๒/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงทิพย์สุธา ชินนิเวศน์

๑๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงจิตรลดา ศิริสุวรรณ ๘/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงปานลดา ปนทองนบ

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๔๓
เด็กชายกัณหพงศ์ กัณหกุล

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงกานต์พิชชา ดิฐกัญจน์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงรสิกา นวลอยู่

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงวิภาวรรณ สุธรรมมา

๒๙/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๔๗
เด็กชายชนาธิป วรสิงห์

๑๕/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงชนม์นิภา จำปหอม ๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงเนตรชนก ศรีโสภณ

๒๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๖ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงพินท์สุดา มาโพธิ

์

๒๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงภัสสรศิริ ศิลปประกอบ

๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงศศิธร ต้นวงค์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงรัตนวดี เพาสีนวล

๒๕/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงรจนาธร โชคอำนวยลาภ

๒๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงธนัญญา ลิมกุล

่

๒๗/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงณัชชา แซ่ตัง

้

๑๗/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงจินตภัทรณ มธุคต

๑๓/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๕๘
เด็กชายอนันตภูมิ สินสุข

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๕๙
เด็กชายวัชรินทร์ ดำทอง

๑๖/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๖๐
เด็กชายวฤณ พรหมวรานนท์

๑๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๖๑
เด็กชายพิชาภพ ลีปอพราน

๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๖๒
เด็กชายธนธัช มัคคีรี

๒๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๖๓
เด็กชายตระกานต์ เวียงดอนก่อ

๒๖/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ สังข์อ่อง

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงอะริญา บัวอินทร์ ๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงหทัยชนก ศรีเมือง

๒๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๖๗
เด็กชายยศรวีร์ สติประเสริฐ

๒๗/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๖๘
เด็กชายกันต์กวี สีเข้ม ๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงภุมวารี สิงห์เส

๒๔/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๗๐
เด็กชายกิตติพงศ์ ขนามทอง

๑๐/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ยินดีกิจโกศล

๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงพลอยมณี วิสิทธิ

์

๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงพัชมณ วงศ์แก้ว ๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงชญาฎา มีสุวรรณ

๒๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงกิติยา ยาดาบ

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงนพลดา จุไร ๕/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงปยวรรณ นาคหัสดี

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงนลินพร สังขะรมย์ ๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงนภศร อารีมิตร ๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงไปรมา สุคะมะโน

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงชลนี กิงก้าน

่

๑๒/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๘๒
เด็กชายวรพล ปทุมรัตน์ไพศาล ๑๕/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๘๓
เด็กชายภูมิกร พงศ์ไพโรจน์

๑๘/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงนีรนารา พงษ์สวัสดิ

์

๒๖/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๗ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๐๕๘๕
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ มะเปยม

๑๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๘๖
เด็กหญิงดุสิตา เงินประมวล

๒๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงสุมาลี ลุงตี

้

๑๓/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)
วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๘๘
เด็กหญิงปยธิดา ซ่อนกลิน

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)
วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๕๖๐/๐๕๘๙
เด็กหญิงกนกกร แตงสุข

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายณัฐวุฒิ คงคล้าย

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงฐิตาภา จารัตน์

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๕๙๒
นายพนมกร ม่วงใหม

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๕๙๓
เด็กชายนันทวัฒน์ ทองคล้าย

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๕๙๔
นางสุวรรณี ภาษาไทย

๒๐/๑๒/๒๕๑๑

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๕๙๕
นางสาวจริยา วงค์ราษฎร์

๐๙/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงปยฉัตร ทัดเกษร

๑๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงสิริกัญญา ไศลจิต

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงณัฐณิชา สมมาตย์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงจิราภรณ์ เย็นใจดี

๑๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงอัมพิกา โล่ห์สุวรรณ

๑๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๐๑
เด็กชายอภิรักษ์ พวงมาลัย

๒๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๐๒
เด็กชายสมบูรณ์ เขียวสง่า

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงศรสวรรค์ สุขคำทร

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงศศิธร อารีย์

๒๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๐๕
เด็กชายธนกฤติ สืบกุศล

๑๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๐๖
เด็กชายพรภวิษย์ เฟองเพชร

๑๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงเตชินี คงคาประเสริฐ

๒๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงนริสรณ์ ปาโมกข์

๒๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงนิโลมล วิจิตรโท

๑๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๑๐
เด็กหญิงเกวลี โชคดี

๐๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงศรัณย์พร มีศิลปสม

๐๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงเบญจพร ทับทิมบัว

๑๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงพิมพ์ อินทารฤทธิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายธีรภัทร ประชัน

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงอมิตา ไตรประวัติ

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงอภิษฎา ทอวรัตนะ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงอริสรา วรรณโภคา

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๑๘
เด็กชายฑิภัทร มีบัง

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๑๙
เด็กชายบุญกิตติ

์

พูนสวัสดิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๘ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๐๖๒๐
เด็กชายธนวัฒน์ ชาญภูมิดล

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงวรกานต์ เปรมทวี

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงวรินธินันท์ นิลพัฒน์

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๒๓
เด็กหญิงจุฑามาศ เขียวจัน

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๒๔
เด็กชายจิรานุวัฒน์ สีแดง

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงสุวพัชร นามบุตร

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงฟาใส บินกาวี

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๒๗
นางสาวพัชรินทร์ เผือคำ

๑๖/๐๓/๒๕๒๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๒๘
เด็กชายกมลภพ ปญญาศรี

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงกนกพร คำสารีรักษ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๓๐
เด็กชายพีรพล จิรศุภสิริกุล

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๓๑
เด็กชายธีระพัฒน์ หมู่หาญ

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงดวงตะวัน นนท์ปาน

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงปาณิสรา มณีวงษ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงอรพัสชา มาดีประเสริฐ

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๓๕
เด็กชายณัฐธร วงษ์ปญญา

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายอานนท์ แก้วดวงตา

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงพรนิกา วิทยาอุดมพันธ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๓๘
เด็กหญิงศุกรา ศรีระกิจ

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๓๙
เด็กชายอมรวัชร์ วีระนนท์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๔๐
เด็กชายหงหิรัญ กลายเจริญ

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๔๑
เด็กหญิงคัมภีรดา ศรีสวัสดิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๔๒
เด็กชายกฤติน ปนหอม

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๔๓
เด็กชายกันตพล โชดกพงศ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๔๔
เด็กชายสรธร จันทรประทีป

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงพัชรพร เขียวณรงค์

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๔๖
เด็กชายธันวา คำภาบุตร

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงชมพูนุท ผดุงวิเชียรวัฒน์

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๔๘
เด็กชายศุภวิชญ์ ลอยโต

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๔๙
เด็กชายอนันดา หลิน

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๕๐
เด็กชายเพ็ญเพชร นิมพญา

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงพัทธนันท์ ใจเสริฐ

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๕๒
นางสาวอัจฉชา เสนาะสรรพ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงภัณฑิรา ภัทรพันธุ์พงศ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงนฤภร อินทร์จินดา

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๙ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๐๖๕๕
นายปรัชญา อินลา

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงนันทิยา งามวงศ์ธรรม

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๕๗
เด็กชายแอนทวัน เถามุ้ย

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงศิรประภา เพ็ญฉาย

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๕๙
เด็กชายวีรภัทร ทะสีละ

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงปรียาภรณ์ เฉิดฉาย

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๖๑
เด็กชายอัมรินทร์ เลียมเหมาะ

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๖๒
เด็กชายทรงพล มัฐมา

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงชมพูนุช เจริญสุข

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๖๔
เด็กหญิงปณิดา น้วยพันธ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงสิริกร เดชใด

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๖๖
เด็กชายรัฒนากร พลรักษา

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงจิรัตน์นันท์ นิมิตรฤทธิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงศิราพร นักขฤกษ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงธัญชนก ภาสุรจิตมงคล

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๗๐
เด็กชายวิคเตอร์ ลีออง

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงปณิชา จันทร์เพ็ญ

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงจิดาภา สมบุญไชย

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๗๓
เด็กชายธนพนธ์

ตระกูลรัตนานนท์ ๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๗๔
เด็กหญิงวันวิสา บุญมาก

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๗๕
เด็กหญิงทัศษิณา โสตเมือง

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๐๖๗๖
เด็กหญิงภัทรดา ศิลปวุฒิ ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแคนอก วัดแคนอก  

นบ ๒๕๖๐/๐๖๗๗
เด็กหญิงแก้ว ปะวิภา

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแคนอก วัดแคนอก  

นบ ๒๕๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงไปรยา นิลาวรรณ์ ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแคนอก วัดแคนอก  

นบ ๒๕๖๐/๐๖๗๙
เด็กชายธนกฤต แสนทวีสุข

๒๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแคนอก วัดแคนอก  

นบ ๒๕๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงณัฐวรรณ สองสุข

๑๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดแคนอก วัดแคนอก  

นบ ๒๕๖๐/๐๖๘๑
เด็กหญิงปนัดดา รูปสอาด

๒๙/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดแคนอก วัดแคนอก  

นบ ๒๕๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงนคนันทินี ศรีสดสุข

๑๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดแคนอก วัดแคนอก  

นบ ๒๕๖๐/๐๖๘๓
เด็กหญิงปนัดดา เพชรสุวรรณ

๒๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแคนอก วัดแคนอก  

นบ ๒๕๖๐/๐๖๘๔
เด็กหญิงนิศา ไล้เลิศ

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแคนอก วัดแคนอก  

นบ ๒๕๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงธิดา วงศ์วิทยาภิรมณ์ ๒๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแคนอก วัดแคนอก  

นบ ๒๕๖๐/๐๖๘๖
เด็กชายเต๋า ปะวิภา ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแคนอก วัดแคนอก  

นบ ๒๕๖๐/๐๖๘๗
นางสาวชนัญชิดา นิรตานนท์

๑๖/๖/๒๕๔๓
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดแคนอก  

นบ ๒๕๖๐/๐๖๘๘
นางสาวญาณนันท์ เรือนแจ้ง

๒๙/๔/๒๕๔๒
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดแคนอก  

นบ ๒๕๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงพัชรพรรณ พิมเพียน

้

๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ วัดชมภูเวก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๐ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๐๖๙๐
เด็กชายภูมิพัฒน์ จงจงประเสริฐ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ วัดชมภูเวก  

นบ ๒๕๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงญิชารีย์ กฤษณาวัฒนพล ๒๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ วัดชมภูเวก  

นบ ๒๕๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงชฎาพร ก้อนแก้ว

๑๔/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ วัดชมภูเวก  

นบ ๒๕๖๐/๐๖๙๓
เด็กชายกฤษณพงษ์ สว่างจิตร

๒๘/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ วัดชมภูเวก  

นบ ๒๕๖๐/๐๖๙๔
นางขวัญหล้า สมจิตร์

๒๔/๑๑/๒๕๑๒

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดชมภูเวก  

นบ ๒๕๖๐/๐๖๙๕
นายกฤษณ์ ปติธีรโชติ

๒๒/๓/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๕๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงเกศินี อ่อนอิมศรี

่

๑๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๕๖๐/๐๖๙๗
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มิงไม้

่

๒๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๕๖๐/๐๖๙๘
นางคมคาย น้อยสิทธิ

์

๒๓/๑/๒๕๑๒

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๕๖๐/๐๖๙๙
นางสาวจารีรัตน์ รัตนะ

๑๔/๖/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๐๐
นางสาวโชติรส ชังโต

่

๓/๖/๒๕๑๒

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๐๑
นางสาวชัญญณัฐ ศิลปทองแท้ ๕/๓/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๐๒
นางสาวชมชณัช ชนม์ภูดิศ

๒๗/๙/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๐๓
นางสาวชนาพร ตะเคียนเกลียง

้

๗/๕/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๐๔
นางสาวณฤดี บุญเสริม

๒๐/๔/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๐๕
นางเทียนทอง จิตธรรม ๗/๔/๒๕๐๙

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๐๖
เด็กชายธิติวุฒิ แช่มประเสริฐ

๒๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๐๗
นางสาวนกน้อย ทองสา ๑/๕/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๐๘
นายเพชร สามชืนฉำ

่

๑๐/๑๑/๒๕๒๕
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงรุจิเรศ อิมแมน

่

๒๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๑๐
นางสาวศิโรรัตน์

พราหมณะนันทน์
๕/๙/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๑๑
นางสุพรรณี สุขเล็ก

๓/๑๒/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๑๒
นางสาวสิริพร นาคเนียม

๑๒/๘/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๑๓
นางสาวสุวิมล อินทร์กอง

๒๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงสุภาภรณ์ เดชเจริญ

๒๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๑๕
นายอัครพงศ์ แก้วสว่าง

๒๐/๙/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๑๖
นางสาวอนงค์นาฎ ช่วยบุญ ๓/๓/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๑๗
นางสาวอัจฉรา สุกุนา

๒๕/๑๐/๒๕๓๓
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๑๘
นางสาวอารียา แสงทอง ๖/๙/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงนิชา ปานแดง

๒๘/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดแคใน วัดแคใน  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๒๐
เด็กชายโยชูวา สายเจียง

๐๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๒๑
เด็กชายพิชุตม์ แซ่ว่าง

๐๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๒๒
เด็กชายเปก วงษ์ภักดี

๐๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๒๓
เด็กชายรชฏ กฤษณายุธ

๐๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๒๔
เด็กชายภูตะวัน บุนนาค

๓๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๑ / ๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงดรุณี แสงวงศ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงอรกัญญา ริมหนองเรือ

๒๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงกฤตกนก โตจีน

๑๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงฑิตาพร ทำชอบ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงอรรัมภา เกิดทอง

๐๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก วงษ์เลิศ

๑๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงปนัดดา คุ้มวัน

๒๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงธัญชนก ธรรมนิยม

๒๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๓๓
เด็กหญิงรัตนพร กล่อมสุวรรณ

๐๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๓๔
เด็กหญิงนันทิชา พึงทองดี

่

๑๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๓๕
เด็กหญิงภัทรธิดา ทองระย้า

๐๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงเปรมสิณี เอียวสง่า

้

๑๘/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงนิราวรรณ แพงสอน

๒๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงณัฐฐานัน สุวินเกษมวงศ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๓๙ เด็กหญิงศิริปญญาภรณ์
จงอ่อนน้อม

๑๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงพรฐินา รัศมีธารา

๐๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงพาทินธิดา ไกรคุ้ม

๒๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงจิรภา ชะโลธร

๒๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงนงค์นุช เทพเสน

๒๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๔๔
เด็กชายกิตติธร คำกิจ

๐๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๔๕
เด็กชายเตวิทย์ โพธิไพสิฎ

๒๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๔๖
เด็กชายปภังกร สิงห์ทอง

๑๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงกัลย์สุดา อวยพร

๒๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๔๘
เด็กชายสุรศักดิ

์

เกษตรพล
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงณิชนันทน์ สุณะวงค์

๐๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงพริมา ชูพงษ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๕๑
เด็กชายวุฒิชัย พรหมเมือง

๑๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๕๒
เด็กชายอิฐ อนุมาศ

๐๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๕๓
เด็กชายฐิติพงศ์ ม่อมทอง

๐๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๕๔
เด็กชายนวพนธ์ พูลสุข

๐๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงฐิติชญา ด่านตรวจสัตว์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงนุจริน ก้อนหิน

๑๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงบุณยาพร สระศรีสม

๒๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงปารวีย์ มิลินทรศาลา

๑๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงปาริฉัตร คะเชนทร

๐๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๒ / ๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงศรัญญา นันตา

๑๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงภัทรนันท์ แดงปรีชา

๒๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงอัจฉรา โพธิกะ

๒๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงลัคนา ซือจริง

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงปาริฉัตร สวัสดิทัศน์

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๖๕
เด็กชายพรรษวัฒ โกมลสิงห์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๖๖
เด็กชายบูรพา ไทรหอมหวล

๑๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๖๗
เด็กชายรหัทชัย เงินยวง

๐๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๖๘
เด็กชายอดิสร สุขศรี

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ วัดประชารังสรรค์  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงกนกพร เทิม

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ วัดประชารังสรรค์  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๗๐
เด็กหญิงณัชชา กลินทองคำ

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ วัดประชารังสรรค์  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงสุนิตา กินรี

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ วัดประชารังสรรค์  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ กาหลง

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ วัดประชารังสรรค์  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงนภาภรณ์ ศุภกรหาญชนะ

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ วัดประชารังสรรค์  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๗๔
เด็กชายรังสิมันต์ น้อยปน

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ วัดประชารังสรรค์  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงอรนภา ทองมอญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ วัดประชารังสรรค์  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๗๖
เด็กชายศุภชัย หุ่นเขียว

๑๖/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปราสาท วัดปราสาท  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๗๗
เด็กหญิงณัฐนันท์ ดีเกตุ

๑๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปราสาท วัดปราสาท  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๗๘
เด็กชายภาสกร รอดแก้ว

๑๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกำแพง วัดกล้วย  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงรุ้งทิวา สัญญารักษ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำแพง วัดกล้วย  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงชลลดา ลิมยุ่งทรง

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำแพง วัดกล้วย  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงวิมลรัตน์ ศรีชองเชษ ๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกำแพง วัดกล้วย  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงสุธีรา กนกรัตนา

๑๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกำแพง วัดกล้วย  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงธีราพร สุดโสม

๒๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกำแพง วัดกล้วย  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงพิชานันท์ ธรรมธร

๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดกำแพง วัดกล้วย  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๘๕
เด็กชายปฐมพร แน่นอุดร ๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดทางหลวง  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๘๖
เด็กชายอิทธิหาร บุญล้อม

๑๒/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดทางหลวง  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๘๗
เด็กชายพระณายณ์ แสงทอง

๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดทางหลวง  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงณัฐวดี ภูนี

๒๗/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดทางหลวง  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงพรพรรษา ชังตูม

๒๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดทางหลวง  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงมินตา ลิอ่อนรัมย์ ๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดทางหลวง  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงสุพัชราพร พรหมสิริ

๒๓/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดทางหลวง  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงอรดา พุฒแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดทางหลวง  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๙๓
เด็กชายปวิธ บุญทอง ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดทางหลวง  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๙๔
เด็กชายสรธร รักสนิท

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดทางหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๓ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๐๗๙๕
เด็กชายอนุวัฒน์ กองเมือง

๑๗/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดทางหลวง  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๙๖
เด็กชายกฤษฎา ปลังกลาง

่

๑๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดทางหลวง  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๙๗
เด็กชายเอกพล นนทะภา

๒๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดทางหลวง  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๙๘
เด็กชายจักรรินทร์ ศรทอง ๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดทางหลวง  

นบ ๒๕๖๐/๐๗๙๙
เด็กชายวีระยุทธ คุ้มครอง

๑๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดทางหลวง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงสรัญญา สิงทอง

๒๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดทางหลวง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงธนาภา พุดแดง

๑๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดทางหลวง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงลลิตา จิตรกะทิน ๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดทางหลวง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงสุธากร ขึนเสียง

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดทางหลวง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๐๔
เด็กหญิงสิริรัตน์ วัดทอง ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดทางหลวง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงอนุสรา นามอนุ

๑๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดทางหลวง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงกวินธิดา มงคลทอง

๑๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดทางหลวง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงโน หนูดี ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดทางหลวง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๐๘
เด็กชายธาสมุทร สาระเพ็ญ ๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดฝาง วัดฝาง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๐๙
เด็กชายภูฤทธิ

์

เกษรา ๒๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดฝาง วัดฝาง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๑๐
เด็กชายต้น คีนเฮีย

๑๕/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดฝาง วัดฝาง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๑๑
เด็กชายทรงธรรม สุพล ๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดฝาง วัดฝาง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๑๒
เด็กหญิงวชิราภรณ์ หวังมุขกลาง

๒๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดฝาง วัดฝาง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงวารี พลรัตน์

๓๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดฝาง วัดฝาง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงสายฝน ติน ๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดฝาง วัดฝาง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงศศิภรณ์ พูลทรัพย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฝาง วัดฝาง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๑๖
นางสาวฐปนัท ไกรประสิทธิ

์

๒๓/๑/๒๕๒๖
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดโพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๕๖๐/๐๘๑๗
นางขนิษฐา พรหมหมวก

๒๐/๑๒/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดโพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๕๖๐/๐๘๑๘
นางสาวปุณยวีร์ โพธิประจักษ์

์

๒๙/๑/๒๕๓๔
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดโพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๕๖๐/๐๘๑๙
นางสาวพิรยา แขเพ็ญ ๕/๒/๒๕๒๔ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดโพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๕๖๐/๐๘๒๐
นางสาวสุภัทรา มีเสน

๑๔/๘/๒๕๓๓
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดโพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๕๖๐/๐๘๒๑
นางสาวเนตรนภา อินยะ

๑๑/๙/๒๕๓๓
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดโพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๕๖๐/๐๘๒๒
นางสาวเสาวลักษณ์ บุญยพันธ์

๒๐/๑/๒๕๓๓
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดโพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๕๖๐/๐๘๒๓
เด็กชายธิติพันธุ์ เย็นพิบูลย์ ๒๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดโพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๕๖๐/๐๘๒๔
เด็กชายนะติพล โพธขี

๒๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดโพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๕๖๐/๐๘๒๕
เด็กชายวรภัทร สวนสวรรค์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดโพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๕๖๐/๐๘๒๖
เด็กชายไวภพ แดงสายทอง

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดโพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๕๖๐/๐๘๒๗
เด็กชายศุภวัฒน์ เบ็ญกุล

๒๖/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดโพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๕๖๐/๐๘๒๘
เด็กชายสิรธีร์ บุญญโชติ

๑๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดโพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๕๖๐/๐๘๒๙
เด็กชายอชิระ ไตรญาณ

๒๓/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดโพธิทองล่าง

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๔ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๐๘๓๐
เด็กชายปยังกูร สุขสม ๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดโพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๕๖๐/๐๘๓๑
เด็กชายทักษ์ดนัย พรหมอ่อน

