
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดปทุมธานี  ภาค ๑

ส่งสอบ ๒๖,๗๑๗ คน ขาดสอบ ๖,๗๒๘ คน คงสอบ ๑๙,๙๘๙ คน สอบได้ ๑๑,๐๗๔ คน สอบตก ๘,๙๑๕ คน (๕๕.๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๐๑

เด็กหญิงกชกร สุวรรณจำรัส
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๐๒

เด็กหญิงกชกร แก่นเขียว
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๐๓

เด็กหญิงกชพร กล่อมสวน

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๐๔

เด็กหญิงกรกช เรียงใหม่
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๐๕

เด็กหญิงกรปรียา สีดุก
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๐๖

เด็กชายกฤษฎา เหลืองวิไลย์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๐๗

เด็กหญิงกวิสรา คงสังข์
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๐๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทร์วงค์
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๐๙

เด็กหญิงณิชาภัทร สามคุ้มพิมพ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๑๐

เด็กชายกิตติพศ เครือวรรณ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๑๑

เด็กหญิงขนิษฐา เทียงดีฤทธิ

่ ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๑๒

เด็กหญิงจิราพา ตะโจประรัง
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๑๓

เด็กหญิงชญาณี จันทรกุล
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๑๔

เด็กหญิงชญาดา พานิช
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๑๕

เด็กหญิงชญานิศ เนิดน้อย
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๑๖

เด็กหญิงชนกนันท์ แหล่งสนาม
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๑๗

เด็กหญิงชมขนิษฐ์ ทองจันทร์
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๑๘

เด็กหญิงชลธิชา จำปาทอง
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๑๙

เด็กชายชวนันท์ มุสิการุณ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๒๐

เด็กชายชวันลักณ์ สุภาพ
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๒๑

เด็กหญิงชุติมา ยินดีดาว
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๒๒

เด็กหญิงชุลิตา เอียบพันธ์

๊

๒๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๒๓

เด็กหญิงญาณิน ปนตาแก้ว
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๒๔

เด็กหญิงญาณิศา เปยมแก้ว
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๒๕

เด็กหญิงญาณเกตุ สิงชา
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๒๖

เด็กหญิงญาดา สุขสำราญ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๒๗

เด็กหญิงฐิติมา คะชาสินธุ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๒๘

เด็กหญิงฑิตยา ทองใบศรี
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๒๙

เด็กหญิงณณัท ทับเปรม

๒๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๓๐

เด็กหญิงณภัทร บัวภิบาล
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๓๑

เด็กหญิงณัฐชา ธรรมสุข
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๓๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ชูเดช
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๓๓

เด็กหญิงณัฐรัตน์ โตสิงห์
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๓๔

เด็กหญิงณิชา เสนา
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๓๕

เด็กหญิงณิชาภัทร เปยมสุข
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๓๖

เด็กหญิงณิชาภัทร เสมแย้ม
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๓๗

เด็กหญิงตันหยง ชำนาญเอือ

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๓๘

เด็กหญิงติสกาญจน์ หาวิโร
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๓๙

เด็กชายทักษิณ มีซอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๔๐

เด็กหญิงทัศนีย์ ใสยันต์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๔๑

เด็กหญิงทิฆัมพร ปอมสุวรรณ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๔๒

เด็กหญิงทิพยาภรณ์ ผาสุขฤทธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๔๓

เด็กชายธนกฤต บานเย็น
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๔๔

เด็กหญิงธนพร กลมพันธ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๔๕

เด็กหญิงธนภค ทิพย์มะณี
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๔๖

เด็กชายธนภัทร สองจันทร์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๔๗

เด็กหญิงธนัชชา คุ้มวงษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๔๘

เด็กหญิงธนัชชา แห่กาฬสินธุ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๔๙

เด็กหญิงธนัชพร ดิษฐเต้ยหลวง
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๕๐

เด็กหญิงธมลวรรณ กลับสงวน
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๕๑

เด็กหญิงธันยพร ค้าทันเจริญ
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๕๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ กถาพิชญ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๕๓
เด็กหญิงธีร์จุฑาพรรณ

สีระแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๕๔

เด็กหญิงนภสร เขียวเปยม
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๕๕

เด็กหญิงนันทวัน พิมพ์ป
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๕๖

เด็กหญิงนารีรัตน์ ผลงาม
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๕๗

เด็กหญิงนุจรี สันติยานนท์
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๕๘

เด็กชายบัณฑิต สีเสงียม

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๕๙

เด็กชายปฏิพน มโนสุทธิสาร
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๖๐

เด็กหญิงปทิตตา บุญนรา
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๖๑

เด็กหญิงปนัสยา โกษะ
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๖๒
เด็กหญิงประภาพรรณ

เพ็ชรจิว

๋

๐๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๖๓

เด็กหญิงปาณิสรา รัตนไชยวัฒน์
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๖๔

เด็กหญิงปารียา เรืองสุวรรณ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๖๕

เด็กหญิงปยนุช ทิศกระโทก
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๖๖

เด็กหญิงพรชนก โกษะ
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๖๗

เด็กหญิงพิจิตรา สอนเพ็ชร์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๖๘

เด็กหญิงพิจิตรา อมรเทพ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๖๙

เด็กหญิงพิชชาภา พานิชเจริญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๗๐

เด็กชายพิพัฒน์ ยอดพินิจ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๗๑

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา จันทราเพ็ญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๗๒

เด็กหญิงพีรดา ปกขาว
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๗๓

เด็กชายพุฒิเมธ แสงแก้ว
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๗๔

เด็กหญิงพุทธชาด ศิลปานนท์
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๗๕

เด็กชายพุทธินันท์ ภาคแสวง
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๗๖