๒๓/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดโพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๕๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงชัชรัตน์ สนันสุข

่

๙/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดโพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๕๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงปภานิจ ประณิธานนท์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดโพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๕๖๐/๐๘๓๔
เด็กชายวริทธิ

์

พูลสวัสดิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดโพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๕๖๐/๐๘๓๕
เด็กชายสมมนต์ บุญเหมือน ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดโพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๕๖๐/๐๘๓๖
เด็กชายวชรพล ชูพลสัตย์

๒๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดโพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๕๖๐/๐๘๓๗
เด็กชายอัษฎายุธ บุญเพ็ง

๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดโพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๕๖๐/๐๘๓๘
เด็กชายธนพจน์ ใจเย็น

๒๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดโพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๕๖๐/๐๘๓๙
เด็กชายปราโมช พืชผล

๒๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดโพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๕๖๐/๐๘๔๐
เด็กหญิงพฤกษา พรมรอด

๑๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดโพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๕๖๐/๐๘๔๑
เด็กหญิงกรภัทร์ นันทกิจอุดม

๑๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดโพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๕๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงกชกร แสงรักษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดโพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๕๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงเกตุสุดา ก้านเหลือง

๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดโพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๕๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงแพรว หงษ์ทอง

๑๖/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดโพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๕๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงจรรยพร ภูสิงห์ ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดโพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๕๖๐/๐๘๔๖
เด็กชายอัครพนธ์ เกิดคำ

๒๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๔๗
เด็กชายนัทช์ คำโพธิ

์

๒๓/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๔๘
เด็กชายธีรเดช วงค์กระโซ่

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตโนภาศ วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๔๙
เด็กชายปองคุณ หล่อวิไลลักษณ์

๒๗/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนศรีรัตโนภาศ วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๕๐
เด็กชายอภิมงคล น้อยศรีลา ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีรัตโนภาศ วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๕๑
เด็กชายครวรรถ ศักดิสิน

์

๕/๑๕/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีรัตโนภาศ วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๕๒
เด็กชายพงศกร เบียกระโทก

้

๒๕/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีรัตโนภาศ วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๕๓
เด็กชายพรราเมศวร์ กวีวรรณ ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีรัตโนภาศ วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๕๔
เด็กชายนราทร มิคสิรกุล ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีรัตโนภาศ วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๕๕
เด็กชายตรัยคุณ ไม้แดง

๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีรัตโนภาศ วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงพิมพ์สิริ เสาระวะ

๑๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนศรีรัตโนภาศ วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงณัฐณิชา น้อยสังข์

๑๔/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนศรีรัตโนภาศ วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงพรนภัส เนตรสว่าง

๒๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีรัตโนภาศ วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงเพ็ชรนริญญ์ กิจสว่างธรรม ๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีรัตโนภาศ วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงเมขลา จอมไตรภพ

๒๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนศรีรัตโนภาศ วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงวัชรินทร์ เรืองชัยวรสิทธิ

์

๑๕/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดโตนด  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงวรรณษา บุญรณศิริกุล ๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดโตนด  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๖๓
เด็กหญิงวราภรณ์ จิตรสมพงษ์

๑๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดโตนด  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงกิตติญาพร สอนพรม

๑๒/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดโตนด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๕ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงนิลเนตร แสงสว่าง

๑๖/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดโตนด  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงรัชนก ขันทอง ๗/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดโตนด  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๖๗
เด็กชายเพชรพงค์ แสงนาค

๒๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดโตนด  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๖๘
เด็กชายณัฐวุฒิ คงปญญา

๒๖/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดโตนด  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๖๙
เด็กชายบารมี จันทิม

๑๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดโตนด  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงเขมจิรา บุษบงก์

๒๓/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดโตนด  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงประภัสรา อินทะมนต์

๑๔/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดโตนด  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๗๒
เด็กชายเกรียงสิทธิ

์

แซ่เหลือ
๑๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดโตนด  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงปร้ชญาภรณ์

ระงับภัย ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า วัดไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๗๔
เด็กหญิงแก้ว วิเศษชัย

๒๕/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า วัดไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๗๕
เด็กหญิงนพมาศ เปยมศิริ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดบางระโหง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงชลิดา มุ่งกลีบกลาง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดบางระโหง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงธวชินี ภู่โต

๓๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดบางระโหง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงอนุสรา ตุยรัมย์

๑๘/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดบางระโหง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงวิภาดา อังสนานนท์ ๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดบางระโหง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงพิชนันท์ คล้ายเจียว

๑๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดบางระโหง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงศุภิสรา พงษ์พานิช ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดบางระโหง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงผกากรอง นิยม

๑๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดบางระโหง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๘๓
เด็กชายจำลอง ราชสีห์

๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดบางระโหง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๘๔
เด็กชายนพรัตน์ สนธิคลัง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดบางระโหง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๘๕
เด็กชายณัฐพล แก้วสว่าง

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดบางระโหง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๘๖
เด็กชายโยธิน ช่วงชนะ ๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดบางระโหง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๘๗
เด็กชายครุฑากรณ์ สุขสวัสดิ

์

๔/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดบางระโหง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๘๘
เด็กหญิงธนพร ศรีสังวาลย์

๑๙/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดบางระโหง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงกัลยารัตน์ กลินสุคนธ์

่

๒๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดบางระโหง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงขวัญจิรา กาแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดบางระโหง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงทัศน์ณี ทองศิริ

๑๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดบางระโหง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๙๒
เด็กหญิงรามณเรศ ธรรมรักษา

๑๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดบางระโหง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงรุจีรัตน์ รากพุทธ

๑๑/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดบางระโหง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๙๔
เด็กชายพฤฒินันท์ หลวงประทุม ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๙๕
เด็กชายธนาพล แสนรักษ์ ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๙๖
เด็กชายปฏิพัทธิ

์

พุฒตาล ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๙๗
เด็กชายณัฐปคัลภ์ โรจนวิจิตร ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๙๘
เด็กชายนิธิ พรหมสุวรรณ์ ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๘๙๙
เด็กชายกรรฐพน พิชิตพร ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๖ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๐๙๐๐
เด็กชายธชกฤด แย้มพันธ์ ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงณัชชา เจนวัฒนธรรม ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๐๒
เด็กหญิงปญฐิตา อยู่เล็ก ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ สุขกลำ ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๐๔
เด็กหญิงจิดาภา ชืนชม

่

๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายปณณธร สุขประเสริฐกุล ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงเขมิสรา ยอดนารี ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงประติภา สังข์แปน ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๐๘
เด็กหญิงนันทชพร มะโนเทียง

่

๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงพชรพร สงวนสุข ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๑๐
เด็กชายธีรภัทร ภิญโญภาพ ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๑๑
เด็กชายภูวนาท ดีวุ่น ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๑๒
เด็กชายธนภัทร ด้วงทอง ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๑๓
เด็กชายจักรินทร์ แซ่ลิม

้

๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๑๔
เด็กชายมนัสนันท์ ธารานิติกุล ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๑๕
เด็กชายณัฐชนน ม่วงบุญ ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายจักรินทร์ ด่านเจริญ ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๑๗
เด็กหญิงเฌอ บุญศรี ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๑๘
เด็กหญิงนันธิตา เศษอ่อน ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงพิลาวัลย์ คล่องธนกิจ ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๒๐
เด็กหญิงธีรกานต์ ช่างไม้ ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๒๑
เด็กหญิงศุภิสรา โตเข็ม ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงลักษิกา พิมพ์แพง ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงชนาธิป บุญธรรม ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๒๔
เด็กชายกิติภูมิ อัปรมาตย์ ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๒๕
เด็กชายปณิธาน สุขมุข ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๒๖
เด็กชายเสกสรรค์ เม่นขำ ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๒๗
เด็กชายคุณานนต์ จิตรสมควร ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๒๘
เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์ ทองวิจิตร ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๒๙
เด็กชายศิวพล ชลาลัยวัลย์ ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงชาลิสา ผลประเสริฐ ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงพัทธนันท์ แช่มโสภา ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงสุพิชญา เอกตาแสง ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงธนพร อารี ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงอุมาพร ศรีปญญานุช ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๗ / ๗๙
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๐๙๓๕
เด็กชายสุกฤต งาช้าง ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๓๖
เด็กชายนพรุจ ทองรวย ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๓๗
เด็กชายพุฒิภูมิ ศรีกระหนก ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๓๘
เด็กชายณัชพล มีโบ ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงณัฏฐณิฐิตา เสมสมญาติ ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงพีรดา ทิมดี ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงณอร รอดการทุกข์ ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๔๒
เด็กหญิงจีรนันท์ แก่นสาร ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๔๓
เด็กชายสรวิศ รังษะพรหม ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๔๔
เด็กชายประไณย สุดาดวง ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๔๕
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

พลดี ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงอรณัชชา ดลพิษิฐ ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงกรองแก้ว ด้วงเหม็ด ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงสรัลชนา ธุวะนาคะ ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๔๙
เด็กหญิงภัณฑิรา คูพิพัฒน์ไพศาล ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงชนานันท์ นพพิบูลย์ ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๕๑
นางสาวเกศินี พรทอง

๑๒/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๕๒
นางสาวภัสสร แสนพิมพา

๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๕๓
เด็กชายชนะพล ชำนาญจิต

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๕๔
เด็กชายถิรวุฒิ มากทรัพย์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๕๕
เด็กชายศิริเดช แช่กอ

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๕๖
เด็กชายภควัต ทองชูช่วย

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๕๗
เด็กชายพลพฤทธิ

์

แบขุนทด
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๕๘
เด็กชายธีรภัทร์ คงสุขดี

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายธนากร พิมพา

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๖๐
เด็กชายวาคิม ดิษฐาภรณ์

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๖๑
เด็กชายคเณศ เงินมา

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๖๒
เด็กชายพงศธร จันทวงค์

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงเบญารัตน์ บุญลอย

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงพิณทิพท์ เมืองชมภู

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๖๕
เด็กหญิงเขมิกา ศรีสาระ

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงนุชลักษณ์ ครอบบัวบาน

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงอรนุช โยธานันต์

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงกชกร บังสี

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงพิรารักษ์ เสนาแพทย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  
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นบ ๒๕๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงจริยา ญาณภัทร

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงเอมมิกา สถิระ

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงสุชาฎา เสนไสย์

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๗๓
เด็กชายนัทเมธ อยู่สุข

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงนพมาศ มาเชียงผา

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๗๕
เด็กชายเมธา เอียมฝาก

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๗๖
เด็กชายณฐกร หมายมัน

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๗๗
เด็กชายธนา ดาทอง

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงสุธาสินี ทองมอญ

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงสาวิตรี โพธิใบ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๘๐
เด็กหญิงอารียา ด้วงยศ

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๘๑
เด็กชายกฤศฎา ตรีสุทธานนท์

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๘๒
เด็กชายธนศักดิ

์

ประมาณ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๘๓
เด็กชายสืบพิรุฬห์ ขาวเจริญ

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เดชวัลย์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงโตมอน โซงิ

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงจันทการต์ ผลาหาญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๘๗
เด็กหญิงชุติมาพร พลซา

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๘๘
เด็กหญิงวิลาวัลย์ แสงประโคน

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๘๙
เด็กชายพันเอก เพาะขาว

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงสุกัญญา ศรีกำปง

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงโยษิตา สุขสาคร

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๙๒
เด็กชายแทนคุณ จูใจหาญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงศนิภัทรา หอมสนิท

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงภัทรวดี งามผล

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

วัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงอคัมย์ศิริ ผิวทอง

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
วัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๙๖
เด็กชายทีฆทัศน์

อาภรณ์รัตนานนท์ ๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๙๗
เด็กชายธันย์กวิน นานคำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๙๘
เด็กชายวิศรุต อันวิชียร

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๕๖๐/๐๙๙๙
เด็กชายจิตติพัฒน์ อินทรขุนทศ

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงอิสรีย์ ฤกษ์สุนทรี

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๐๑
เด็กชายภาคภูมิ กลินเฟอง

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงชีวาพันธ์ มะโนชัย

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๐๓
เด็กชายสวิตต์ คงจู

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๐๔
เด็กชายอรรคชัย ปาสำลี

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๙ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๑๐๐๕
เด็กชายธาดาพงษ์ แก้วจินดา

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๐๖
เด็กชายรัฐภูมิ นวลจันทร์

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๐๗
เด็กชายนครินทร์ เฉลาธรรมาภรณ์

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๐๘
เด็กชายธนกรณ์ จงจัดกลาง

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๐๙
เด็กหญิงพิยดา แซ่ลี

้

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๑๐
นางสาวกัญญารัตน์ รักเถาว์

๐๑/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๑๑
นางสาวอารีรัตน์ แดนกาไสย์

๐๒/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงธนพร ศิริ

๒๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงบุญยานุช ชำนาญปา

๓๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงอินทราณ์ ดินสุนทร

๑๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงฐิติมา เหมือนวงศ์ทำ

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงธิติสรณ์ ยิมอิม

้ ่

๐๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงกัญญรัตน์ โซ๊ะเฮง

๓๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงวิภาวดี แซ่ลี

๐๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๑๙
เด็กชายเจษฎา ธัญญเจริญ

๐๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๒๐
เด็กชายดุษิต กรส่งแก้ว

๐๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๒๑
เด็กชายพีรพัฒน์ มะเอียด

๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๒๒
เด็กชายสุรพันธ์ วงศ์สุวรรณ

๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงวันนิสา เจริญสุข

๒๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๒๔
เด็กหญิงสุพัชญา สังวาลย์วรวุฒิ

๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงสุภาพร วาจาชืน

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงศศิรัช ไทยประสงค์

๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงปทมาพร ภูมินางาม

๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงณัฐกานต์ จันดี

๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๒๙
เด็กหญิงดารารัตน์ มิงใจเย็น

่

๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๓๐
เด็กหญิงสุรีมาศย์ โพธิน้อย

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๓๑
เด็กชายณัฐพงศ์ เอียมชืน

่ ่

๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๓๒
เด็กชายธัญเทพ น่วมอยู่

๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงนพัช แซ่ตัง

้

๒๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงสุพิชา ถิรายน

๐๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์ แซ่ตัง

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงนลัทพร นบธีรานุภาพ

๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงไพประภา ภวภูตานนท์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๓๘ เด็กหญิงสุวรรณรัตน์ชา
แสงเฉวต

๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงอรวรรณ เปยตะมะ

๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๐ / ๗๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงนันทพร ปุจโส

๒๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงเพ็ญประภา สอนพงค์

๒๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๔๒
เด็กหญิงธนัชชา ศิลาคุปต์

๑๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

วัดซองพลู  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายอนวัช แช่มเชือ

้

๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

วัดซองพลู  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๔๔
เด็กหญิงอภิชญา ชืนชม

่

๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

วัดซองพลู  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๔๕
เด็กชายชลชนก คุ้มอิม

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

วัดซองพลู  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๔๖
เด็กหญิงกานต์สินี จันทวงศ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

วัดซองพลู  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๔๗
เด็กชายชลทิต แก้วประเสริฐ

๓๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

วัดซองพลู  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงอินฐิฎา แคล้นอินทร์

๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

วัดซองพลู  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๔๙
เด็กชายอติชาต แพทยารักษ์

๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

วัดซองพลู  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๕๐
เด็กชายณัฐวรรธ ใจรังษี

๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

วัดซองพลู  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๕๑
เด็กชายกันตพงศ์ เดชอุดม

๐๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

วัดซองพลู  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงสุนารี สีงาม

๑๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

วัดซองพลู  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ ตันคำอ้าย

๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

วัดซองพลู  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๕๔
เด็กชายกิตตินันท์ ดอนสูงเนิน

๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

วัดซองพลู  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงวิภาดา กลันจันทร์

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

วัดซองพลู  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงสุนิตา ร่มปา

๑๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

วัดซองพลู  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๕๗
เด็กชายนพดล เมฆมะตูม

๑๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

วัดซองพลู  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๕๘
เด็กชายจิรภัทร์ ยังแย้ม

๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

วัดซองพลู  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๕๙
เด็กชายชนกนันท์ ศรีสกุลสิน

๐๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

วัดซองพลู  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงญาดา ดอนบ้านเขียว

๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

วัดซองพลู  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๖๑
เด็กชายไกรวุฒิ เพชรมี

๐๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

วัดซองพลู  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงโอปอ นนท์ไชยเสน

๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

วัดซองพลู  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงผกาวลี เกรียงไกร

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

วัดซองพลู  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงพนัดดา โพธิเกิด

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

วัดซองพลู  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๖๕
นางรชลิตา รัตนเดชกำธร

๐๖/๐๙/๒๕๒๓ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

วัดซองพลู  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๖๖
นางสาวสุพรรษา อยู่คง

๑๗/๐๗/๒๕๒๔ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

วัดซองพลู  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๖๗
นางสาวชลิดา ภารัง

๐๖/๐๔/๒๕๒๐ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

วัดซองพลู  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๖๘
นางสาวสุมาลี หิรัญคำ

๐๙/๐๑/๒๕๑๗ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

วัดซองพลู  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๖๙
นางสุนทรี คำแดง

๐๔/๐๙/๒๕๐๙ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

วัดซองพลู  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงศศิกานต์ คงทอง

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางขนุน วัดบางขนุน  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงผกามาศ โพธิกลิน

์ ่

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางขนุน วัดบางขนุน  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงวิชญาพร บุญชู

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขนุน วัดบางขนุน  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๗๓
เด็กชายศุภวิชญ์ โฉมยงค์

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางขนุน วัดบางขนุน  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายศุภกิตติ

์

นาควิจิตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขนุน วัดบางขนุน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๑ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงกชกร สุวรรณนำปน

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขนุน วัดบางขนุน  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงอัจฉรา ลือโสภา

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางขนุน วัดบางขนุน  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๗๗
เด็กชายวิทวัส กาดนอก

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางขนุน วัดบางขนุน  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงทัศนันท์ เปรมปราศภัย

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขนุน วัดบางขนุน  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๗๙
เด็กชายคฑาธร บุญส่ง

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางขนุน วัดบางขนุน  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงผกามาศ ศรีจาด

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางขนุน วัดบางขนุน  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงศุจิกานต์ หงษ์จำรัส

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๘๒
เด็กชายวริทธิธร

์

บัวทวี

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายอานนท์ โบราณประสิทธิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๘๔
เด็กหญิงวันวิสา กลินหอม

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๘๕
เด็กหญิงสาวิตรี สาโค

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๘๖
เด็กชายสรวิศ จันฉำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๘๗
เด็กหญิงชญานี จันทปญญา

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๘๘
เด็กชายอธิวัชร์ จันทร์พุ่ม

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๘๙
เด็กชายเจษฎา ศรีงาม

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงลลิตา เขือนนอก

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายสุรกิจต์ ครุฑบุญ

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงฉันท์ชนก จันทร์ฟก

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงอัญธิดา สีมาเมือง

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงจิราภา ชาวต่างชาติ

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงกันติชา ชัชวัสวิมล

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงภัทรภรณ์ ณ  กลองดี

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๙๗
เด็กชายปติภัทร แสนไกร

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๙๘
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ดำสนิท

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๕๖๐/๑๐๙๙
เด็กชายรุ่งโรจน์ พยัคฆา

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงพลอยมณี พันนึก

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๐๑
เด็กหญิงณัฐนีย์ ชืนคล้าย

่

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๐๒
เด็กชายกฤษฎา ราศรีเมือง

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงนิภาพร พลีพรม

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงเบญญาภา ภาอ้อ

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงพิชชาภา ชวนดี

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๐๖
นางสาวธณัทธ์นันท์ เก้าพรพงศ์

๑๘/๑๐/๒๕๓๐

วัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๐๗
นางดารงค์ขภิญญ์ เกตุแก้ว

๒๐/๐๘/๒๕๒๔

วัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงไพลิน เพ็ชรเพ็ง

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรวก วัดรวก  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๐๙
เด็กชายแสนดี หนูเล็ก

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรวก วัดรวก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๒ / ๗๙

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๑๑๑๐
เด็กชายชายยัน พร้อมสรรพ

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรวก วัดรวก  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๑๑

เด็กหญิงชนาภา สิทธิหาญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรวก วัดรวก  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๑๒

เด็กหญิงสุภชา ไม้รอด

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรวก วัดรวก  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๑๓

เด็กชายนที ปานเอก
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรวก วัดรวก  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๑๔

เด็กชายมงคล ทิวไผ่แน่น
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดรวก วัดรวก  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๑๕

เด็กหญิงปลืม

้

พลับน้อย

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรวก วัดรวก  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๑๖

เด็กหญิงพรธิดา พรมศร
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดรวก วัดรวก  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๑๗

เด็กชายวันชัย ธนเย็น
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรวก วัดรวก  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๑๘

เด็กหญิงวรรณคำ คุณากรประพันธ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามนอก วัดสนามนอก  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๑๙

เด็กชายพิษณุ ชุวัสวัต
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามนอก วัดสนามนอก  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๒๐
เด็กชายอภิเดช ธรรมเพชร

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามนอก วัดสนามนอก  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๒๑

เด็กชายศุภชัย นาชะกาษ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามนอก วัดสนามนอก  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๒๒

เด็กหญิงกัลยารัตน์ สุขเจริญ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามนอก วัดสนามนอก  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๒๓

เด็กชายกิตติทัต ผลาผล
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามนอก วัดสนามนอก  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๒๔

เด็กหญิงกนกพร มูลทอง
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามนอก วัดสนามนอก  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๒๕

เด็กชายถนัท ศรีวงษ์รักษา
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามนอก วัดสนามนอก  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๒๖

เด็กชายธนาดุล รัตนคำ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามนอก วัดสนามนอก  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๒๗

เด็กหญิงอธิชา ทะวงค์อารี
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามนอก วัดสนามนอก  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๒๘

เด็กชายธันว์ธวัช อัปมะกา
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามนอก วัดสนามนอก  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๒๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ กรชลกานต์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามนอก วัดสนามนอก  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ต่อฤทธิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสนามนอก วัดสนามนอก  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๓๑

เด็กชายประวินทร์ เข็มทอง
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสัก วัดสักใหญ่  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๓๒

เด็กชายชลสิทธิ

์

เจิงรัมย์
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสัก วัดสักใหญ่  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๓๓

เด็กหญิงรวิสรา เล็กอ้น
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสัก วัดสักใหญ่  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๓๔

เด็กชายมนูศักดิ

์

แซมทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสัก วัดสักใหญ่  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๓๕

เด็กชายจิรทัศน์ ภูมิดรไสย
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสัก วัดสักใหญ่  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๓๖

เด็กชายนันทกร สุดพังยาง
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสัก วัดสักใหญ่  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๓๗

เด็กชายกฤษดา ฮัดฮาด
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสัก วัดสักใหญ่  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๓๘

เด็กชายกฤษตมุข จงพิทักษ์เกียรติ
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๓๙

เด็กชายกฤษพร ไกรสุดจิตร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๔๐
เด็กชายณัชพล มิงมหาพันธ์

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๔๑

เด็กชายณัฐพนธ์ เนติธรรมกุล
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๔๒

เด็กชายทยากร จีนโน
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๔๓

เด็กชายณัชณัญช์ ผ่องศรีงามชัย
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๔๔

เด็กชายธนกร รักธรรมวาที
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๓ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๑๑๔๕

เด็กชายยุทธนา เทศทอง
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๔๖

เด็กชายสุวโรจน์ ต้นเอียม

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๔๗

เด็กชายอัษฎา กิตติสัทโธ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๔๘

เด็กชายกฤษฎา พูลสวัสดิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๔๙

เด็กชายเตวิช ตาฬุมาศสวัสดิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๕๐
เด็กชายเทวราช เศรษฐีรักษา

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๕๑

เด็กชายปพนวิช ติดตารัมย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๕๒

เด็กชายภูมิรัฐ
อัจฉริยะประสิทธิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๕๓

เด็กชายกษิเดช ขุนทิพย์มาก
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๕๔

เด็กชายธนภณ ทองสุทธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๕๕

เด็กชายคุณากร สนทนา
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๕๖
เด็กชายณภัทรภากร เสมพูล

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ เจริญโชควิทยา
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๕๘

เด็กชายธีรพงศ์ เฉลิมเกียรติพิกุล
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๕๙

เด็กชายบุรธัช ทำบุญ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๖๐
เด็กชายปฏิพัฒน์ ศรีสุวะ

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๖๑

เด็กชายปณณวรรธ ลือหาญ
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๖๒

เด็กชายปณณวิชญ์ ธีระพนิตนันท์
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๖๓

เด็กชายพีรณัฐ พันธุ์สมิง
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๖๔

เด็กชายเมธิพัฒน์ นาภะสินธุ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๖๕

เด็กชายกิตติวินท์ กิตติสรนันท์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๖๖

เด็กชายยงยุทธ เรืองอภิรมย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๖๗

เด็กชายภูรินท์ เธียรเอียมอนันต์

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๖๘

เด็กชายธีรพงศ์ แซ่กัว

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๖๙

เด็กชายธีดนัย ไทยเลิศ
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๗๐
เด็กชายอธิศักดิ

์

บุญชืน

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๗๑

เด็กชายสัญเพชฬ ธนกุลไชยสิทธิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๗๒

เด็กชายฐานวัฒน์ วาจาเสนาะ
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๗๓

เด็กชายจิตต์พงศ์ นิยมพลานึก
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๗๔

เด็กชายวลงกร ปาณานนท์
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๗๕

เด็กชายภูมิบัณฑิต เหล็กสูงเนิน
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๗๖

เด็กชายกฤตพัฒน์ สุนทรเกษมพงศ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๗๗

เด็กชายจิรทีปต์ แสงชาติ
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๗๘

เด็กชายชัยพล วิจิตรอลงกรณ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๗๙

เด็กชายชุติพงศ์ เลิศพฤกษกิจ
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๔ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๑๑๘๐
เด็กชายณัฐพร พรมแสน

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๘๑

เด็กชายทักษิณ เชียวกล

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๘๒

เด็กชายนิติภูมิ ศรีอินทร์
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๘๓

เด็กชายปุญญพัฒน์ วงษ์สถิตย์
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๘๔

เด็กชายวิทวัฒน์ นาคูณ
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๘๕

เด็กชายศุภกร กาบตุ้ม
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๘๖

เด็กชายอินทรวัต กันติบ

๊

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๘๗

เด็กชายโชติวุฒิ กองแดน
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๘๘

เด็กชายธีรภัทร ภัทรพิสิฐโชค
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๘๙

เด็กชายอัครพันธ์ ฉันทวโร
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๙๐
เด็กชายอริญชย์ ไกรหงษา

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๙๑

เด็กชายธนาวุธ แสงนาครินทร์
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๙๒

เด็กชายชลชาติ จอเจริญพานิช

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๙๓

เด็กชายธีรเมธ ภัทรพิสิฐโชค
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๙๔

เด็กชายตรีทศ กุลวิทย์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๙๕

เด็กชายอังคาร ผู้สมบูรณ์วัฒนา
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๙๖

เด็กชายไชยชาญ ปรารภ
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๙๗

เด็กชายศรัณยู ชำเลืองฤทธิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๙๘

เด็กชายธนกฤต ประดา
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๑๙๙

เด็กชายณดล พละกุล
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๐๐
เด็กชายภัทรเวท แย้มเกษร

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๐๑
เด็กชายพัษกร นะทะศิริ

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๐๒
เด็กชายพัชรพล ยอดราช

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๐๓
เด็กชายปยะพงษ์ จุดสามัคคี

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๐๔
เด็กชายเมธี อยู่พิทักษ์

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๐๕
เด็กชายอภิวัฒน์ อารัศมี

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๐๖
เด็กชายชัยวัฒน์ มะหงษ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๐๗
เด็กชายณัฐกาญจน์ เอียกิจเจริญ

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๐๘
เด็กชายธัญชนิต หงษาภิรมย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๐๙
เด็กชายภูรินท์ อินทรศร

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๑๐
เด็กชายยศวินท์ ชุ่มชืน

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๑๑

เด็กชายอานนท์ เกตุแก้ว
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๑๒

เด็กหญิงปวันรัตน์ ศรีสัจจา
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๑๓

เด็กหญิงปยะพร นุ่มอ่อน
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๑๔

เด็กหญิงอมลวัทน์ ลวกิตติไชยยันต์
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๕ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๑๒๑๕

เด็กหญิงพวรัญชน์ การตูม
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๑๖

เด็กหญิงภัณฑิรา ชัยศิริ
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๑๗

เด็กหญิงงสาริศา แสงอุทัย
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๑๘

เด็กหญิงณญาดา บุญใจใหญ่
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๑๙

เด็กหญิงพชรมล ม้าทอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงพุฒิพร เลาหไทยมงคล

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๒๑

เด็กหญิงภูริชญา พัชรสรวุฒิ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๒๒
เด็กหญิงศรีระประภา จุลศรี

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๒๓

เด็กหญิงจิรัชยา สังข์เพ็ชร

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๒๔
เด็กหญิงญาดารินทร์ พิลึก

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๒๕

เด็กหญิงบุศรินทร์ ตรีสุวรรณพันธ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๒๖

เด็กหญิงปณิตา พิทักษ์การ
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๒๗

เด็กหญิงปาณิศา อำไพพร
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๒๘

เด็กหญิงพิมพ์พนิต พูลโภคัยกุล
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๒๙

เด็กหญิงศศินา เจริญพร
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๓๐
เด็กหญิงอลิชา ก่อวงศ์เมธี

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๓๑

เด็กหญิงอักษรา เทียงตรง

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๓๒

เด็กหญิงชนัดดา สามิภักดิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๓๓

เด็กหญิงกชกร สวัสดีมูล
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๓๔

เด็กหญิงณัฏฏ์ฐา เจตนานุศาสน์
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๓๕
เด็กหญิงพิชญ์ญาดา พรมมา

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๓๖

เด็กหญิงพิมพ์มาดา รัตนวงค์
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๓๗

เด็กหญิงสุชาดา บุญทิน

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๓๘

เด็กหญิงอภิชญา เพียงใหม่

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๓๙

เด็กหญิงอิศราภรณ์ โรควิตร
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงอภินทร์พร ภาณุรักษ์สิริกุล

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๔๑

เด็กหญิงสิริญาพร เกิดสีหาวรัตน์
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๔๒

เด็กหญิงพิมุกต์ ร่วมรักบุญ
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๔๓

เด็กหญิงปุญญิศา บุญเลิศ
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๔๔

เด็กหญิงเนตรนภา สุวรรณทัศน์
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๔๕

เด็กหญิงธนพร เมฆฉิม
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๔๖

เด็กหญิงจิดาภา ศรียาภัย

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๔๗

เด็กหญิงจอมขวัญ จันทวงศ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๔๘

เด็กหญิงเมธาวี ชมภูประเภท

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๔๙

เด็กหญิงคณัสนันท์ วิทยาเรืองสุข
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๖ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๑๒๕๐
เด็กหญิงชณิฎาภรณ์ ลาภพรอนันต์

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๕๑

เด็กหญิงจิรสุดา แก้วน้อย
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๕๒

เด็กหญิงชลลดา ทองแท้
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๕๓

เด็กหญิงณัชมล รุ่งฉายา
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๕๔

เด็กหญิงธนวรรณ เอียวโพธิเงิน

้

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๕๕

เด็กหญิงนิภาพร พันธุ์พุฒ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๕๖

เด็กหญิงปรียาภรณ์ แสงทิพย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๕๗

เด็กหญิงปุณยนุช เพชรรัตน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๕๘

เด็กหญิงเพียงดาว พันธ์สวัสดิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๕๙

เด็กหญิงไพลิน ไพเราะ
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงมุทิตา มงคลกิจธำรง

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๖๑

เด็กหญิงลลิดา ธรรมสา
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๖๒

เด็กหญิงลินิน เตชะวิจิตรา

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๖๓

เด็กหญิงวรันธร ทรัพย์ละออ
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๖๔

เด็กหญิงวริศรา ทองเทียงตรง

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๖๕

เด็กหญิงรวิรัชต์ ตาคำ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๖๖

เด็กหญิงโศจิรัตน์ แสนสุพันธุ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๖๗

เด็กหญิงกมลนัทธ์ วงษ์ศรีแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๖๘

เด็กหญิงภาวินี รอดดำ
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๖๙

เด็กหญิงกิตติญา ผุยดา
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๗๐
เด็กหญิงสิริกร วิริโยสุทธิกุล

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๗๑

เด็กหญิงสิรินดา นุชยิมย่อง

้

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๗๒

เด็กหญิงสุภาวิตา นามแก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๗๓

เด็กหญิงอิศริยาธร บุญราศรี
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๗๔

เด็กหญิงลัภจภรณ์ เกษมจีรสุรัชต์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๗๕

เด็กหญิงวรธิดา สัมฤทธิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๗๖

เด็กหญิงวิมลสิริ กันจินะ
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๗๗

เด็กหญิงสุชาวดี แซ่ลิม

้

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๗๘

เด็กหญิงสุพิชญา ผากาเกตุ
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๗๙

เด็กหญิงกันยากร อมรอรรถวิทย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงปภาพิต แพรแก้ว

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๘๑

เด็กหญิงนำฝน ชูเพชร

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๘๒

เด็กหญิงพราว วีรวงศ์ตระกูล
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๘๓

เด็กหญิงมนัญชยา พวงมาลัย
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๘๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ สวาทรัมย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๗ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๑๒๘๕

เด็กหญิงพิมพ์พร จันทร์อบ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๘๖

เด็กหญิงเกวลินต์ ก๋งเอม
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๘๗

เด็กหญิงเมทินี ผิวผ่อง
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๘๘

เด็กหญิงกมลวรรณ ภูผา
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๘๙

เด็กหญิงธนัชพร เมฆฉิม
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๙๐
เด็กหญิงเบญจพร วงศาธรรมกุล

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๙๑

เด็กหญิงอาภารัตน์ รุ่งเรืองเสมอ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๙๒

เด็กหญิงไอลดา บุญสุทธิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๙๓
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ ใจยะคำ

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๙๔

เด็กหญิงกมลทิพย์ ชาวงษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๙๕

เด็กหญิงจิณฒญา แจ่มกระจ่าง
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๙๖

เด็กหญิงจิรัชยา มาสันเทียะ
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๙๗

เด็กหญิงชนัญญา มาขำ
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๙๘

เด็กหญิงณัฐมล แซ่ฉัว

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๒๙๙

เด็กหญิงนิชาภัทร ทำทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๐๐
เด็กหญิงเยาวมาลย์ จุลรัตน์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๐๑
เด็กหญิงวรารัตน์ วงโพธิสาร

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงนัชนัน สุขวันดี

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงญาณิศา อ้นยวง

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ บุญเติม

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๐๕
เด็กหญิงลักษมน นิลโท

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๐๖
เด็กหญิงสุรีรัตน์ ประจวบกลาง

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๐๗
เด็กหญิงสิริยากร เตชะสัตยา

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๐๘
เด็กหญิงธวัลรัตน์ ภัทรนาวิก

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงสุภัสรา ลีสุขสม

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๑๐
เด็กหญิงอัจฉริญา พระแสง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๑๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ วิลิตไชย
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๑๒

เด็กหญิงรสริน ฤทธิธงชัยเลิศ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๑๓

เด็กชายธวัฒน์ชัย แพ่งพนม
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๑๔

เด็กชายภูผา สนานคุณ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๑๕

เด็กชายศุภกรชัย เก่งกล้า
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๑๖

เด็กชายอภิณัฐ เสาร์แก้ว
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๑๗

เด็กชายธนกร หมวกแก้ว
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๑๘

เด็กชายธนวัฒน์ ไชยศร
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๑๙

เด็กชายนนทกร สิริปญจนนท์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๘ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๑๓๒๐
เด็กชายมนัญชัย เกิดพงษ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๒๑

เด็กชายภัทรนิษฐ์ กุลอัครพนธ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๒๒

เด็กชายสุทธิภัทร เลิศนิธิพรชัย
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๒๓

เด็กชายจุฑาภัทร จันทร์มี
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๒๔

เด็กชายชวมินทร์ โพธิศรี

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๒๕

เด็กชายธนวิศิษ ทองนอก

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๒๖

เด็กหญิงนาเดีย ชาญชัยพิชิต
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๒๗
เด็กหญิงฉันทพิชญา คงสำราญ

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๒๘

เด็กหญิงฐิติชญา ศรีสุวรรณ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๒๙

เด็กหญิงธันวนิจ แก้วคำ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๓๐
เด็กหญิงธนารีย์ ไกรวาส

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๓๑

เด็กหญิงพัทธนันท์ ชุมพล
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๓๒

เด็กหญิงจิรายุ คำภีระไพร
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๓๓

เด็กหญิงฐิตินันท์ คุ้มตะสิน
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๓๔

เด็กหญิงทักษพร เกษตรกรณ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๓๕

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ค่าไทยสง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๓๖

เด็กชายณเรศ ผลงาม
๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๓๗

เด็กชายวชิรพล เผือกเอม
๒๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๓๘

เด็กชายชัยภัทร หวังสุข
๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๓๙

เด็กชายนฤเบศร์ รักษา
๓๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๔๐
เด็กชายชัยวัฒน์ พิมเสน

๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๔๑

เด็กชายอภิวัฒน์ ใจเอิอ

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๔๒

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

เอืยมวิเศษพันธ์

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๔๓

เด็กชายอติชาติ มูลกองศรี
๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๔๔

เด็กชายจักรกฤษ จอกลอย
๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๔๕

เด็กชายขจรเกียรติ บำรุงบุญ
๒๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๔๖

เด็กชายธนวัฒน์ สุดแสงเขียว
๒๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๔๗

เด็กชายจิรวัฒน์ เทพพรหม
๑๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๔๘

เด็กชายอนุวัตร สมุทรคีรี
๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๔๙

เด็กชายณัฐพัฒน์ พลาหาญ
๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๕๐
เด็กชายพงษ์พิสิฐ ฉำสอน

๒๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๕๑

เด็กชายอัครดนัย เพ็ชรสุก
๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๕๒

เด็กชายเจษฎา แก้วฤทธิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๕๓

เด็กชายอาทิวราห์ มาหลัก

๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๕๔

เด็กชายพันกวี กาวรรณ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๙ / ๗๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๑๓๕๕

เด็กชายธาวิน สุขสำราญ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๕๖

เด็กชายสมชาย มอญสวัสดิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๕๗

เด็กชายธนพล ใยบัว
๒๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๕๘

เด็กชายปยวัฒน์ ปนเย็น
๒๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๕๙

เด็กชายนวพล แดงเสม
๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๖๐
เด็กชายวรชัย ชะเอมไทย

๑๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๖๑

เด็กชายคณาธิป วันทา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๖๒

เด็กชายชนะชัย เพียงสุพรม

๒๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๖๓

เด็กชายชนวัฒน์ เลียงจำปา

้

๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๖๔

เด็กหญิงกนกวรรร ไมมา
๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๖๕

เด็กหญิงปญทิวา ท้ายเงิน
๒๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๖๖

เด็กหญิงณัฐชา โหลหาโคตร
๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๖๗

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ สักล้อ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๖๘

เด็กหญิงวราพร รูปพรมราช
๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๖๙

เด็กหญิงสิริวรรณ สุขอุทัย
๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๗๐
เด็กหญิงนริศรา สีใส

๑๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๗๑

เด็กหญิงบุสดี กรองแก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๗๒

เด็กชายกฤษฎา ดาบุดดี
๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๗๓
เด็กชายศักดิธนากรณ์

์

บุญเพ็ชร์
๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๗๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ ไทยประกอบ
๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๗๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีสุวรรณ
๑๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๗๖

เด็กชายยศกร จุ้ยประเสริฐ
๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๗๗

เด็กชายต้นไผ่ ผาหลัก
๒๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๗๘

เด็กชายพุฒิพงศ์ ตรีสุวรรณ
๒๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๗๙

เด็กชายวรภัทร ทุ่มโมง
๓๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงกนกพร ทรัพย์สอาด

๒๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๘๑

เด็กหญิงวาสิตา นิมโพธ์

่

๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๘๒
เด็กชายกฤษบดินทร์ มิคะนุช

๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๘๓

เด็กชายบุญส่ง แสงทอง
๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๘๔

เด็กชายอัครนันท์ บำรุงบุญ
๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๘๕

เด็กชายวรเมธ เจริญสุข
๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๘๖

เด็กหญิงณัฐมน ทับเอียม

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๘๗

เด็กหญิงอรรัมภา วิพุทธิกุล
๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๘๘

เด็กหญิงนภัสสร เมียดเตียม
๒๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๘๙

เด็กหญิงนันทนา ไทยรัตน
๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๔๐ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๑๓๙๐
เด็กหญิงวัชราภรณ์ ศรีสันต์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๙๑

เด็กหญิงปุณยาพร อ่อนมัง

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๙๒

เด็กหญิงบัณฑิตา อินติบ

๊

๑๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๙๓

เด็กหญิงสุภาพร อดทน
๒๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๙๔

เด็กหญิงสริตา ศิริกิจ
๐๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๙๕

เด็กหญิงกุลนันท์ ศรีเวียง
๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีวะรมย์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม

วัดอุบลวนาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๙๗

เด็กชายวรานนท์ พรมดี
๒๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม

วัดอุบลวนาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๙๘

เด็กชายฐิติ วรรณดี
๓๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม

วัดอุบลวนาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๓๙๙

เด็กชายปุณณภูมิ อ่วมอาบ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม

วัดอุบลวนาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๔๐๐
นางประไพ มงคลวิวัฒน์

๐๒/๑๐/๒๕๐๑ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม

วัดอุบลวนาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๔๐๑
นางศิริวรรณ คงสำราญ

๒๐/๐๓/๒๕๐๒ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม

วัดอุบลวนาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๔๐๒
นายสุวิทย์ สุขเอม

๒๙/๐๓/๒๕๐๓ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม

วัดอุบลวนาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๔๐๓
นางขนิษฐา พอกพูลขำ

๑๑/๑๐/๒๕๑๐ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม

วัดอุบลวนาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๔๐๔
นางสาวทิพทิชา สำเนียงลำ

๑๖/๐๗/๒๕๑๙ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม

วัดอุบลวนาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๔๐๕
นายกิตติพงษ์ เสลารัตน์

๒๑/๑๑/๒๕๒๕ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม

วัดอุบลวนาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๔๐๖
นางสาวจารุมล จินตวง

๑๖/๐๗/๒๕๓๔ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม

วัดอุบลวนาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๔๐๗
เด็กชายศิลา ขุนประเสริฐ

๑๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๖๐/๑๔๐๘
เด็กชายปญจพล แตงไทย

๑๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๖๐/๑๔๐๙
เด็กชายกฤษฎา บุญเพียง

๑๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๖๐/๑๔๑๐
เด็กชายธัญญาโชติ โพลาลัย

๒๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๖๐/๑๔๑๑

เด็กชายธนวัฒน์ ชาติพุก
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๖๐/๑๔๑๒

เด็กชายฐิติพันธ์ เหล็กสิงห์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๖๐/๑๔๑๓

เด็กชายอธิป สินประเสริฐ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๖๐/๑๔๑๔

เด็กชายพิเชียร พิริยะ
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๖๐/๑๔๑๕

เด็กชายวรินทร ไชยมุงคุณ
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๖๐/๑๔๑๖

เด็กหญิงปรวรรณ ชนะจิตร
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๖๐/๑๔๑๗

เด็กหญิงพัชรี ทองกระจ่าง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๖๐/๑๔๑๘

เด็กหญิงทิพวรรณ พึงเพีย

่ ้

๒๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๖๐/๑๔๑๙

เด็กหญิงอรัญญา ช่องท้วม
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงอาทิตะญา ทรัพย์เนตร

๒๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๖๐/๑๔๒๑

เด็กหญิงกานธิดา ทาระกิจ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๖๐/๑๔๒๒

เด็กชายจีรพงษ์ โพธิทอง

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๖๐/๑๔๒๓

เด็กชายสันชัย พลายจันทร์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๖๐/๑๔๒๔

เด็กหญิงภิญะดา ตุมทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดใหม่ผดุงเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๔๑ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๑๔๒๕

เด็กหญิงปนัดดา ช่องท้วม
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๖๐/๑๔๒๖

นางสาวปรีณนุช ทุยเวียง
๑๖/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๖๐/๑๔๒๗

จ.ส.อ. ธีระ ทองสพัก
๒๐/๑๐/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๖๐/๑๔๒๘

เด็กหญิงสุภาวิณี จุ้ยประเสริฐ
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๖๐/๑๔๒๙

เด็กชายภาคภูมิ ศรีสันต์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๖๐/๑๔๓๐
เด็กชายณภัทร อรรถกสิกิจ

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๖๐/๑๔๓๑

เด็กชายวีรภัทร บำรุงศรี
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๖๐/๑๔๓๒

เด็กชายสุพวัฒน์ ช้างหล่อ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๖๐/๑๔๓๓

เด็กชายสุทธินนท์ ห่วงเอียม

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๖๐/๑๔๓๔

เด็กหญิงพรพชร นิลน้อยศรี
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๖๐/๑๔๓๕

เด็กหญิงพิมพ์พร โถน้อย
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๖๐/๑๔๓๖

เด็กชายทศพล สุขเกษม
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๖๐/๑๔๓๗

เด็กหญิงรุจิรา มีมากบาง

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๖๐/๑๔๓๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ เทิมกระโทก
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๖๐/๑๔๓๙

เด็กชายชานนท น้อยปน
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๖๐/๑๔๔๐
เด็กหญิงศราวดี อุตเสน

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๖๐/๑๔๔๑

เด็กหญิงธนพร กันยะมี
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๕๖๐/๑๔๔๒

นางสุวรรณศรี พิมพ์จันทร์
๒๘/๕/๒๕๒๒

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๔๓

นางสาวดาราวรรณ น้อมกลาง ๔/๘/๒๕๓๕

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๔๔

เด็กหญิงละดา สำราญไพบูลย์ ๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๔๕

เด็กชายพงศ์พิศักดิ

์

นรสิงห์ ๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๔๖

เด็กชายภุชงค์ นิกรแสง
๒๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๔๗

เด็กหญิงปาริฉัตร ด้วงพิมพ์ ๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๔๘

เด็กหญิงพรสวรรค์ อ่อนจู
๒๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๔๙

เด็กหญิงนริศรา นามศิริ ๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๕๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ฮวดบำรุง

๒๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๕๑

เด็กหญิงกนกพร ทิพย์ชมพู
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๕๒

เด็กหญิงสุธิดา รัตนชัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๕๓

นางสาวนรกมล กาวรรณ์
๐๕/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๕๔

นายฐิติพงศ์ พานดอกไม้
๑๕/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๕๕

นางสาวสุรัจนี ขันทีท้าว
๑๐/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๕๖

เด็กชายศุภัช แก้วสอาด ๑/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๕๗

เด็กชายดนุพร
สถาพรพิพัฒน์กุล ๒๗/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๕๘

เด็กชายนรบดี โต๊ะเถือน

่

๑๙/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๕๙

เด็กชายนพปฎล มูลประดิษฐ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๔๒ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๑๔๖๐
เด็กชายณัฐวุฒิ เสนรัตน์ ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๖๑

เด็กชายธนทัตน์ ลำไธสง
๒๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๖๒

เด็กหญิงสิรินทิพย์ พิทย์ลดาพร ๑/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๖๓

เด็กชายญาณาธร เอิบแจ้ง
๑๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๖๔

เด็กหญิงศศพิมพ์ ศรีวรนันท์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๖๕

เด็กชายศรราม เจ็กแสง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๖๖

เด็กหญิงปาณิสรา ลิวเฉลิมวงศ์

่

๑๔/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๖๗

เด็กชายมหาสมุทร เด่นกิจกุล
๒๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๖๘

เด็กหญิงจันธิดา บุญโสพิศ
๒๓/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๖๙

เด็กชายกรินทร์ ขันธพงษ์
๒๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๗๐
เด็กหญิงนันทศิริ ศรีบัวเอียม

่

๒๘/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๗๑

เด็กชายกิตติพิชญ์ พรหมฤทธิ

์

๑๔/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๗๒

เด็กชายชัยวัฒน์ พรมชัย
๒๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๗๓

เด็กชายนันทโชติ สิทธิรุ่ง ๙/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๗๔

เด็กชายพีรพัฒน์ ทองย้อย
๑๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๗๕

เด็กหญิงฐิติภรณ์ ลาดี
๒๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๗๖

เด็กชายสรพงศ์ ปากดี
๑๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๗๗

เด็กหญิงพุทธิชา เผือนกลาง

่

๑๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๗๘

เด็กหญิงชาลิสา ขันตี
๒๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๗๙

เด็กหญิงพิมพ์อักษร จิตต์ชอบ
๒๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๘๐
เด็กชายศุภากร ลิขิตวาศ ๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๘๑

เด็กหญิงวิชิตา ศรีทิพย์
๑๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๘๒

เด็กชายศตายุ
ชำนาญเศรษฐกุล ๑๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๘๓

เด็กหญิงแพรพลอย พึงคำ

่

๒๖/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๘๔

เด็กชายวทัญู เกตุคำ ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๘๕

เด็กชายทักษ์ดนัย ดาดำ ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๘๖

เด็กชายคุณานนท์ ชาญวิทยากุล
๒๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๘๗

เด็กหญิงเบญจพร น้อยใย
๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๘๘

เด็กชายอธิป เดชแพ
๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๘๙

เด็กหญิงระรินทิพย์ ปุลิเวคินท์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๙๐
เด็กชายสิทธินนธ์ บุญถ้วน

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๙๑

เด็กชายนันทวัฒน์ โพธิแก้ว

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๙๒

เด็กหญิงภัทรนันท์ ชูตระกูล

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๙๓

เด็กชายถิรวัฒน์ ลีเจริญรุ่งเรือง ๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๙๔

เด็กหญิงพีรดา
เหลืองเพชราภรณ์ ๑๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๔๓ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๑๔๙๕

เด็กหญิงภัทรพร สืบวสุธากุล
๒๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๙๖

เด็กชายณภัทร เจริญพันธ์
๒๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๙๗

เด็กชายธิติวัฒน์ อภิสุริยสิทธิกุล ๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๙๘

เด็กชายพุทธภูมิ จำชาติ
๑๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๔๙๙

เด็กหญิงพรีมรดา ตังชูพรรณ

้

๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๐๐
เด็กหญิงจริยา ยานำคำ

๑๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๐๑
เด็กชายธีร์หิรัณย์ เทียนทอง

๓๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๐๒
เด็กชายคุณากร โพธิใบงาม

์

๑๕/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงนวพร ดวงตา

๑๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๐๔
เด็กชายวิชญ์พล สวัสดิตาล

์

๑๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๐๕
เด็กชายธรรมนิตย์ รุ่งสว่าง

๒๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๐๖
เด็กหญิงพิชญาภา เสนกองแก้ว

๒๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๐๗
เด็กชายปองธรรม ปนนาค

๑๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๐๘
เด็กหญิงศศิภา ลองนิล

๑๖/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงสิริมิตา แช่มขุนทด

๒๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๑๐
เด็กชายศิทธิโชค ไวยครุธ

๒๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๑๑

เด็กชายกลธัช ด้วงหวัง
๒๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๑๒

เด็กชายทรัพย์สิน กิจตะไชย ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๑๓

เด็กหญิงอิศวีร์พร มีกลุ่ม ๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๑๔

เด็กหญิงปวริศา วัฒนาจารุพงศ์ ๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๑๕

เด็กหญิงดวงกมล เทียงตรง

่

๑๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๑๖
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ แก้ววิเศษ

๑๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๑๗

เด็กชายชลัช ศรีดอกไม้
๑๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๑๘

เด็กหญิงปุญณภา คำกลาง
๒๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๑๙

เด็กชายอรรถพล เขียวมีส่วน
๒๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๒๐
เด็กชายอติชาติ ศรีวิบูลย์

๒๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๒๑

เด็กชายอิทธิพัทธ์ บุญจิตต์วรชูชัย
๒๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๒๒

เด็กหญิงกนธิชา ใจน้อย
๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๒๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ จุนทะวะดี
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๒๔

เด็กหญิงศศิรัศมิ

์

อารยุติธรรม
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๒๕

เด็กชายตันติกร ดวงดาว
๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๒๖

เด็กหญิงกรวรรณ นิธิธนสกุล

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๒๗

เด็กชายพีรณัฐ เจริญเมือง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๒๘

เด็กหญิงจุฑามาศ สุทธิโชติ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๒๙

เด็กชายธนธร เพิมพูลผลิตผล

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๔๔ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๑๕๓๐
เด็กชายบวรภัค อยู่อ่วม

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๓๑

เด็กชายสรัลธร สงสาร

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๓๒

เด็กชายปวริศ สีธิวงค์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๓๓

เด็กชายวิศรุต ขุนทรง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๓๔

เด็กชายชินกฤต ยกฉวี

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๓๕

เด็กหญิงอุบลวรรณ รอดดำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๓๖

เด็กหญิงวรินทร ธนาพงษ์ภานุ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๓๗

เด็กชายรุจรวี บวรนิรมาณ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๓๘

เด็กชายนันทิพัฒน์ สาธุสิทธิ

์

๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๓๙

เด็กชายปณณวัฒน์ อาวุธอินทรวิชิต ๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๔๐
เด็กหญิงภรภัทร ตรีธรรมจินดา ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๔๑

เด็กชายทวีโชค ขันแข็ง ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๔๒

เด็กหญิงจิณณ์จุฑา ไวยครุธ ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๔๓

เด็กชายปรินทร คงทอง ๕/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๔๔

เด็กชายธนัท ปาละสุข ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๔๕

เด็กชายณัฐดนัย มัณฑะวรโรจน์ ๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๔๖

เด็กหญิงศิริภัทร ภาตะนันท์
๑๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๔๗

เด็กหญิงรมิดา วิสูตรโสภณา
๑๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๔๘

เด็กหญิงศิริวรรณ แก้วมงคล
๑๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๔๙

เด็กหญิงอชิรญา เชิดโฉมตระกูล
๒๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๕๐
เด็กชายอัครชัย พรหมน้อย

๒๓/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๕๑

เด็กหญิงรชยา เด่นดวง ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๕๒

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ เหล่าสุนทรวณิช ๑๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๕๓

เด็กชายกิตติพัฒน์ สุขเจริญ
๑๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๕๔
เด็กหญิงทรรศวรรณ ฉัตรสุวรรณ ๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๕๕

เด็กหญิงอุษณีย์ ศิลปาภินันท์ ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๕๖

เด็กหญิงกันยรัตน์ พรประทุม
๒๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๕๗

เด็กชายจตุภัทร สาครธนะศักดิ

์

๒๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๕๘

เด็กหญิงนภัทร แก้วเย็นฉำ
๑๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๕๙

เด็กหญิงอรนลิน กลินบัว

่

๑๔/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๖๐
เด็กหญิงกานต์พิชชา จิตสอาด

๑๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๖๑

เด็กหญิงวิชุดา ตาดเกิด
๒๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๖๒

เด็กหญิงมัทนา จันทะแสน ๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๖๓

เด็กหญิงสิริกัญญา เส็งเล็ก ๓/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๖๔

เด็กหญิงศิริประภา ทองแท้ ๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๔๕ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๑๕๖๕

เด็กชายกฤตภาส ควนเพิมสิน

่

๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๖๖

เด็กชายบูรเมศร์ มูลหา
๑๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๖๗

เด็กหญิงภัทรวดี พวกคง ๒/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๖๘

เด็กหญิงณัฐชญา โถน้อย ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๖๙

เด็กหญิงวรัญญา วิภัชภาพันธ์ ๙/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงสุจิรา ถินศรี

่

๑๓/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๗๑

เด็กหญิงชญาภา ชืนจิตร์

่

๑๓/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๗๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ศักดิรุ่งพงศากุล

์

๒๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๗๓

เด็กหญิงพรวารี สงวนพงษ์
๒๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๗๔

เด็กชายก้องวิชญ์ ก๋งเกิด
๒๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๗๕

เด็กหญิงสุภาภัทร ภาสบุตร
๒๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๗๖

เด็กชายวรทัต วงศ์วิทธิสกิล ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๗๗

เด็กชายธนกร เข็มกลัด ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๗๘

เด็กชายศิลาชัย จิรชัยรัตนสิน ๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๗๙

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ รัตนไพบูลย์พงศ์ ๑๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๘๐
เด็กชายณชานาถ พุ่มพฤกษี

๒๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๘๑

เด็กหญิงกรทอง พัฒนภักดี
๒๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๘๒

เด็กหญิงณัฐรดา ศรีสุขทักษิณ
๒๓/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๘๓

เด็กชายพีรพัฒน์ เปรมจิตต์
๒๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๘๔

เด็กชายธีร์กวิน พิมพ์ทนต์
๓๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๘๕

เด็กชายกันตินันท์ คล้ายยา ๘/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๘๖

เด็กหญิงฐิตารีย์ สามารถ
๑๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๘๗

เด็กชายศิวกร ขอพักกลาง
๒๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๘๘

เด็กหญิงปนัสยา แสงเมฆ
๓๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๘๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ ทิพนา
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๙๐
เด็กหญิงกนกกาญจน์ ม่วงศรี

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๙๑ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
วัชรชลธี

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๙๒

เด็กหญิงกุลปริยา ครุฑอ้วน
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๙๓

เด็กชายนำโชค ด่อนสีดัน
๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๙๔

เด็กหญิงณปภัช พลากรชัยสกุล

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๙๕

เด็กหญิงปราญชลี สองสี

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๙๖

เด็กหญิงอภิชญา ดีเอียม

่

๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๙๗

เด็กหญิงศุภิสรา ภูมี
๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๙๘

เด็กชายปฏิพัทธ์ เจือบุญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๕๙๙

เด็กหญิงพริมา แก้วประสิทธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๔๖ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๑๖๐๐
เด็กชายวรพล เพชรพราย ๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงฐิติชญา ศรีสวัสดิ

์

๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๖๐๒
เด็กหญิงปรียาพร พัฒนชนชาติคีรี ๕/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๖๐๓
เด็กชายยงยศ ทิวาวรรณ์

๑๗/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงเตชญากร เตชะกุลปราณี

๑๙/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๖๐๕
เด็กหญิงวรกานต์ วัตรุจีกฤต ๔/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงมัณชุพร เวชศาสตร์ ๔/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๖๐๗
เด็กชายณัฐพงศ์ เหรียญกนกกุล ๗/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๖๐๘
เด็กชายกฤษดา สังค์น้อย

๒๙/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๖๐๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

วาทนเสรี
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

วัดกู้ วัดกู้  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงอาภา อรรถวิชัย

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

วัดกู้ วัดกู้  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๑๑

เด็กหญิงอัญมณี สุภะผ่องศรี
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

วัดกู้ วัดกู้  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๑๒

เด็กหญิงปใหม่ นุ่มนวน
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

วัดกู้ วัดกู้  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๑๓

เด็กหญิงภารดี ประไกรวัน
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาล วัดตาล  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๑๔

เด็กชายจิรภัทร วิริยะชากุล
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาล วัดตาล  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๑๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ เหล่าสาร
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาล วัดตาล  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๑๖

เด็กหญิงอรพรรณ แซ่ลิม

้

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาล วัดตาล  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๑๗

เด็กชายสัญชัย สุขภูมิ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาล วัดตาล  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๑๘

เด็กชายวรรธนัย ปานทอง
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาล วัดตาล  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๑๙

เด็กหญิงรัตติกาล เขียวแฉล้ม

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาล วัดตาล  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๒๐
เด็กชายปรัชญา เอียมแม้น

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชืนวิทยานุสรณ์)

่

วัดตำหนักเหนือ  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๒๑

เด็กหญิงลัดดา วงสาสาน
๒๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชืนวิทยานุสรณ์)

่

วัดตำหนักเหนือ  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๒๒

เด็กหญิงวรนุช สืบแสน ๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๒๓

เด็กหญิงอธิยา เพ็งพิศ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๒๔

เด็กชายรัฐวุฒ นาดี
๒๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๒๕

เด็กหญิงกมลนัทธ์ กวีกิจอำไพ
๒๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๒๖

เด็กชายธิติ ชำนาญผลิต ๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๒๗

เด็กหญิงอรรถญา หนูกลำ
๑๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๒๘

เด็กชายเศรษฐา คงฤทธิ

์

๒๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๒๙

เด็กชายวันเฉลิม คงเพชรศักดิ

์

๒๔/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงสุนิตา โพธิผ่อง

์

๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๓๑

เด็กหญิงลีลาวดี ผ่องใส
๑๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๓๒

เด็กชายอภิชาต ประเสริฐศักดิศรี

์

๑๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๓๓

เด็กชายกรกฎ ปนธง
๑๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๓๔

เด็กชายสรยุทธ อินทร์แมน
๒๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๔๗ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๑๖๓๕

นางสาวณัฐชยา กระทาง
๒๙/๗/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๓๖ เด็กหญิงประกายกาญจน์

นึกถึง ๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๓๗

เด็กชายก้องเกียรติ เจดีพราหมณ์
๑๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๓๘

เด็กชายปรเมศร์ วงศ์แก้ว
๑๔/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๓๙

เด็กชายชนะภัทร์ เคนสน ๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๔๐
นางจิรัชญา จตุทอง ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๔๑

เด็กหญิงกันกต์นิษฐ์ ชืนเชาวกิจ

่

๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๔๒

เด็กชายเพชรรัตน์ พรหมลัทธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๔๓

เด็กหญิงนิรัชพร โนวัง

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๔๔

เด็กหญิงนฤมล ชาดทอง
๑๐/๔/๒๕๔๘

วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๔๕

เด็กหญิงสุนิษา ศรีธรรม
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๔๖

เด็กชายศักดาวุธ โสดธิ
๒๐/๕/๒๕๔๘

วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๔๗

เด็กชายพุฒิพงษ์ แผลงสกุล
๑๐/๕/๒๕๔๘

วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๔๘

เด็กหญิงจิดาภา มูลเหล็ก ๙/๗/๒๕๔๘ วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๔๙
เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ แดงชาติ

๑๕/๓/๒๕๔๘
วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๕๐
เด็กหญิงพรรณิภา ลาดี

๑๔/๖/๒๕๔๘
วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๕๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ จันทนารักษ์ ๗/๖/๒๕๔๘ วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๕๒

เด็กชายอดุลวิทย์ บัวบาน
๒๐/๗/๒๕๔๘

วัดหงษ์ทอง วัดหงษ์ทอง  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๕๓

เด็กหญิงวรางค์รัตน์ ทรัพย์อุดม ๒/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

วัดท่าเกวียน  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๕๔

เด็กหญิงศุภลักษณ์ เตชะมา
๒๕/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

วัดท่าเกวียน  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๕๕

เด็กชายปุณมนัส แก้วม่วง ๖/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

วัดท่าเกวียน  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๕๖

เด็กหญิงนภัสนันท์ แจ้งเร็ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

วัดท่าเกวียน  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๕๗

เด็กชายบุญมา บางยาง
๑๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

วัดท่าเกวียน  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๕๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ ศรีภูมาตร
๒๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

วัดท่าเกวียน  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๕๙

เด็กหญิงเปยมฤทัย ปอมจันทร์ ๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

วัดท่าเกวียน  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๖๐
เด็กหญิงชาลิณี น้อยบุดดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

วัดท่าเกวียน  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๖๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ อินวัง
๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

วัดท่าเกวียน  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๖๒

เด็กชายระพีพัฒน์ เพราะดี
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

วัดท่าเกวียน  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๖๓

เด็กชายวีระชัย ธรรมสิงห์
๑๕/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

วัดท่าเกวียน  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๖๔

เด็กชายนิพนธ์ แซ่ตัง

้

๑๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

วัดท่าเกวียน  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๖๕

เด็กชายพีรวัส เหมือนกลัด ๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๖๖

เด็กหญิงชนัญชิดา อ้อนทอง
๑๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๖๗

เด็กหญิงณัฐชา แสงนิล
๒๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๖๘

เด็กหญิงพรนัชชา จินเต

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๖๙

เด็กชายปานอ่อง คำสวย
๒๑/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๔๘ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๑๖๗๐
เด็กชายสมพงษ์ แสนสุข

๑๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๗๑

เด็กชายเจษฏาพร จันทร์ศรี
๒๒/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๗๒

เด็กชายสิปปวิญชญ์ เวสูงเนิน
๑๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๗๓

เด็กหญิงณัฐรุจา แก่นแก้ว
๑๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๗๔

เด็กชายนนทนันท์ พึงนำ

่

๑๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๗๕

เด็กชายธนพัฒน์ เงินงาม
๒๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๗๖

เด็กชายกฤษฎา แซ่ตัง

้

๒๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๗๗

เด็กชายกฤติพงศ์ ทานา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๗๘

เด็กหญิงธนัดดา กิตติรัตน์ชัชวาล
๑๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๗๙

เด็กหญิงศิรประภา พรมชัย
๒๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๘๐
เด็กหญิงปยมาศ ขำประฐม

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๘๑

เด็กหญิงเนรัญจิรา ชาติชุติมันต์ ๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๘๒

เด็กชายประภพเดช ปะมา
๑๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๘๓

เด็กชายกุมาร ซิงห์
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๘๔

เด็กหญิงนัฐชา บุญพรม
๒๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๘๕

เด็กหญิงชนิภรณ์ จามะรีย์
๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๘๖

เด็กหญิงพรกมล นวบุญชิต
๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๘๗

เด็กหญิงอนุธิดา โพธิศรี

์

๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๘๘

เด็กหญิงเจนจิรา บุญเชิญ
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๘๙

เด็กชายประเสิรฐ ศรีภิรมย์ ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงสุฐิดา บุญรอด

๒๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๙๑

เด็กชายสุทธิพงศ์ ขาวละเอียด
๑๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๙๒

เด็กหญิงบุษกร เหลียมแก้ว

่

๑๙/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๙๓

เด็กหญิงเชอเรน รามานี
๑๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๙๔

เด็กหญิงศุภรัตน์ อยู่จุ้ย
๒๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๙๕

นางสาวกัญญารัตน์ การะนุต ๓/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๙๖

นายภูดิศ ประเสริฐดี
๓๑/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๙๗

เด็กชายวุฒิชัย ไหวเทศ
๑๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๙๘

เด็กชายชนะพล แสงอ่อน
๒๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๕๖๐/๑๖๙๙

เด็กหญิงพรกรัณย์ ยอดขาว
๒๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๐๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ พุทธโอวาท

๑๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๐๑
นางสาวเสาวณีย์ อินทร์ประเสริฐ ๒/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๐๒
เด็กชายสรศักดิ

์

แก้วเกิด
๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๐๓
เด็กหญิงปุณยาพร บุสอน

๒๒/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๐๔
เด็กหญิงกนกพร อุดมเดชา

๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสะพานสูง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๔๙ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๑๗๐๕
เด็กชายกฤษกร ยังเจริญ ๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงดารณี ปนปน ๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๐๗
เด็กหญิงพิมพ์มาดา เกตุอำ ๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงอินทิรา แซ่ห่าน

๒๘/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงมุกตาภา ศรีเผ่าเอียม

่

๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๑๐
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ ริมหมู่ดี

๒๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๑๑

เด็กหญิงเนติยา ธนะศรีสุธารัตน์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๑๒

เด็กหญิงพรนภา อุษานนท์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๑๓

เด็กหญิงเอมิกา ปนอินทร์ ๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๑๔

เด็กหญิงภัทรธิดา เสียงดัง ๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๑๕

นางสาวกัญญารัตน์ เพียรผล

๒๘/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๑๖

นางสาวจารวี นาคยาน
๒๐/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๑๗
นางสาวณัฏฐ์กานดา ชุ่มเพ็งพันธุ์

๖/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๑๘

นางสาวประภัสสร จันทร์แปลง ๓/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๑๙

นางสาวศิริลักษณ์ สุริยะ ๑/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๒๐
นางสาวอังคณา กากี ๔/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๒๑

นางสาวกิตติยารัตน์ ขำสกุล
๑๘/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๒๒

นางสาวสุรีพร เอียมท้วม

่

๑๒/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๒๓

เด็กหญิงจิรัชญา รักษาผล
๑๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๒๔

เด็กหญิงพลอยชมพู
พานทองวิริยะกุล ๑๘/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๒๕

เด็กชายตุลา มานิตย์นารถ
.๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๒๖

เด็กหญิงวนัสบดี ผ่องมณี ๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๒๗

เด็กชายกรวินท์ ทิมทอง
๒๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๒๘

เด็กชายคุณากร กลินสุคนธ์

่

๑๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)
วัดสะพานสูง  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๒๙

เด็กชายจักรพรรดิ สุขสมกิจ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๓๐
เด็กหญิงณัฐชา เอียมท้วม

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๓๑
เด็กชายนนท์ชญาณ์ แสงจันทร์

๒๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๓๒

เด็กชายชนัตถ์ฐา ธรรมสอนบุญมา ๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๓๓

เด็กหญิงฐายินี สอนดิษฐ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)
วัดสะพานสูง  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๓๔

เด็กชายหัศนัย มากเพชร
๑๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๓๕

เด็กหญิงธนัชญา เขจรเนตร
๑๐/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๓๖

เด็กหญิงธฤตมน กาฬภักดี
๑๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๓๗

เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ จุลพันธ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๓๘

เด็กชายพีรพล เครือคำ
๒๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๓๙

เด็กชายพีรภัทร ประจบ
๑๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสะพานสูง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๕๐ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๑๗๔๐
เด็กหญิงภัทราภรณ์ โวหาร

๒๐/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)
วัดสะพานสูง  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๔๑

เด็กชายภูมิเดช ขันทอง
๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๔๒

นางศิริพร ศรีอินทร์สุทธิ

์

๑/๑/๒๕๑๒
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๔๓

เด็กชายศิรภัทร สุขประเสริฐ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๔๔

เด็กหญิงกนกวรรณ สุกสำราญ
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๔๕

เด็กชายฑีฆายุ บางภูมิ
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๔๖

เด็กชายธนกฤต สมดี
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๔๗

เด็กชายชนะชัย สำเภาแมน
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๔๘

เด็กหญิงทิฆัมพร จันธิดา
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๔๙

เด็กชายนนทนันท์ เรืองโรจน์
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๕๐
เด็กชายปริญญา สุขประเสริฐ

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๕๑

เด็กหญิงมนัสวรรณ จันทร์สว่าง
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๕๒

เด็กชายวันเฉลิม เพ็งศรี
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๕๓

เด็กหญิงศิรินุช แปะเอียม

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๕๔

เด็กหญิงสุพรรษา แม้นด้วง
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๕๕

เด็กชายอนุชา เกตุเพ็ง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๕๖

เด็กหญิงดลญา พลอยสัมฤทธิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๕๗

เด็กชายธนพล ฉิมสอาด
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๕๘

เด็กชายสุริยะ แสนทวีสุข

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๕๙

เด็กชายชวินทร์ อินต๊ะยวง
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๖๐
เด็กหญิงจิรวดี เสนคราม

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๖๑

เด็กหญิงณัฐธิดา อินทร์สุวรรณ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๖๒

เด็กชายกรกฤช ช่วยเกร็ด
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๗๖๓

เด็กชายธีรพล ราชสีห์
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๗๖๔

เด็กหญิงกนกวรรณ ฟกดี
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๗๖๕

เด็กหญิงณัฐินัน เนียมสูงเนิน
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๗๖๖

เด็กหญิงดวงกมล ศรีรุ้ง
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๗๖๗

เด็กหญิงสุทัตตา สาลีทำ
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๗๖๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ใบบาง
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๗๖๙

เด็กหญิงศรุตา ศรีโพธิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๗๗๐
เด็กชายชาคิต เกตุประกอบ

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๗๗๑

เด็กชายภูมิพัฒน์ สิงขรณ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๗๗๒

เด็กหญิงพรชนก เพ็ชรจัน

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๗๗๓

เด็กชายนิรินทร์ เทพวิสุทธิพันธ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๗๗๔

เด็กชายประเสริฐ ช่างสอน
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๕๑ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๑๗๗๕

เด็กหญิงนลิตา เกตุประกอบ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๗๗๖

เด็กหญิงศศิธร แสงพายัพ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๗๗๗

เด็กหญิงชนิสรา ไกรสมรวม
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๗๗๘

เด็กหญิงปยะพร มังจีน

่

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์

วัดใหญ่สว่างอารมณ์
 

นบ ๒๕๖๐/๑๗๗๙

เด็กชายพัสกร กาญจนสมบัติ
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงกนวรรณ นันโท

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๗๘๑

เด็กหญิงนันทิดา แพงศรี
๒๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๗๘๒

เด็กชายธนากร แสนทวีสุข
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๗๘๓

เด็กหญิงดวงพร เผือกยิม

้

๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๗๘๔

เด็กหญิงฐณิฌา เช้าโต
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๗๘๕

เด็กชายธีรยุทธ เด่นเหมือนวงศ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๗๘๖

เด็กชายเดชวุฒิ อำพ่วง
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๗๘๗

เด็กชายสุณัฐสิทธิ

์

กลำเดช
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๗๘๘

เด็กหญิงสุธินันท์ นาคขำ
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๗๘๙

เด็กชายพายุ แสนทวีสุข
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๗๙๐
เด็กชายชนิกานต์ ทองเจริญ

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๗๙๑

นางชุติมณฑน์ ศึกษากิจ
๐๘/๑๑/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๗๙๒

นายอุทัย สุราวุธ
๒๓/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๕๖๐/๑๗๙๓

เด็กหญิงนิรุชา ตุ้มแก้ว
๓๐/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)

วัดอินทาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๙๔

เด็กหญิงสุดารักษ์ พัดพาน
๒๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)

วัดอินทาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๙๕

เด็กหญิงนนทพร ดีตลอด
๒๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)

วัดอินทาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๙๖

เด็กชายเอกรัฐ นกบิน
๑๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)

วัดอินทาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๙๗

เด็กชายวุฒิชัย กลินไกล

่

๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)

วัดอินทาราม  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๙๘

เด็กหญิงรสิตา รัตนาทร
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๗๙๙

เด็กหญิงยุวดี เนียมลิม

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๐๐
เด็กชายวัฒนา ภิรมย์ธรรมศิริ

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๐๑
เด็กชายไตเกอร์ วิน

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๐๒
เด็กหญิงศรุตยา อันไชยศรี

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๐๓
เด็กหญิงชนาภา โททอง

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๐๔
เด็กหญิงหิรัญญา เดชผดุง

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๐๕
เด็กหญิงประติมา ชูรัตน์

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ บันดาล

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๐๗
เด็กชายรัชชานนท์ ดอนพล

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๐๘
เด็กชายกษม ตรีสารศรี

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๐๙
เด็กหญิงวรรณริสา อ่อนนุ่ม

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๕๒ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๑๘๑๐
เด็กชายพัชรพล มาลัยหวล

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๑๑

เด็กชายอนันดา ดีสุข
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๑๒

เด็กชายกวินเทพ นนทรี
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๑๓

นางเบญจวรรณ โกเมนทร์
๐๔/๐๙/๒๕๑๗

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๑๔

นายปณต จตุพศ
๒๒/๐๕/๒๕๐๔

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๑๕

นายธงชัย วงศ์ษา
๐๓/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๑๖

นางสาวอมรรัตน์ สิริอัต
๒๘/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๑๗
เด็กหญิงกานต์พิชชา พัฒนพลพัฒน์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๑๘

เด็กชายไตรภพ ขันตี
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๑๙

เด็กหญิงอภิสรา กลินพงษา

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๒๐
เด็กชายธนกฤต ผะกาแดง

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๒๑

เด็กชายกานดิศ อือฉาว

้

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๒๒

เด็กชายธีรภัทร์ หาระบุตร
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๒๓

เด็กหญิงณัฐิดา คูณหารพะไล

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๒๔

เด็กหญิงชยานันท์ บัวบุญ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๒๕

เด็กหญิงศุภธิดา บุพลับ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๒๖

เด็กหญิงศศิกานติ

์

ตันสุวรรณ
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๒๗

เด็กหญิงมาริสา เอมจิตร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๒๘

เด็กชายภูวดล วงษ์กฤษณ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๒๙
เด็กหญิงกมลลักษณ์ กงชัย

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๓๐
เด็กชายศักย์ศรณ์ มิงสกล

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๓๑

เด็กหญิงอรสุชา ทิลารักษ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๓๒

เด็กหญิงอัญชิสา สุวรรณสาร

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๓๓

เด็กหญิงปรางทิพย์ จันทร์แดง

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๓๔

เด็กหญิงยลวรี กาญจะแสน
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๓๕

นางสาวนันท์พร สโรบล
๑๙/๐๗/๒๕๒๕

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๓๖

นางสาวรัฎาภรณ์ กลินเฟอง

่

๐๖/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๓๗

นางสาวพัณนิตา ดวงเนตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๓๘

นายวัลลภ วิธี
๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๓๙

เด็กหญิงโกลัญญา ลิมชัยชนะโรค

้

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๔๐
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส แสงเผือก

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๔๑ นางสาวแก้วประกายเพชร

ฟางามวงศ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๔๒

นางสาวสุจิณณ์ พุฒพันธ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๔๓

นางสาวอริสรา คำภูษา
๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๔๔

นางสาวปทมวรรณ เลือดทหาร
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๕๓ / ๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๑๘๔๕

นางสาวณิชา ประการแก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๔๖

นายพัชรภูมิ นุชศิลา
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๔๗

นางสาวจิราพร ดอนไพรนุช
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๔๘

นางสาวยุวรรณดา แซ่เหลา

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๔๙

นางสาวมัชฌิมา มะบุตร
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๕๐
นายนิธิศิษฎ์ โอฬารกนก

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๕๑

นางสาวรัตนาภรณ์ สุวรรณสุขา
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๕๒

นางสาวศศิธร โปะเอก
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๕๓

นางสาวอรวรรณ์ เวฬุวนารักษ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๕๔

นายภูริวัจน์ ศุภฤกษ์กมล
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๕๕

นางสาวอรไท ปานพลับ
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๕๖

นางสาวขนิษฐา พัฒนเจริญ
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๕๗

นางสาวรพีพรรณ จันทาโยธิน
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๕๘

นางสาวนารีรัตน์ ตังใจธรรม

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๕๙

เด็กหญิงวราลักษณ์ เบ้าหนู
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๖๐
เด็กชายธนศักดิ

์

ขำจันทร์
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๖๑

เด็กหญิงอลิษา หล่าเพีย

้

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๖๒

เด็กหญิงพัชรีพร พานทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๖๓

เด็กหญิงธันยาภัทร์ ศากยะโกเศศ
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๖๔

เด็กชายชินพัฒน์ สำราญมาก
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๖๕

เด็กหญิงพรนิภา กลัดโพธิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๖๖

เด็กชายทัพพ์ สุวคันธกุล
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๖๗

เด็กหญิงธวัลรัตน์ สมัครกสิการ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๖๘

เด็กหญิงสุวิชญา บุตรไวยวุฒิ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๖๙

เด็กหญิงสุธินี โรจน์บัวทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๗๐
เด็กหญิงสุชาดา บุญเจริญบัวทอง

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๗๑

เด็กหญิงศรัญย์พร ดำงาม
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๗๒

เด็กหญิงปยะฉัตร บุญตา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๗๓

เด็กชายเจฮาล มาเทียง

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๗๔

เด็กหญิงอารยา แก้วอินทร์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๗๕

เด็กหญิงสุกฤตา ประเสริฐศรี
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๗๖

เด็กหญิงภัทรนันท์ สันติรณนรงค์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๗๗

เด็กหญิงเปมิกา วรพันธ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๗๘

เด็กหญิงประภาพร สร้างนานอก

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๗๙

เด็กหญิงธันยพร กำพลรัตน์
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๕๔ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๑๘๘๐
เด็กหญิงฉัตรชนก อินชู

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๘๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ สุขตะเคียน
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๘๒

เด็กชายนนทวัฒน์ อัศววงศ์จินดา
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๘๓

เด็กชายศุภวิชญ์ ปุนโคมลอย
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๘๔

เด็กชายสิทธิเดช ไตรเดช
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๘๕

เด็กชายพรทวี ลิขิตวาสนา
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๘๖

เด็กชายปณวัฏ เทียงกุล

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๘๗

เด็กชายตะวัน กล้าผจญ
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๘๘

เด็กชายชยกร พลัดโชติวงศ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๘๙

เด็กชายเจตติศักดิ

์

เพ็ชรอุด
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๙๐
เด็กหญิงศิรินภา พุทธดี

๑๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๙๑

เด็กหญิงวรรณิศา ลาพาพันธ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๙๒

เด็กชายอิทธิพล รัชวิชัย
๑๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๙๓
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ วงษาปกนา

๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๙๔

นางลำดวน ดำริห์
๑๐/๐๘/๒๕๑๕

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๙๕

นางสาวกนกวรรณ ล่องอำไพ
๒๔/๐๘/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๙๖

นางสาววารุณี ปกษี
๐๑/๐๖/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๙๗

เด็กหญิงพฤธิพร นามหงษา
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๙๘

เด็กชายอุดมทรัพย์ ยินดี
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๘๙๙

เด็กชายฉัตรชัย ศรีสังข์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๐๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก แสนใจลังกา

๒๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๐๑
เด็กชายภาสกร เชยดี

๐๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๐๒
เด็กชายนราธิป ทองสาย

๒๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๐๓
เด็กชายอุทิศ พันธมิตร

๑๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๐๔
เด็กหญิงขวัญชนก พร้อมแก้ว

๐๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๐๕
เด็กหญิงจีรมันท์ เยรัมย์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๐๖
เด็กหญิงนีนนารา สดุดีกุล

๐๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๐๗
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส นุ่มไทย

๒๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๐๘
เด็กหญิงลักษณ์มี ชุ่มเชือ

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๐๙
เด็กหญิงสุทธิดา บุญมาเกิด

๐๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๑๐
เด็กหญิงปาณิศา ไผ่มณี

๒๑/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๑๑

นางสาวจิตรวี วงษ์ดี
๓๐/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๑๒

นางสาวศิริลักษณ์ ชมแค
๓๐/๐๑/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๑๓

นางสาวอชิรญาณ์ แย้มทับ
๑๓/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) วัดเชิงเลน  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๑๔

เด็กหญิงเจนจิรา น่วมหนู
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแดง วัดเชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๕๕ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๑๙๑๕

เด็กชายวรมันต์ แสงพันธ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบัวทอง วัดบางบัวทอง  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๑๖

เด็กหญิงปยะธิดา นามพันธ์
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางบัวทอง วัดบางบัวทอง  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๑๗

เด็กหญิงฑิมพิกา ประทีปชัยศรี
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางบัวทอง วัดบางบัวทอง  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๑๘

เด็กหญิงมณฑิตา เหมือนทอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางบัวทอง วัดบางบัวทอง  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๑๙

เด็กหญิงรุ้งอรุญ ยะสุตา
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางบัวทอง วัดบางบัวทอง  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๒๐
เด็กหญิงพัชราภา งานปรีชาธร

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบัวทอง วัดบางบัวทอง  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๒๑

เด็กชายศักดา สวัสดิทัศน์

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบัวทอง วัดบางบัวทอง  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๒๒

เด็กหญิงสุวิชญา ศรีเย็น
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบัวทอง วัดบางบัวทอง  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๒๓

เด็กชายณวพล พิมพิลา

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางบัวทอง วัดบางบัวทอง  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๒๔

เด็กหญิงพรนภา โพธิบุตร
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๒๕

เด็กหญิงสายธาร ภารสถิตย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๒๖

เด็กหญิงกาญจนา สุพัฒน์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๒๗

เด็กหญิงนัชชา บวรวรพล
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๒๘

เด็กหญิงพิชญธัญญ์ จำปา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๒๙

เด็กหญิงกัญญา เลาย่าง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงจุฬารัตน์ สำราญ

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๓๑

เด็กหญิงมณีรินทร์ ไชยปญญา
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๓๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เพ็ชรเทศ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๓๓

เด็กหญิงฐิติพร สีสด
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๓๔

เด็กหญิงฐิตาภา หอมกระโทก
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๓๕
เด็กหญิงกัญญาพัชร โรณะวัฒน์

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๓๖

เด็กหญิงศิวะพร ธำรงศักดิสกุล

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๓๗

เด็กหญิงพรนภา บุญก้อน
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๓๘

เด็กชายวัชรินทร์ ประครองพันธ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๓๙

เด็กหญิงสุนิสา ขุนพิทักษ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๔๐
เด็กหญิงสุกันยา ขุนพิทักษ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๔๑

เด็กหญิงกัลญาณัฐ โพธิอบ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๔๒

เด็กหญิงภัสร์ฐิตา พัชระวาณิชพงษ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๔๓

เด็กหญิงกวินธิดา ปแก้ว
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๔๔

เด็กชายธีร์ วงศ์ไทยเจริญ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๔๕

เด็กหญิงนภัสสร จารุจินดา
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๔๖

เด็กหญิงจิรษา ท้วมสาร

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๔๗

เด็กหญิงสุชาวดี โถน้อย

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๔๘

เด็กหญิงชุติมา พิมพ์น้อย
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๔๙

เด็กหญิงโฉมสุดา มณีวรรณ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๕๖ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๑๙๕๐
เด็กหญิงนันทิพร ธีรมณีรัตน์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๕๑

เด็กหญิงเนตรนภา คล้ายบัวผัน

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๕๒

เด็กชายธารทอง อรุณส่ง
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๕๓

เด็กชายธนภัทร ทายตะคุ
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๕๔

เด็กหญิงดิษญาณี จุ้ยกลาง
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๕๕

เด็กหญิงปาณิสรา ประถมหมวด
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๕๖

เด็กหญิงปณิตา แก้วแพงมาก
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๕๗

เด็กหญิงปาณิสรา บุตะเขียว
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๕๘

นายอินทนนท์ พุ่มทอง
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๕๙

นางสาวปยาพัชร แพรเรืองฤทธิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๖๐
เด็กหญิงบัวชมพู สิงห์เรือง

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๖๑

เด็กหญิงสุจิตรา สิงห์โต
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๖๒

เด็กชายเฉลิมชัย ธนาพิธานนท์
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๖๓

เด็กหญิงเนตรนภา ศรีจง
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๖๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ยศอ่อน
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๖๕

นางชนากานต์ เพชรส่งศรี
๑๐/๐๒/๒๕๐๖

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๖๖

นางสาวกัลปกมล กลินโกมุท

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๖๗

นางสาวญาดา เหมือนด้วง
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๖๘

นางสาววารินทร์ พลอยโต
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๖๙

นางสาวกัลยาณี คำหยาด
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๗๐
นางสาวบุณยานาฎ ภูมิพาณิชย์

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๗๑

นางสาววณิดา ช่อมะลิ
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๗๒

นางสาวพรนิภา สมใจ
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๗๓

นางสาวกรพิณ ใบบัง
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๗๔

นางสาวนมิดา โชคเจริญรุ่งเรือง
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๗๕

นายอนุชา อินทรเทศ
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๗๖

นางสาวฐานิดา มากกุญชร

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๗๗

เด็กหญิงวรด่ ศรีทุมสุข
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๗๘

เด็กหญิงสุธิมา ธนพัฒน์กิติโรจน์
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๗๙

เด็กหญิงกัณฐมณี นรานนท์
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงนำทิพย์ ปทุมภา

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๘๑

เด็กหญิงดาว วันชัย
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๘๒

เด็กหญิงธนวรรณ ผ่องแผ้ว
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๘๓

เด็กหญิงกวิสา จรัสกุลถาวร
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๘๔

เด็กชายพีรณัฐ เพ็ชรหม้ง
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๕๗ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๑๙๘๕

เด็กหญิงมินตรา สุขลักษณ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๘๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ จิตต์รัตนโสภณ
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๘๗

เด็กหญิงนิยดา ดวงกระโทก
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๘๘

เด็กหญิงสิริณัฐ์ วงษ์ศิริ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๘๙

เด็กหญิงณัฐนิชา ดอกสวย
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๙๐
เด็กหญิงรวิมล ดวงคำจันทร์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๙๑

เด็กหญิงจีราภา ศรีเกษสุข
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๙๒

เด็กชายชาญชัย สุขศรี
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๙๓

นางสาวปราณี ใจรักษ์
๑๐/๑๒/๒๔๙๙

วัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๙๔

นางบังอร เสตางกูล
๑๓/๐๒/๒๕๐๕

วัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๙๕

เด็กหญิงปยธิดา พุฒเสน
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๙๖

เด็กหญิงชนัญชิดา พรมมี
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๙๗

เด็กชายเสกสิทธิ

์

กลันบุญมา

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๙๘

เด็กหญิงสุชาวดี บุญปราบ
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๖๐/๑๙๙๙

เด็กหญิงวรรณิสา สวัสดี
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๐๐
เด็กหญิงจินดาพร ทุมเกิด

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๐๑
เด็กหญิงกมลชนก แดงชาวนา

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๐๒
เด็กหญิงธนพร มณีโชติ

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๐๓
เด็กหญิงวรรณีสา ศรีโยธี

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๐๔
เด็กหญิงแพรวา สอนศรี

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงธนารัตน์ ราชแสนเมือง

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๐๖
เด็กหญิงเนตการชนา ราชคำดี

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๐๗
เด็กหญิงปริณา ชินศรี

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๐๘
เด็กหญิงอำกาวรรณ เชือสุข

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๐๙
เด็กชายภคธร อาษาจิตร

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๑๐
เด็กหญิงตรีเนตร เพ็ชรทอง

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๑๑
เด็กหญิงสุกัญญา ณรงศักดิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๑๒
เด็กชายณัฐคนัย ทรงสกุล

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๑๓
เด็กชายพิสิษฐ์ โตเขียว

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๑๔
เด็กหญิงอรวรรณ สุขศิริ

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๑๕
เด็กหญิงธัญรฎา โกรินท์

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๑๖
เด็กหญิงวรกานต์ ผาอินทร์

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๑๗
เด็กชายวรฤทธิ

์

สืบทอง
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๑๘
เด็กชายณัฐวุฒิ อุตล่าห์งาน

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๑๙
เด็กหญิงศศิกานต์ ศรีสังข์

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๕๘ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๒๐๒๐
เด็กหญิงสุดฤทัย แซ่นิม

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๒๑
เด็กหญิงเรมฌฑนา ศรีอุไร

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๒๒
เด็กหญิงสโรชา สุหร่ายนาค

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๒๓
เด็กหญิงทรงมรกต พุ่มพันธ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๒๔
เด็กหญิงวรรณวิสา สุราทิพย์

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๒๕
เด็กหญิงรุจิรดา รุ่งสว่าง

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๒๖
เด็กชายเทียรชัย เอียมสอาด

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๒๗
เด็กชายอภิรักษ์ ทองสำโรง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๒๘
เด็กชายกฤติน ล่องลม

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๒๙
เด็กหญิงฉัตรฤดิ รุ่งทรัพย์

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๓๐
เด็กหญิงธัญช์ชนก อานุภาพรังสี

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๓๑
เด็กหญิงรัชญาวดี สาโนนสูง

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๓๒
เด็กหญิงณัฐฤทัย ภู่สว่าง

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๓๓
เด็กชายณัฎฐศรัณฐ์ สืบศิริ

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๓๔
เด็กหญิงเมริษา ดีประเสริฐ

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงรัตนาพร ดีแปน

๑๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชือผู้ดีอุปถัมภ์)

้

วัดสามง่าม  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงศศิธร วาปเก

๑๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชือผู้ดีอุปถัมภ์)

้

วัดสามง่าม  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๓๗
เด็กหญิงธิตยา แซ่ตัง

้

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ วัดบางไผ่  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงลลิตา แก้วเนตร

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ วัดบางไผ่  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงประภัสสร ขวัญเอียม

่

๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ วัดบางไผ่  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๔๐
เด็กหญิงอรวรรณษา เนืองไชยศ

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ วัดบางไผ่  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๔๑
เด็กหญิงกุลปรีญา บุตตะโยธี

๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ วัดบางไผ่  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๔๒
เด็กหญิงธิญดา ดงดัน

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ วัดบางไผ่  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๔๓
นางสาวรจิตรา นาคสัมฤทธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ วัดบางไผ่  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๔๔
เด็กหญิงสุพรรษา ภักดี

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดบางรักใหญ่  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๔๕
เด็กชายทีปมังกร วิริยะบัญชา

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๔๖
เด็กชายอิสระภูมิ ฤชาสุนทร

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๔๗
เด็กหญิงชุติกาญจน์ อุดรศรี

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๔๘
เด็กหญิงวาสินี อินนุพัฒน์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๔๙
เด็กหญิงปยฉัตร จุ้ยนวล

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๕๐
เด็กหญิงอริสา อินนุพัฒน์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๕๑
เด็กหญิงพรปภา ลิมภิรมย์เจริญ

้

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงวิมลศิริ พุ่มโต

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๕๓
เด็กหญิงญาณี เชือบัณฑิต

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงปราณิสา กลินบุญ

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดไผ่เหลือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๕๙ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงรดา นกเสวก

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๕๖
เด็กหญิงศรัญญา โสปยะ

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงพรไพลิน วชีระวุฒิไกร

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๕๘
เด็กหญิงปนัสยา เงินเอียม

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๕๙
เด็กหญิงจิราวรรณ เพชรสังคาด

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๖๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

บุญบำเพ็ญ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงณัฐพร เขมะประพันธ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิงวิภาวดี เรืองจรูญ

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๖๓
เด็กหญิงแก้ว สีทาพุด

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงภูริตา อินแก้ว

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงปยฉัตร โคนาหาร

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงกัญญาวีร์ แอ๋วกอง

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๖๗
เด็กหญิงพรทิพา ปจจัย

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๖๘
เด็กหญิงวริศรา ใจกว้าง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๖๙
เด็กหญิงณัฐพร กิจสิงห์

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๗๐
เด็กหญิงภัทราภา แสงอ่อน

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๗๑
เด็กหญิงธนิดา เอ่งฉ้วน

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๗๒
เด็กหญิงณัฐรดา คชฤทธิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๗๓
เด็กหญิงพัสสอัณณ์ อัศวศรีอนันต์

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงพัชรินทร์ ผดุงศรี

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๗๕
เด็กหญิงณัฐธิดา บุตรช่วง

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๗๖
เด็กหญิงโชติภัทร มนุษย์ดี

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๐๗๗
เด็กหญิงเครือฟา สุทธิประเสริฐ

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๒๐๗๘
นางสาวรัตนาพร บุญพงษ์

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๒๐๗๙
นางสาวเจนจิรา ศิริประโคน

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๒๐๘๐ เด็กหญิงอัจฉราพรรณ
ภู่เขียว

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๒๐๘๑
เด็กหญิงธนพร แก้วหลา

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๒๐๘๒
เด็กหญิงอรกานต์ มงคลวิทย์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๒๐๘๓
เด็กหญิงณัฐพร ชัญถาวร

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๒๐๘๔
เด็กหญิงกรกมล บุญสนัด

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๒๐๘๕
เด็กหญิงณิชาพัชร์ กลินดี

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๒๐๘๖
เด็กหญิงแพรวา แสนสมาน

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๒๐๘๗
เด็กหญิงนำฝน สุทธิอาคาร

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๒๐๘๘
เด็กหญิงปุญญาณัช มุสิทธิมณี

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงปนัดดา บัวหวัน

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๖๐ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงอรอุมา คะเนนิล

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๒๐๙๑
เด็กชายติณณภพ อนันตะแวง

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๒๐๙๒
เด็กชายอรรถพร สาดยิม

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๒๐๙๓
นายพงศกร วงศ์แสงน้อย

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๒๐๙๔
เด็กชายภากรณ์ ยักสม

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๒๐๙๕
เด็กชายหลุย จันทะพร

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๒๐๙๖
เด็กชายทศกร คงขำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๒๐๙๗
เด็กชายศรัณฒ์ เมฆวัน

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๒๐๙๘
เด็กชายธีรพงศ์ เพ็ชรไขแสง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๒๐๙๙
เด็กชายปานรวัตร กิติราช

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๒๑๐๐
เด็กชายพีรภาส เอียมสำอางค์

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๒๑๐๑
เด็กชายนิพนธ์ เข็มศิริ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๒๑๐๒
เด็กชายศุภโชค สิงห์ทอง

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๒๑๐๓
เด็กชายธเนศ ต้อยกระโทก

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๒๑๐๔
เด็กชายสุรเดช งามตรง

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๒๑๐๕
เด็กหญิงบุษบา จีมูล

้

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๒๑๐๖
เด็กหญิงพรทิพา เหมือนปน

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๕๖๐/๒๑๐๗
เด็กหญิงญาสุมินทร์ เรืองอุไร

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) วัดโมลี  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๐๘
เด็กหญิงนภพิมล ศรีสมบูรณ์ ๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๐๙
เด็กหญิงกฤติญาณี กิจวิทยี

๑๙/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๑๐
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา งามน้อย ๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๑๑

เด็กหญิงบุษราทิพย์ จันทรัตน์
๑๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๑๒

เด็กหญิงรัตนาพร เทียมดี
๒๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๑๓

เด็กหญิงธิชานันท์ สุชิลา ๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๑๔ เด็กหญิงธัญลักษณ์ษมล
นาคเมือง

๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๑๕

เด็กชายสรวิศ ทองเนตร
๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๑๖

เด็กหญิงศุภจิตรา ใจเสงียม

่

๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๑๗

เด็กชายสุทธา สุปงคลัด ๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๑๘

เด็กหญิงวิยะดา แย้มทรัพย์
๑๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๑๙

เด็กหญิงกัญพร เอมเสม ๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๒๐
เด็กหญิงพิมพ์มาดา กันเรือง ๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๒๑
เด็กหญิงโสภาพฤกษ์ กรณัฏฐ์เฉลิม

๒๒/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๒๒
เด็กหญิงกัญญ์ณัฐชา คุ้มโห้

๑๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๒๓
เด็กหญิงพรไพรินทร์ ศิริประเสริฐวงศ์

๑๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๒๔

เด็กหญิงณัชชา คุ้มจันทร์
๒๒/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๖๑ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๒๑๒๕

เด็กหญิงณัชชา แก้วจินดา
๓๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๒๖

เด็กหญิงนวพร แซ่ตัง ๒/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๒๗

เด็กหญิงธีร์สุดา ภิรมย์คล้อย
๒๖/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๒๘

เด็กชายรชต เนตรวีระ ๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๒๙

เด็กชายอภิสร นิมอนงค์

่

๒๓/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๓๐
เด็กชายปาณภัทร อรุณรุ่ง ๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๓๑

เด็กหญิงพิมพ์พิชชา แย้มหงษ์ปภา ๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๓๒

เด็กหญิงปยะนันท์ ปารัมย์ ๔/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๓๓

เด็กหญิงภัทรนันท์ ภูบัวดวง
๒๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๓๔

เด็กหญิงนิชานาถ ใจตรง
๒๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๓๕

เด็กชายณัฐนนท์ โสตครบุรี
๑๒/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๓๖

เด็กชายจุติภัทร เมตตาวิหารี
๑๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๓๗

เด็กชายพันธมิตร เกลียงเกลา

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๓๘

เด็กหญิงกชกร กรุดทอง
๒๒/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๓๙

เด็กชายกฤตธี จันทร์แปน
๒๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๔๐
เด็กหญิงปพิชญา เจริญเกียรติก้อง ๒๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๔๑

เด็กชายณิชกุล โพธิอรรถ
๒๙/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๔๒

เด็กหญิงขวัญภิรมย์ สิทธิโอด
๒๓/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๔๓

เด็กหญิงแพรวา นิมป

่

๑๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๔๔

เด็กชายพีระชัย ศิริชมภู
๒๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๔๕

เด็กหญิงปรวี บุญสิริเจิดจ้า
๑๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๔๖

เด็กหญิงเข็มอักษร เพียรหาผล
๒๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๔๗

เด็กหญิงกัญญาภัค เสือแก้ว ๑/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๔๘

เด็กหญิงพัทธกานต์ สาราลักษณ์
๑๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๔๙

เด็กชายเอกชัย วิชาชัย ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๕๐
เด็กหญิงรัตนาวดี เจริญขำ

๒๘/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๕๑

เด็กหญิงอชิรญา นกเทศ
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๕๒

เด็กหญิงปานวาส เปรมแสง
๑๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๕๓

เด็กหญิงศศิกาญจน์ โตเจริญ
๒๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๕๔

เด็กหญิงศันสนีย์ สังข์ภิญโญ ๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๕๕

เด็กหญิงธันยาพร เพิมสิน

่

๑๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๕๖

เด็กหญิงกชกร แสงเงิน
๒๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๕๗

เด็กหญิงเกวลิน วิเศษสิงห์
๑๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๕๘

เด็กหญิงศุลีพร บุญมา
๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๕๙

เด็กหญิงวิยะดา บัวเสนาะ
๓๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๖๒ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๒๑๖๐
เด็กหญิงเบญสิริ วันกลิน

่

๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๖๑

เด็กหญิงนิโลบล เอกพานิช

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๖๒

เด็กหญิงสุทัตตา วงศ์มานะเลิศ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๖๓

เด็กหญิงพรนภา วินิชาคม

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๖๔

เด็กหญิงแทนขวัญ หงส์สุวรรณ์
๒๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๖๕

เด็กชายธนธรณ์ วงศาคณาจารย์
๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๖๖

เด็กหญิงธัญธร ทองดี
๒๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๖๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ แก้ววินัด
๑๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๖๘

เด็กหญิงฟาสวย ฌายีเนตร
๒๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๖๙

เด็กหญิงนันฐกานต์ จบศรี
๑๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๗๐
เด็กหญิงปุณิกา เทพพิทักษ์

๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๗๑

เด็กหญิงชนม์นิภา ขจรพิพัฒน์ ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๗๒

เด็กหญิงกนกวรรณ กองช้าง
๑๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๗๓

เด็กชายภาณุวิชญ์ โซวเกษม

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๗๔
เด็กชายกิตติณานนต์ แสนสกุล

๑๓/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๗๕

เด็กชายชนะชล เชาว์ประสิทธิ

์

๑๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๗๖

เด็กชายสรวิศ ถวิลผล ๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๗๗

เด็กชายปญญพัฒน์ ชอบใจ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๗๘

เด็กชายธนภัทร ถาบุตร
๑๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๗๙

เด็กหญิงศศิธร พรสมุทรไชย
๒๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๘๐
เด็กหญิงอมรทิพย์ ระวิยะพานิชย์

๒๒/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๘๑

เด็กหญิงบุญสิริ แตงนิม

่

๑๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๘๒

เด็กหญิงขวัญแก้ว ฟกปอม
๓๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๘๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา วัฒนพิชญากูล
๒๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๘๔

เด็กหญิงจนิสตา เนตรวีระ
๑๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๘๕

เด็กหญิงธัญพิชชา สุขศรีเจริญ
๑๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๘๖

เด็กหญิงพรนิภา ตันทพงษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๘๗

เด็กหญิงสุณิสา ศรีสอน
๑๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๘๘
เด็กหญิงเบญญทิพย์ สุขใย

๑๐/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๘๙

เด็กหญิงปยะพร อำภา ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๙๐
เด็กหญิงลักษิกา ศรีสวัสดิ

์

๒๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๙๑

เด็กหญิงทอภัค พุ่มถาวร ๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๙๒

เด็กหญิงอภิญญา มลศิลป

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๙๓

เด็กชายคณิศร อรมัย
๒๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๙๔

เด็กชายพีรพัฒน์ รักไทยนิยม
๒๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๖๓ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๒๑๙๕

เด็กชายฤทธิพร สิงห์โตทอง
๑๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๙๖

เด็กชายปาฏิหาริย์ สิทธิประยูร

์

๒๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๙๗

เด็กหญิงอารีย์ ศรีสุข

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๙๘

เด็กชายภาคิน วิภาวัตร
๒๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๑๙๙

เด็กชายธีรวุฒิ ยืนยาว
๑๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๐๐
เด็กหญิงอทิตยา เปลียนแม้น

่

๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๐๑
เด็กหญิงอภิฤดี พรมเซาะ ๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๐๒
เด็กหญิงนารี คงประพันธ์

๒๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๐๓
เด็กชายวรพนธ์ ปดสะมัน

่

๑๒/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๐๔
เด็กหญิงปรารถนา พุ่มพิพัฒน์ ๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๐๕
เด็กหญิงอรณี ชืนฉำ

่

๑๑/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๐๖
เด็กหญิงศศินา โคตรทิพย์ ๕/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๐๗
เด็กหญิงอารีญา คำอ่อน ๗/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๐๘
เด็กหญิงกันธิมา จิตรแสวง

๑๑/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๐๙
เด็กหญิงธีราวรรณ อำไพ ๗/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๑๐
เด็กชายตะวัน เขียวเปยม

๑๕/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๑๑

เด็กชายสุรบุตร ทัศน์สว่าง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๑๒

เด็กชายวีรพงษ์ วงษ์เดช ๒/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๑๓

เด็กชายศิวกร สายอาริน ๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๑๔

เด็กชายธราธร แสนล้อม
๒๒/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๑๕

เด็กชายภูวดล บุตรมาศ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๑๖

เด็กชายสิทธิศักดิ

์ ์

ผลจันทร์
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๑๗

เด็กหญิงพิชชาพร พืนดงเค็ง

้

๒๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๑๘

เด็กหญิงประภัสสร อบแสง
๒๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๑๙

เด็กหญิงเจนจิรา แววดี
๒๗/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๒๐
เด็กหญิงพลอย พลอินทร์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๒๑

เด็กหญิงพันธิวาพร อ่องจำปา
๒๕/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๒๒
เด็กหญิงนันทธิวาพร อ่องจำปา

๒๕/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๒๓

เด็กชายอนันตทัศน์ กลางนอก
๒๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๒๔

เด็กหญิงนัยเนตร กิติสาโร
๒๘/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๒๕

เด็กหญิงอรจิรา จันจำปา
๒๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๒๖

เด็กชายวีระชาติ จำเริญสุข
๒๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๒๗

นางสาววราพร ดีล้วน
๑๙/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๒๘

นางสาวรัตนา ทุเครือ
๒๕/๗/๒๕๒๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๒๙

นางสาวอรอนงค์ พวงทวาย
๒๔/๓/๒๕๒๕

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๖๔ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๒๒๓๐
เด็กหญิงกรรวี โทนขุนทด

๒๒/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๓๑

เด็กหญิงพิชยา รัชชะจิตติ
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๓๒

เด็กหญิงกิตติมาพร สกลนิมิตร
๑๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๓๓

เด็กหญิงภัทราพร แซ่เจียม
๒๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๓๔

เด็กหญิงกนกพิชฐ์ ไทรแช่มจันทร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๓๕

เด็กหญิงวีรดา มาตรา

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๓๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ พูดเพราะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๓๗

เด็กหญิงสุณัฏฐา พุทธา ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๓๘

เด็กหญิงกชกร เอียมใหญ่

่

๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๓๙

เด็กหญิงสุทาสิริ แน่นหนา
๑๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๔๐
เด็กหญิงสุปราณี มะธิตะรัง

๒๙/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๔๑

เด็กหญิงอรชพร ยางแดง ๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๔๒

เด็กหญิงรินรดา ขำขาว
๓๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๔๓
เด็กหญิงจิตญาภรณ์ สอนคำดี

๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๔๔

เด็กหญิงวรรณิษา จันทร์คำ
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๔๕

เด็กชายธนวรรธน์ กมนฐิติวุฒิ
๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๔๖

เด็กชายภานุวิชญ์ ขิงสันเทียะ
๒๓/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๔๗

เด็กชายอรรคพล
ณรงค์เดชเมธากุล ๑๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๔๘

เด็กชายชนกันต์ สุระมล
๑๔/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๔๙

เด็กชายจามิกร ทองน่วม ๑/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๕๐
เด็กชายพงษ์ศิริ ทิพย์สมบัติ ๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๕๑

เด็กชายโอบชน โลพิศ
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๕๒

เด็กหญิงพิมพ์นิกา ศรีเผ่าพันธ์
๒๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๕๓

เด็กหญิงจิรดา จันทรภาส
๒๓/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๕๔

เด็กหญิงวรัญญา ทองเมืองหลวง ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๕๕

เด็กหญิงกมลชนก จันทร์เสน่ห์
๒๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๕๖

เด็กชายกฤติธี ขิงสันเทียะ
๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๕๗

เด็กชายณัฐวัชร เปลืองกลาง

้

๑๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๕๘

เด็กหญิงจุฑามาศ เข็มใหญ่ ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๕๙

เด็กหญิงยุวดี ทับปาน
๑๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๖๐
เด็กหญิงนพมาส ศรีสัน

๑๖/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๖๑

เด็กหญิงสุภัคจิรา ด้วงโสน ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๖๒

เด็กหญิงพิยดา พ่วงขวัญ
๒๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๖๓

เด็กหญิงมณฑิตา แย้มใย
๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๖๔

เด็กชายสิรภัทร เรืองทอง ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๖๕ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๒๒๖๕

เด็กชายธนกรณ์ เกสร
๑๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๖๖

เด็กหญิงสุพัตตา สุทธิพรม

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๖๗

เด็กชายพีรพงษ์ วังเวง
๑๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๖๘

เด็กชายอัครพล บุญเทียนขำ
๑๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๖๙

เด็กชายภูริภัทร สังข์สว่าง
๑๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๗๐
เด็กชายไชยวัฒน์ แรงโนนแดง ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๗๑

เด็กชายสรศักดิ

์

สุยสำราญ
๑๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๗๒

เด็กชายปฐฐะวี สุริยะส่องแสง
๒๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๗๓

เด็กชายอภิรักษ์ สารมนิตย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๗๔

เด็กชายภานุพงศ์ ฉำนิตย์
๒๗/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม วัดเอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๗๕

เด็กชายปริติ ภูมิฐาน
๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม วัดเอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๗๖

เด็กชายจักรพงศ์ ดีสวัสดิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม วัดเอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๗๗

เด็กหญิงพุทธธิดา เกียผึง

้

๒๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม วัดเอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๗๘

เด็กหญิงวรัทยา มะปะภา

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม วัดเอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๗๙

เด็กหญิงตัญุตา ขำปลืมจิตร์

้

๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม วัดเอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๘๐
เด็กชายธนภูมิ ประสพเงิน ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม วัดเอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๘๑

เด็กชายธวัชชัย แก้วโรจน์
๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม วัดเอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๘๒

เด็กชายณธัชพงษ์ เย็นประเสริฐ
๒๖/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๘๓
เด็กหญิงอัจฉยากรณ์ ทรายหมอ

๑๘/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๘๔

เด็กหญิงเนตรดาว ลาพูน

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๘๕

เด็กหญิงอารยา แทนกลาง
๑๕/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๘๖

เด็กหญิงสุภาวิตา พรเวชอำนวย
๑๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๘๗

เด็กหญิงพรพิมล ศิริไทย
๑๘/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๘๘

เด็กหญิงวรินทร ดิเรกโภค
๒๔/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๘๙

เด็กชายชลธร หวังผล

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๙๐
เด็กชายภูริพัฒน์ ศรีษะ

๒๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๙๑

เด็กหญิงนวรินทร์ ยุยรัมย์ ๑/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๙๒

เด็กหญิงสุจารี จันทร์พุฒ
๑๘/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๙๓

เด็กหญิงนนทพร มานุจำ
๒๘/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๙๔

เด็กหญิงสิรินันท์ แพรชัยสง ๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๙๕

เด็กหญิงพรนภา จ้อยร่อย
๑๔/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๙๖

เด็กหญิงวรรณิศา โพธิสุวรรณ

์

๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๙๗

เด็กหญิงพิยดา นาเกลือ ๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๙๘

เด็กหญิงรสสุคนธ์ ภัทรวาณิชย์ ๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๒๙๙

เด็กหญิงกันยา ทับวิชา ๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๖๖ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๒๓๐๐
เด็กชายณัฐวุฒิ สุขประกอบ

๑๖/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๐๑
เด็กชายพีรมิตร ภู่ทอง

๒๒/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๐๒
เด็กชายมงคลเกียรติ สุวรรณทา

๒๙/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๐๓
เด็กชายวรินทร ศรีมาก

๒๓/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๐๔
เด็กหญิงกัญตนา หล่วงกระโทก

๒๔/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๐๕
เด็กหญิงตองจันทร์ มามีทรัพย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๐๖
เด็กหญิงบุษกร นุชมี

๒๓/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๐๗
เด็กหญิงคีตภัทร พลับมูล

๒๙/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๐๘
เด็กหญิงอัชฌาญา จตุกานต์นนท์ ๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๐๙
เด็กหญิงสุกฤตา สิงห์โตทอง

๒๕/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๑๐
นางสาวกิตติญา มุขสาร

๑๖/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๑๑

นางสาวเสาวลักษณ์ ชาลีกุล
๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๑๒

นายณัฐพงศ์ ลิวเรืองสุวรรณ

่

๒๘/๑/๒๕๔๒
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๑๓

นายธนวัฒน์ อิมพันธุ์

่

๑/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๑๔

นางสาวอาภัสรา วงค์ศรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๑๕

นายพรชัย ทรัพย์งาม
๑๖/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๑๖

นายกอบลาภ นนท์ตา

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๑๗

เด็กหญิงภัสรา คำพิชิต
๒๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๑๘

เด็กชายปารวี อิมเมาะ

่

๒๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๑๙

เด็กชายปภากร ยิมขลิบ

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๒๐
เด็กหญิงพรรณวศา บุตรอิม

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๒๑

เด็กหญิงกิตติยากร อยู่ตาด
๒๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๒๒

เด็กชายนภดล เอมอิม

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๒๓
เด็กหญิงปนัทสนันท์ ดีเหลือ

๒๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๒๔

เด็กหญิงศิริวรรณ น้อยจุ้ย
๑๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๒๕

เด็กหญิงกชกร ผลพิกุล
๒๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๒๖

เด็กหญิงทิพย์วรรณ โนรี
๑๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๒๗

เด็กชายพีระภัทร ทองกร
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๒๘

เด็กชายเอกชัย แซ่หวัง
๑๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๒๙

เด็กชายชวัลวิทย์ โกมลจันทร์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๓๐
เด็กชายจิรพล ยศทอง

๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๓๑

เด็กชายแทนคุณ บุตรปราบ
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๓๒

เด็กหญิงพัณณิตา น้อยจุ่น
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๓๓

เด็กชายณัฐวุฒิ มานะกูล
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๓๔

เด็กชายพีรดล โซ๊ะพิทักษ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๖๗ / ๗๙

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๒๓๓๕

เด็กชายอัครพนธ์ จันใบเล็ก
๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๓๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ คำภา

๑๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๓๗

เด็กหญิงรุ้งลดา จุ้ยนวล
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๓๘

เด็กหญิงชมพูนุช เมืองปฐม
๒๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๓๙

เด็กหญิงภัทรวดี อ่อนสิงห์
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๔๐
เด็กหญิงนัดดา เชือชุ่ม

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๔๑

เด็กหญิงธนพร ศาสตร์แจ้ง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๔๒

เด็กหญิงสโรชา ดอกบัวกลาง
๒๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๔๓

เด็กหญิงนันธิดา
ปทุมแก้วกาญจน์

๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๔๔

เด็กหญิงสุภารัตน์ หาสุข

๒๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๔๕

เด็กชายอติคุณ สิทธิรักษ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๔๖

เด็กหญิงมณีมนฑ์ ศิริจิม
๑๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๔๗

เด็กหญิงปาริชาติ สองสาย
๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๔๘

เด็กหญิงชุติมา เกตุชาวนา
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๔๙

เด็กหญิงยลดา ทัดวงค์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๕๐
เด็กหญิงสุภัสศร สุขสุด

๐๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๕๑

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ทะศรีโพธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๕๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ โภชประดิษฐ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๕๓

เด็กหญิงนิหน่า เซิน
๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๕๔

นางสาวส่วย ลุงเงิน

๒๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๕๕

เด็กชายรุ่งโรจน์ กระต่ายเทศ
๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๕๖

เด็กหญิงวาลินี วุฒิกิจ
๐๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๕๗

เด็กหญิงพิชชาญา พลับมูล

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๕๘

เด็กหญิงกิตติมา แซ่หว่อง
๐๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๕๙

เด็กชายนัทฐพี โสมาศรี
๐๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๖๐
เด็กชายฐิรวัฒน์ อิศาสตร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๖๑

เด็กชายศราวุฒิ ดีน้อย
๒๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๖๒

เด็กหญิงหง่วย ลุงวี
๑๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๖๓

เด็กชายธีรเดช กิจจรัสกุล
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๖๔

เด็กชายประพัฒน์ พรมเทศ
๑๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๖๕

นางสาวลักขณา -
๒๓/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๖๖

เด็กชายธนวัฒน์ ช่วยชู
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๖๗

เด็กชายปนมนัส เชือแก้ว

้

๑๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๖๘

เด็กหญิงนุศรา น้อยจุ้ย
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๖๙

เด็กหญิงรุ่งทิวา เครือเนียม
๑๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๖๘ / ๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๒๓๗๐
เด็กชายดวงฉัตร บรรพกษาปน์กุล

๐๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๗๑

เด็กหญิงชญาฎา พิมลพันธ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๗๒

เด็กหญิงวนันกานต์ บัวระหงษ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๗๓

เด็กชายณัฐพล เผือกสีอ่อน
๒๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๗๔

เด็กชายประพันธ์ พรมเทศ
๑๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๗๕

เด็กชายวิจักษณ์ ชำนาญผา
๐๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๗๖

เด็กหญิงสุกัญญา จบศรี
๑๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๗๗

เด็กชายพงษ์เทพ อรุณวิวรรธน์
๐๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๗๘

เด็กชายพรรณพนัช ศรีทวี
๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๗๙

เด็กหญิงไอยรา แนวดี
๐๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๘๐
เด็กชายปรัญชัย ประทุมวัง

๓๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๘๑

นางสาวสุนิสา ครุผาด
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๘๒

นายคณิศร ตังพูลทรัพย์

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๘๓

นายอัมรินทร์ อินทวัฒ
๑๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๘๔

เด็กชายเกษมสันต์ ลือศิริ
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๘๕

นายพิเชษฐ์ แก้วมณี

๑๙/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๘๖

นายจิรายุทธ์ เนตร์จุ้ย
๒๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๘๗

นายศุภณัฐ ศุภโกศล

๑๔/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๘๘

นายรุ่งโรจน์ วงษ์อุบล
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๘๙

นายพนมพร พีระพิทยมงคล
๑๑/๐๔/๒๕๒๖ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๙๐
นายณัฐภณ พึงฉิมรุจ

่

๗/๓/๒๕๐๑

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๙๑

นางสาวกานดา อินสตุล
๗/๑๒/๒๕๐๔

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๙๒

นางขวัญชนก เกตุสุวรรณ
๑๒/๑/๒๕๒๔

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๙๓

นางปราณีต เดชมณีรัตน์
๓๑/๕/๒๕๑๔

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๙๔

นางอุมาพร หังสเนตร

๑๗/๑๒/๒๕๒๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๙๕

นางสาวสุปภาดา แซ่เตียว

๒๗/๑๒/๒๕๑๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๙๖

นางโชติกา เกษรสังข์
๓/๑๑/๒๕๑๕

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๙๗

นายสิทธิชัย นักรู้ ๕/๘/๒๕๒๑

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๙๘

นางสาวนาฏยา ชุ่มเย็น
๒๔/๗/๒๕๒๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๓๙๙

นายณัฐธเนศ อ้นจีน
๒๐/๙/๒๕๒๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๔๐๐
นายธงชัย ภัทราโสนอ่อน

๑๔/๕/๒๕๐๕
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๔๐๑
นางสาวแนน อ่อนจงไกร

๒๙/๘/๒๕๒๗
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๔๐๒
นางวันทนา พูนสวัสดิ

์

๑๖/๘/๒๕๒๒
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๔๐๓
นางสาววีณา โพธิแจ้ง

์

๒๓/๖/๒๕๑๙
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๔๐๔
นางสาวเสาวนีย์ อัครวุฒิไกร

๑๕/๖/๒๕๒๒
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๖๙ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๒๔๐๕
นางสาวสิริพร เพชรคง

๑๗/๙/๒๕๑๗
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๔๐๖
นางสาววันเพ็ญ องอาจ ๗/๗/๒๕๑๔

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๔๐๗
นางสาวธัญญลักษณ์ ยิมขลิบ

้

๑๕/๑๐/๒๕๓๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๕๖๐/๒๔๐๘
นางสาวมาลัยรัตน์ สุขกาว

๕/๑๐/๒๕๒๕
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๐๙
นางสาวเพชรี ขจรพันธ์

๓๑/๕/๒๕๓๑
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๑๐
นางสาวสุภาภรณ์ หอมจิตร์

๑๓/๑๐/๒๕๓๑

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๑๑

นางจินตนาพร รุ่งสว่าง ๓/๙/๒๕๑๘ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๑๒

เด็กชายธนวัฒน์ จันทะวงษ์

๑๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๑๓

เด็กชายพงศ์สิน อรุณกิจเจริญ ๔/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๑๔

เด็กหญิงธิดา สมบูรณ์กิจ
๑๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๑๕

เด็กหญิงอัจฉรา ทวีกันย์ ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๑๖

เด็กชายวุฒิชัย ศรีจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๑๗

เด็กหญิงสุพิชชา สิงหนาท
๒๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๑๘
เด็กหญิงเนตรอัปสร กากแก้ว

๓๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๑๙

เด็กหญิงชนิกานต์ ทองผิว
๑๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๒๐
เด็กหญิงวรัญญา สอนเผือก

๒๕/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๒๑

เด็กหญิงมิถุนา บุญสำราญ ๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๒๒

เด็กหญิงวศินี ชมประเสริฐ ๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๒๓

เด็กหญิงธัญญรัตน์ อะโน ๓๐/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๒๔

เด็กหญิงศลิษา คึมยะราช
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๒๕

เด็กหญิงชิดชนก เอียมเงิน

่

๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๒๖

เด็กหญิงอักษราภัค เจตนเสน
๑๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๒๗

เด็กชายนราธิป ณิวัชราภรณ์ ๓๐/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๒๘

เด็กหญิงกุลภัสสร์ แซ่ลิม

้

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๒๙

เด็กหญิงนภสร พิชัยพรหม
๑๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๓๐
เด็กหญิงสาริศา บุตรดี

๒๖/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๓๑

เด็กหญิงมัชฌิมา วสันติวงศ์
๒๓/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๓๒

เด็กชายนวพล สายะเสวี
๒๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๓๓

เด็กชายพัสวีร์ เมืองโคตร ๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๓๔

เด็กชายปณณธร สอนจันทร์
๑๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๓๕

เด็กชายธนพัฒน์ สิงขรอาจ
๑๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๓๖

เด็กชายชนาธิป ลอยร่อน
๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๓๗

เด็กชายพิตรพิบูล กิจสกุลรัตน์ ๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๓๘

เด็กชายภฤศพิสิฐ์ ศิริเดช
๒๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๓๙

เด็กชายภัทรดนัย บุญทอง
๑๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๗๐ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๒๔๔๐
เด็กชายวงศกร ปลัดปกครอง

๓๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๔๑

เด็กชายกันต์พิสิฎฐ์ สุวรรณวงศื
๑๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๔๒

เด็กหญิงนภัสวรรณ ภะวะ
๑๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๔๓

เด็กหญิงปทิตตา วะศรี ๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๔๔

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สุขสถิตธรรม
๒๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๔๕

เด็กหญิงกฤชญา สันติวงศ์งาม
๑๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๔๖
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ

์

เผ่าชู
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๔๗

เด็กหญิงปนิญญา สายจันทร์
๑๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๔๘

เด็กหญิงภิรญา ถินสุวรรณ

่

๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๔๙

เด็กหญิงนริศรา วงษ์คล้าย
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๕๐
เด็กหญิงชวัลญา สานนท์

๒๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๕๑

เด็กชายวรินทร โชคอัมพรทรัพย์ ๒๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๕๒

เด็กหญิงธันย์ชนก ยีภู่

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๕๓

เด็กหญิงแพรพรียา ศรีธร ๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๕๔

เด็กหญิงณิชมน ทับแสดง ๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๕๕

เด็กหญิงชลลดา แก้วนอก
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๕๖

เด็กหญิงสิริยากร
พูนสินโภคทรัพย์ ๒๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๕๗

เด็กหญิงญาณิศา ผินกลับ
๑๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๕๘

เด็กหญิงพริมศิตา ทองทวี
๓๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๕๙

เด็กหญิงเพชรลดา ชลเดช
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๖๐
เด็กหญิงศศิตา ประสาวะเท

๒๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๖๑

เด็กหญิงกัญณยา ธรรมกิจ ๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๖๒

เด็กชายสหรัฐ ลีโอ ณ ลำพูน
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๖๓

เด็กหญิงบุญญาดา สอนจ้อย
๒๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๖๔
เด็กหญิงธารีญารัตน์ ศรีคำขลิบ

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๕๖๐/๒๔๖๕

เด็กหญิงสมฤทัย ถวิลวงค์
๑๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี วัดคลองขุนศรี  

นบ ๒๕๖๐/๒๔๖๖

เด็กหญิงวาสนา แสงรุ่ง
๑๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี วัดคลองขุนศรี  

นบ ๒๕๖๐/๒๔๖๗

เด็กชายพีรพัฒน์ ไข่สุก
๒๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี วัดคลองขุนศรี  

นบ ๒๕๖๐/๒๔๖๘

เด็กหญิงมณีรัตน์ มุกดา ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี วัดคลองขุนศรี  

นบ ๒๕๖๐/๒๔๖๙

เด็กหญิงปยพร กงชัยภูมิ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี วัดคลองขุนศรี  

นบ ๒๕๖๐/๒๔๗๐
เด็กหญิงพรศิริ ทางโทน

๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคลองขุนศรี วัดคลองขุนศรี  

นบ ๒๕๖๐/๒๔๗๑

เด็กชายพงศพัศ สุนทะโล
๒๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี วัดคลองขุนศรี  

นบ ๒๕๖๐/๒๔๗๒

นางสาวฤดี เทียงภักดิ

่ ์

๑๘/๐๒/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดคลองเจ้า วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๖๐/๒๔๗๓

นางสาวรจนา อยากไปไกล
๐๖/๐๘/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดคลองเจ้า วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๖๐/๒๔๗๔

นางสาวจิณห์นิภา พลบูรณ์
๐๖/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดคลองเจ้า วัดไทรใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๗๑ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๒๔๗๕

เด็กชายธาวิน ลานทอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเจ้า วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๖๐/๒๔๗๖

เด็กหญิงชนิตา เทือกชัยภูมิ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเจ้า วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๖๐/๒๔๗๗

เด็กหญิงกฤติมา ปดชา
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเจ้า วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๖๐/๒๔๗๘

เด็กหญิงณัฐพร
ธาษาเจริญทรัพย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเจ้า วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๖๐/๒๔๗๙

เด็กหญิงภาวินี บ้านพวน
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเจ้า วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๖๐/๒๔๘๐
เด็กหญิงสมใจ ตาวง

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเจ้า วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๖๐/๒๔๘๑

เด็กชายอภินันท์ หรนพ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเจ้า วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๖๐/๒๔๘๒

เด็กชายปอก อินแสง
๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองเจ้า วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๖๐/๒๔๘๓

นางสาวบังอร ศรีเปรมปรี
๐๑/๑๒/๒๕๑๑

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๖๐/๒๔๘๔

นางสาวมยุรา งามดี
๐๔/๐๒/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๖๐/๒๔๘๕
นางณัชคณิศร์ชญาน์ คงอักษร

๐๑/๐๓/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๖๐/๒๔๘๖

นางสาวนภศูล กล้าตลุมบอน
๒๐/๐๘/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๖๐/๒๔๘๗

นางสาวภรพรรณ มาลัย
๑๖/๐๕/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๖๐/๒๔๘๘

นายรัชพงษ์ ศิริมาลาตัง
๐๓/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๖๐/๒๔๘๙

นางสาวจุฑาทิพย์
ธนาอภิสิทธิโสภณ

์

๐๗/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๖๐/๒๔๙๐
นายอัศวิน ประภูชะเนย์

๐๔/๐๙/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๖๐/๒๔๙๑

นางสุภาภรณ์ อุตตโรพร
๐๓/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๖๐/๒๔๙๒

นางศิริวิมล นามศรี
๐๑/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๖๐/๒๔๙๓

นางสาวรัชฎาภรณ์ ถินจันท

่

๒๗/๐๗/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๖๐/๒๔๙๔

นางสาวรันยา คงอนันต์ทรัพย์

๒๙/๑๒/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๖๐/๒๔๙๕

นางสาวญาณินี เอกแก้ว
๐๘/๐๖/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๖๐/๒๔๙๖

นางสาววิไลนุช สุขสินธุ์
๐๙/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๖๐/๒๔๙๗

นางสาวจิรัชญา พึงเกิด

่

๓๐/๐๖/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๖๐/๒๔๙๘

นางสาววลัยพร
ประกาแก่นทราย

๑๘/๐๒/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๖๐/๒๔๙๙

นายยธนา โยทาวัน
๓๐/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๐๐
เด็กหญิงศศิธร ชาตรีนันท์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๐๑
เด็กชายณัฐกร ศรีแสงทรัพย์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๐๒
เด็กชายเมธัส แสงเทียน

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๐๓
เด็กชายธีรศักดิ

์

จิตเย็น
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๐๔
เด็กหญิงวัสนันท์ รมย์มาลี

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๐๕
เด็กหญิงขนิษฐา ตรงกลาง

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๐๖
เด็กหญิงวรัญญา กลินแก้ว

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๐๗
เด็กชายพิชเยศ บุญมี

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๐๘
เด็กชายชัยนะ ดำโรม

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๐๙
เด็กชายนนท์ปกรณ์ อารีเอือ

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๗๒ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๒๕๑๐
เด็กชายปติพร ศรีอมรรัตนกุล

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๑๑

เด็กชายจักรินทร์ ศรีปรีเปรม
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๑๒

เด็กหญิงชมพูนุช เฉลิมพล
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี
วัดปลายคลองขุนศรี

 

นบ ๒๕๖๐/๒๕๑๓

นางสาวศิริลักษณ์ วาปกะ
๑๙/๕/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๑๔

เด็กชายณัฐภูมิ ลพประเสริฐ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๑๕

เด็กหญิงทักพร บุญมี

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๑๖

เด็กชายทวีเกียรติ อ้นสอาด ๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๑๗

เด็กชายณัฐวุติ ศรีอินทร์สุทธิ

์

๑๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๑๘

เด็กชายพีระ โพธิชู

์

๒๘/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๑๙

เด็กชายธนภัทร พรมเกตุจันทร์
๑๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๒๐
เด็กชายอนุรัตน์ อักษรศรี

๒๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดยอดพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๒๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ บุญนิม

่

๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดยอดพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๒๒

เด็กชายอภินันท์ ฤทธิธงชัยเลิศ

์

๑๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดยอดพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๒๓
เด็กชายธนาสิทธิศักดิ

์ ์

แก้วมล
๓๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๒๔

เด็กชายปฐมเดช พาพิมาย ๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดยอดพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๒๕

เด็กหญิงศรัณยา ฮวดศรี ๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดยอดพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๒๖

เด็กหญิงพิชญ์สินี นุ่มอนงค์
๒๓/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๒๗

เด็กชายสราวุธ หอมพญา ๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดยอดพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๒๘

เด็กหญิงจุฑามาศ บรมสถิตย์
๒๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๒๙

เด็กชายเตชินท์ ผึงคุ้ม

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๓๐
เด็กชายเอกรินทร์ หัวใจเพชร

๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดยอดพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๓๑

เด็กหญิงวรรณพิมล คงคาหลวง
๒๒/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๓๒

เด็กชายเสกสิทธิ

์

การภักดี
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๓๓

เด็กชายพรรณลพ ยิมแก้ว

้

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๓๔

เด็กชายเอกรัตน์ โสมินทร์
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๓๕

เด็กชายอภิเดช บุญบรรลุ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๓๖

เด็กหญิงอรอุมา ชืนศรี

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๓๗ เด็กหญิงลักษณ์ประไพ
จงจิตรชอบ

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๓๘

เด็กหญิงสุคนธาธร ปนกลัด
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๓๙

เด็กหญิงปรารถนา กุลบุตร
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๔๐
เด็กหญิงฐิติภา บุ่งง้าว

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๔๑

เด็กหญิงฐิติพร หวังผล
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๔๒

เด็กหญิงนภัสวรรณ มันเสดาะ

่

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๔๓

เด็กชายภูมิพัฒน์ เข็มแก้ว
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๔๔

เด็กหญิงพิมพิกา ทาวงษา
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

วัดสโมสร วัดสโมสร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๗๓ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๒๕๔๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ชุดไธสง
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย

วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๕๖๐/๒๕๔๖

เด็กหญิงธัญลักษณ์ รักกลิน

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย

วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๕๖๐/๒๕๔๗

เด็กหญิงวิภาวรรณ คุ้มแว่น
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย

วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๕๖๐/๒๕๔๘

เด็กชายธณพล อ้นรุ่ง
๑๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๕๖๐/๒๕๔๙

เด็กชายอนุภาพ ทองผิว
๑๒/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๕๖๐/๒๕๕๐
เด็กหญิงอรพิน สุดสว่าง

๐๗/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๕๖๐/๒๕๕๑

เด็กหญิงชุติมา ม่วงศรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๕๖๐/๒๕๕๒

เด็กชายพัสวุฒิ โพธิเขียว
๐๓/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๕๖๐/๒๕๕๓

เด็กชายจารุกิตต์ ปาลชีพ
๒๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๕๖๐/๒๕๕๔

เด็กชายสรายุธ แซ่ลี

้

๐๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๕๖๐/๒๕๕๕

เด็กชายมงคล ทองเทศ
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๕๖๐/๒๕๕๖

เด็กหญิงสุธาทิพย์ เศรษฐวิไล
๓๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๕๖๐/๒๕๕๗

เด็กชายภูริช ทิมศรีกลำ
๐๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๕๖๐/๒๕๕๘

เด็กชายจิรกิตติ

์

กลินหอม

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๕๖๐/๒๕๕๙

เด็กหญิงณิชาพัทร วนไธสง
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๕๖๐/๒๕๖๐
เด็กหญิงพรทิพ แก้วสว่าง

๓๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๕๖๐/๒๕๖๑

เด็กหญิงกิตติยา สมศรีเสาร์
๓๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๕๖๐/๒๕๖๒

เด็กหญิงชนาพร อาจหยุด
๐๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๕๖๐/๒๕๖๓

เด็กหญิงภาวณี อาจหยุด
๐๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๕๖๐/๒๕๖๔

เด็กชายธาดา จันทร์น่วม
๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๕๖๐/๒๕๖๕

เด็กหญิงวศิณี บำรุงนา
๒๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๕๖๐/๒๕๖๖

เด็กชายเอกดนัย เสามัน

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๕๖๐/๒๕๖๗

เด็กชายสุรเดช สว่างชม
๒๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๕๖๐/๒๕๖๘

เด็กชายกันตพงษ์ สุขสุวรรณ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๕๖๐/๒๕๖๙

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

 

นบ ๒๕๖๐/๒๕๗๐
เด็กหญิงฐิตาพร อิมอารมณ์

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๕๖๐/๒๕๗๑

เด็กหญิงแพรวา เทียนหอม
๒๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๕๖๐/๒๕๗๒

เด็กหญิงกนกพร คงมัน

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๕๖๐/๒๕๗๓

เด็กหญิงจินตนา เมืองพวน
๐๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๕๖๐/๒๕๗๔

เด็กชายใจหลวง อินแก้ว
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๕๖๐/๒๕๗๕

เด็กหญิงศรัญญา ห้อมา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๕๖๐/๒๕๗๖

เด็กหญิงจันธิมา เขียวมา
๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๕๖๐/๒๕๗๗
เด็กหญิงภัสสรีลักษณ์

ขำขยัน
๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๕๖๐/๒๕๗๘

เด็กหญิงน้องฟา ฤทธิวงศ์

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองขวาง วัดคลองขวาง  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๗๙

เด็กชายธนพล แช่มช้อย
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองขวาง วัดคลองขวาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๗๔ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๒๕๘๐
เด็กหญิงรัตติยาพร คำแก้ว

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง วัดคลองขวาง  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๘๑

เด็กหญิงบุณยนุช ฮวดศรี
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง วัดคลองขวาง  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๘๒

เด็กหญิงณีระนุช ปนทรนนทกะ
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง วัดคลองขวาง  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๘๓

เด็กชายเมฆินทร์ วังสิงห์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง วัดคลองขวาง  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๘๔

เด็กหญิงณิชากร สดภิบาล
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง วัดคลองขวาง  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๘๕

เด็กชายธนากรณ์ เพ็ชรเขียว
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง วัดคลองขวาง  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๘๖

เด็กหญิงณัฐวดี ฉิมอิม

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง วัดคลองขวาง  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๘๗

เด็กหญิงกนกวรรณ พรมสายบัว
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขวาง วัดคลองขวาง  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๘๘

เด็กชายณัฐพร เงาะงาม
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขวาง วัดคลองขวาง  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๘๙

เด็กหญิงนิตย์รดี ชัยหานิตย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย วัดคลองตาคล้าย  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๙๐
เด็กชายชนพัฒน์ ข้อยุ่น

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย วัดไทรน้อย  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๙๑

เด็กชายโชคชัย โสภา
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย วัดไทรน้อย  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๙๒

เด็กหญิงกมลวรรณ แย้มศรี
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย วัดไทรน้อย  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๙๓

เด็กหญิงสุนิตรา แพร่หลาย
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย วัดไทรน้อย  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๙๔

เด็กหญิงธนภรณ์ จันทะโรทัย
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย วัดไทรน้อย  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๙๕
เด็กหญิงสุมณฑรัตน์ รอดถนอม

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย วัดไทรน้อย  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๙๖

เด็กชายภูมิภวรรณ ถำเหม
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย วัดไทรน้อย  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๙๗

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ยางยุทธ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย วัดไทรน้อย  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๙๘

เด็กหญิงสุกัญญา เศษบุบผา
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย วัดไทรน้อย  

นบ ๒๕๖๐/๒๕๙๙

เด็กหญิงธิดา สิงห์คู่
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย วัดไทรน้อย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๐๐
เด็กหญิงเหมือนขวัญ บุญแจ่ม

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย วัดไทรน้อย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๐๑
เด็กหญิงมณีนุช พร้อมญาติ

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย วัดไทรน้อย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๐๒
เด็กชายรัชชานนท์ โอกาส

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย วัดไทรน้อย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๐๓
เด็กหญิงกมลวรรณ พันธ์ทอง

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย วัดไทรน้อย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๐๔
เด็กชายสุทธินนท์ บุญคง

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย วัดไทรน้อย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๐๕
เด็กชายชนายุตน์ เหมือนอ่อง

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย วัดไทรน้อย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๐๖
เด็กหญิงเสาวนีย์ โต๊ะทอง

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย วัดไทรน้อย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๐๗
เด็กหญิงสุนิษา คำเสย

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย วัดไทรน้อย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๐๘
เด็กหญิงอรวรรณ ตรงประเสริฐสุข

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย วัดไทรน้อย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๐๙
เด็กชายสุทิวัส สะไกร

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย วัดไทรน้อย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๑๐
เด็กชายเฉลิมชัย ทองสุข

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย วัดไทรน้อย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๑๑

เด็กหญิงเมธาวี ดีใจ
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย วัดไทรน้อย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๑๒

เด็กหญิงจุฑาพร แซ่ภู
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย วัดไทรน้อย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๑๓

เด็กหญิงศศิธร ศรีดอกบัว
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย วัดไทรน้อย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๑๔

เด็กหญิงบัณฑิตา จันทร์หอม
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย วัดไทรน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๗๕ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๒๖๑๕

เด็กหญิงรุ่งทิวา โสขุมา
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย วัดไทรน้อย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๑๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ กมลเชือ

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย วัดไทรน้อย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๑๗

เด็กชายนันทวัฒน์ กูลกิจ
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย วัดไทรน้อย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๑๘

เด็กชายอัยการ ปะกินัง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย วัดไทรน้อย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๑๙

นางปยวรรณ์
แช่มช้อยกุลวัฒน์

๑๒/๑๒/๒๕๑๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย วัดไทรน้อย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๒๐
นางสาวบุบผา จันทนนท์

๒๕/๑๒/๒๕๑๘

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา วัดมะสง  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๒๑

เด็กหญิงสุภัสสร สุนารักษ์ ๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง วัดมะสง  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๒๒

เด็กหญิงจินตปรียา คุ้ยเอียม

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง วัดมะสง  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๒๓

เด็กชายวรดร วระดี ๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง วัดมะสง  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๒๔

เด็กหญิงณัฏฐ์ธนัน
แก้วใจสืบตระกูล ๑๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง วัดมะสง  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๒๕

เด็กหญิงพิชญาภา น้อยสัมฤทธิ

์

๑๙/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง วัดมะสง  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๒๖

เด็กชายกิตตินันท์ สินธุสอาด ๒๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง วัดมะสง  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๒๗

เด็กหญิงนภัทร อุ่นยวง
๑๓/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง วัดมะสง  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๒๘

เด็กหญิงณัทนน โฆสิโต
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๒๙

เด็กชายสัภยา อ่อนเกตุ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๓๐
เด็กหญิงกรรวี จันทน์สุคนธ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๓๑

เด็กหญิงวิชญาพร พรหมศร
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๓๒

เด็กหญิงสุชญา กระจ่าง
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๓๓

เด็กหญิงพีรดา มันคง

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๓๔

เด็กหญิงวิรดา อรุณรุ่ง
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๓๕

เด็กหญิงสิขรินทร์ แย้มสำราญ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๓๖

เด็กหญิงโสรวรรณ ศรสวาท
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๓๗

เด็กหญิงชนกณภา เปยมอัฑฒ์โชติ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๓๘

เด็กหญิงพิมมาดา สุขสำราญ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๓๙

เด็กหญิงพิชญธิดา ขุนเศรษฐี
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๔๐
เด็กหญิงศิริกานต์ หรุ่นมาบแค

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๔๑

เด็กชายพัฒน์ ทองนาค
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๔๒

เด็กชายนับทอง บางกรวย
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๔๓

เด็กชายศุภกร อินนัดดา
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๔๔

เด็กชายวีรภัทร ชุมยอด
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๔๕

เด็กชายพลพงศ์ ดิเรกฤทธิสุนทร

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๔๖

เด็กชายกิตติพัฒน์ คลังสิน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๔๗

เด็กชายพสิษฐ์ ดิษพงษา
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๔๘

เด็กชายณัฎฐพล ปาปะเถ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๔๙

เด็กชายรัฐชาติ หมูนวล
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๗๖ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๒๖๕๐
เด็กชายภคิน แสงทองสุข

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๕๑

เด็กชายกรัณย์ สนธิทิม
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๕๒

เด็กหญิงดี พูลทรัพย์
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๕๓

เด็กหญิงสิริกานต์ พรหมศร

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๕๔

เด็กหญิงวรินทร สุดปาน
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๕๕

เด็กหญิงฐิติวรดา ถิรปภาพันธ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๕๖

เด็กหญิงธันย์ชนก บุญยิม

้

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๕๗

เด็กหญิงมนัญญา บุญนาค
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๕๘

เด็กหญิงฐิตารีย์ วัชรเสถียร
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๕๙

เด็กหญิงปาณิสรา แสงสง่า
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๖๐
เด็กชายปณณธร พงษ์ศักดิ

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๖๑

เด็กหญิงปุณยภรณ์ ทองเทศ
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๖๒

เด็กหญิงปภัสพร ธนลาภสถาพร
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๖๓

เด็กชายทศพร สุกรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

วัดอุทยาน  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๖๔

เด็กหญิงกรชนก สร้อยทอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

วัดอุทยาน  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๖๕

เด็กหญิงจิรัชยา มีแจ้ง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

วัดอุทยาน  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๖๖

เด็กหญิงสรวีย์ จ้อยประดิษฐ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

วัดอุทยาน  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๖๗

เด็กหญิงวาสนา สุภาเกตุ
๑๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

วัดอุทยาน  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๖๘

เด็กหญิงจิดาภา แก้มฉิม
๑๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

วัดอุทยาน  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๖๙

เด็กชายบุญฤทธิ

์

แสงสุ่ม
๑๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

วัดอุทยาน  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๗๐
เด็กชายเพชรศิริ มีแพรพรม

๒๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

วัดอุทยาน  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๗๑

เด็กชายดลธนา โสภาพรรณ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

วัดอุทยาน  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๗๒

เด็กหญิงณัฐกมล บุญเพ็ช
๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

วัดอุทยาน  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๗๓

เด็กชายศิวกร ขืมจันทร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

วัดอุทยาน  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๗๔

เด็กชายธนากร อวยเฮง
๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

วัดอุทยาน  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๗๕

เด็กหญิงพิยดา ทะนวนรัมย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

วัดอุทยาน  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๗๖

เด็กหญิงวิรดา รัตนชืน

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

วัดอุทยาน  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๗๗

เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์แยง
๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

วัดอุทยาน  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๗๘

เด็กหญิงพิชญาภา ทองเผือก
๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

วัดอุทยาน  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๗๙

เด็กชายนัฐชัย รอดอำไพ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

วัดอุทยาน  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๘๐
เด็กหญิงอชิรัญญา ขำภู่

๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

วัดอุทยาน  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๘๑

เด็กชายรัชชานนท์ ทองเสน
๒๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

วัดอุทยาน  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๘๒

เด็กชายธนวิน ค้าซุง
๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

วัดอุทยาน  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๘๓

เด็กหญิงณฐภัทร เชิงโชติ
๐๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

วัดอุทยาน  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๘๔

เด็กชายนิภัทรร์ ลับกิม

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

วัดอุทยาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๗๗ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๒๖๘๕

เด็กชายธรรมวัฒน์ ภู่ช้าง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

วัดอุทยาน  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๘๖

เด็กหญิงปริษา อรัญญะนาค
๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

วัดอุทยาน  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๘๗

เด็กชายชาคริต กาญจนากาศ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

วัดอุทยาน  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๘๘
เด็กชายศักดินรินทร์

์

เทียนทอง
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

วัดอุทยาน  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๘๙

เด็กชายภรันยู ทักษิณไศล
๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

วัดอุทยาน  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๙๐
เด็กหญิงณัชพล มีแปน

๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

วัดอุทยาน  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๙๑

เด็กชายบุญยานุช กล้าหาญ
๒๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

วัดอุทยาน  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๙๒

เด็กชายนันท์นลิน จันทร์เอียม

่

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

วัดอุทยาน  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๙๓

เด็กชายรัฐกรณ์ สารพัด

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๙๔

เด็กชายธิติ ยอดเพชร
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๙๕

เด็กหญิงฑิฆัมพร สุตะไล
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๙๖

เด็กหญิงนัญติญา แก่นแก้ว
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๙๗

เด็กหญิงวริศรา อ้มพรม
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๙๘

เด็กหญิงพิมพ์มาดา เปรมปรีดา
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๖๐/๒๖๙๙

เด็กหญิงณัฐพร ผดุงวิทย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๖๐/๒๗๐๐
เด็กหญิงพณิตา โสบิน

๑๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๖๐/๒๗๐๑
เด็กหญิงนันฑกา พันธ์อุดม

๑๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๖๐/๒๗๐๒
เด็กหญิงศศิประภา แข่งขัน

๐๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๖๐/๒๗๐๓
เด็กหญิงอุษา อยู่ขำ

๐๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๖๐/๒๗๐๔
เด็กหญิงณหทัย ทองย้อย

๒๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๖๐/๒๗๐๕
เด็กหญิงปานดาว บุญศรี

๒๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๖๐/๒๗๐๖
เด็กหญิงสุวิชาดา อินทรปาลิต

๒๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๖๐/๒๗๐๗
เด็กหญิงณัฐชนก จิตรย้อย

๒๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๖๐/๒๗๐๘
เด็กชายปฏิภาณ สุภาพเพชร

๐๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๖๐/๒๗๐๙
เด็กหญิงภัทรวดี แย้มชะม้าย

๑๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๖๐/๒๗๑๐
เด็กหญิงฤทัยชนก ทองคุ้ม

๐๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๖๐/๒๗๑๑

เด็กหญิงพนัสวี แซ่เง่า
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๖๐/๒๗๑๒

เด็กหญิงภชนิภา เนตรพลับ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๖๐/๒๗๑๓

เด็กหญิงนุวดี มีโชคชัย
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๖๐/๒๗๑๔

เด็กหญิงพิมพ์นิภา คำนวนดี
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๖๐/๒๗๑๕

เด็กชายพุฒิพงษ์ แผนสมบูรณ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๖๐/๒๗๑๖

เด็กหญิงรุ่งทิวา ธุระตา
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๖๐/๒๗๑๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ตังสัจจะ

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๖๐/๒๗๑๘

เด็กหญิงจันทรสิริ แย้มนิยม
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๕๖๐/๒๗๑๙

เด็กชายปกรณ์ จิตรรังศี ๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วัดเตย  
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๕๖๐/๒๗๒๐
เด็กชายวราวุฒิ เตชะมโนกุล

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วัดเตย  

นบ ๒๕๖๐/๒๗๒๑

เด็กชายธนกฤต กิตติสุรินทร์
๒๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วัดเตย  

นบ ๒๕๖๐/๒๗๒๒

เด็กหญิงศุภวรรณ ลิมตัง

่ ้

๒๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
วัดเตย  

นบ ๒๕๖๐/๒๗๒๓

เด็กหญิงบุณยาพร ผันพิทักษ์ ๒/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วัดเตย  

นบ ๒๕๖๐/๒๗๒๔

เด็กหญิงปานรดา วงศ์วัฒน์
๒๐/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วัดเตย  

นบ ๒๕๖๐/๒๗๒๕

เด็กหญิงภิเษกศิริ เกษศรีสังข์
๒๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วัดเตย  

นบ ๒๕๖๐/๒๗๒๖

เด็กหญิงณภัทร บูรณพิพัฒน์
๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วัดเตย  

นบ ๒๕๖๐/๒๗๒๗

เด็กชายณัฐกิตติ

์

แซ่ตัง

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
วัดเตย  

นบ ๒๕๖๐/๒๗๒๘

เด็กหญิงภูริชญา ผลจันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วัดเตย  

นบ ๒๕๖๐/๒๗๒๙

เด็กหญิงจินต์จุฑา พันธ์กว้าง
๑๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วัดเตย  

นบ ๒๕๖๐/๒๗๓๐
เด็กหญิงเพลงพิณ ทองศรี

๒๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
วัดเตย  

นบ ๒๕๖๐/๒๗๓๑

เด็กหญิงกิรณา ใยเจริญ
๒๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วัดเตย  

นบ ๒๕๖๐/๒๗๓๒

เด็กหญิงธรรมิกา บุญมา
๒๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วัดเตย  

นบ ๒๕๖๐/๒๗๓๓

เด็กหญิงสุชานันท์ ตันติวิมลขจร
๒๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วัดเตย  

นบ ๒๕๖๐/๒๗๓๔

เด็กหญิงเกษร เลทะนู ๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วัดเตย  

นบ ๒๕๖๐/๒๗๓๕

เด็กชายศุภากร เจริญธง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วัดเตย  

นบ ๒๕๖๐/๒๗๓๖

เด็กชายอิศวะ พัฒนะราช
๒๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วัดเตย  

นบ ๒๕๖๐/๒๗๓๗

เด็กหญิงชนัญญา ศรีมณี
๑๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วัดเตย  

นบ ๒๕๖๐/๒๗๓๘
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ แก่นมัน

่

๑๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
วัดเตย  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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