เด็กหญิงภัทริน แสงทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๗๗

เด็กชายภาคภูมิ โพธิเขียว

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๗๘

เด็กชายภูผา งามละมัย
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๗๙

เด็กหญิงภูริชญา แดงหยง
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๘๐

เด็กหญิงมลธิชา ไทยเจริญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๘๑

เด็กหญิงรวิวรรณ ธัญญะ
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๘๒

เด็กชายรัชพล ศิริกุลทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๘๓

เด็กชายรัญ นิพิฐวัธนะผล
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๘๔

เด็กหญิงรุ่งกมล โสภาผล
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๘๕

เด็กหญิงรุ่งนภา มีเมฆ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๘๖

เด็กหญิงวนัชพร กังวาฬ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๘๗

เด็กหญิงวนิดา อาจน้อย

๓๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๘๘

เด็กชายวรนน ยุวการุณย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๘๙

เด็กหญิงวรัชญา สิริวราพงษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๙๐

เด็กหญิงวันวิสา ดีรอด
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๙๑

เด็กหญิงวิลาสินี จันทร์ไพบูลย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๙๒

เด็กหญิงศรันภัทร โพธิเลิศ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๙๓

เด็กหญิงศลิษา ศักดิพิมล

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๙๔

เด็กหญิงศศิวิมล ใจมัน

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๙๕

เด็กหญิงศิริภรณ์ สนแก้ว
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๙๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ตามไป
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๙๗

เด็กหญิงศิริเทพ เปาทอง
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๙๘

เด็กหญิงศุภรัตน์ สมจิตร
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๐๙๙

เด็กหญิงศุภวรรณ ดวงแก้ว
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๐๐

เด็กชายษณุพงศ์ ทนทะนาน
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๐๑

เด็กหญิงสกุนตลา อารัตน์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๐๒

เด็กชายสรัล เกตุหิรัญ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๐๓

เด็กหญิงสิดาภัทร รัตนปรีชาชัย
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๐๔

เด็กชายสิรภพ สมเชย
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๐๕

เด็กหญิงสิริกร อนันต์
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๐๖

เด็กหญิงสิริญากรณ์ เล็กพัน
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๐๗

เด็กหญิงสิรีธร เทศสวัสดิวงศ์

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๐๘

เด็กหญิงสุธาสินี งอกงาม
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๐๙

เด็กหญิงสุพรรณษา นิเวศน์
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๑๐

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ เสถียรอินทร์
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๑๑

เด็กหญิงสุภัตรา เอืองไข

้

๒๘/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๑๒

เด็กหญิงสุภัสสรา รัศมี
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๑๓

เด็กหญิงสุภาภัทร์ บุญมี
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๑๔

เด็กหญิงอภิญญา กุมพันธ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๑๕

เด็กหญิงอรนลิน คงปก
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๑๖

เด็กหญิงอรนลิน สุขเสน
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๑๗

เด็กหญิงอัปสร คลังทรัพย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๑๘

เด็กหญิงอาธิตยา งามตรง
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๑๙

เด็กหญิงอามิตา วิบูลย์เชือ

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๒๐

เด็กหญิงเขมิกา ช่วยไทร
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๒๑

เด็กหญิงเจณิสา อุทัยแพน

๑๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๒๒

เด็กหญิงเจนนิสา ผึงผาย

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๒๓

เด็กหญิงเบญจมาศ จอมใจ
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๒๔

เด็กหญิงเบญจรัตน์ มุ่งเจริญ
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๒๕

เด็กหญิงเบญญาภา คุ้มวงศ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๒๖

เด็กหญิงเบญญาภา วาระเพียง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๒๗

เด็กหญิงเพ็ญภาส ทองธนะเศรษฐ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๒๘

เด็กหญิงเมธาวี แก้วกระจ่าง
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๒๙

เด็กหญิงเสาวคนธ์ ขวัญเรืองแสง
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๔ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๓๐

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ขวัญเรืองแสง
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๓๑

เด็กชายเสาหฤท เข็มทอง
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๓๒

เด็กหญิงแก้วขวัญ ชุมมาก
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๓๓

เด็กหญิงแพรพลอย ศาลติกุลนุการ
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๓๔

เด็กหญิงโกศลินี ภักดีวิจิตร
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๓๕

เด็กหญิงไอลดา ฟกศรี
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๓๖

เด็กหญิงกัลยรักษ์ ขบวนกล้า
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๓๗

เด็กหญิงกิติมา จันเพ็ชร์

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๓๘

เด็กหญิงฉัตรรดา สงสาร
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๓๙

เด็กหญิงชลดา พลเมืองศรี
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๔๐

เด็กหญิงฐิตาภา เล็กหงษ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๔๑

เด็กหญิงณัฐภา นุกูลโรจน์
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๔๒

เด็กหญิงธัญรดา วัชรานุทัศน์
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๔๓

เด็กหญิงธัญสุดา นำจันทร์
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๔๔

เด็กหญิงธีราพร ยังเจริญ
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๔๕

เด็กหญิงนิติยาภรณ์ สุขเกษม
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๔๖

เด็กหญิงนำทิพย์ พันธุระ
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๔๗

เด็กหญิงบัณฑิตา สมช่วง
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๔๘
เด็กหญิงประกายกานต์

เจริญสิงห์
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๔๙

เด็กหญิงปริชญา ถาดทอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๕๐

เด็กหญิงปรียาภรณ์ มะธิปาปง

๓๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๕๑

เด็กหญิงพจนา สะสม
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๕๒ เด็กหญิงพรรณนารายณ์

วงษ์สยาม
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๕๓

เด็กหญิงพิชญาภา พานิชการ
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๕๔

เด็กหญิงภัคจิอร เพ็ชร์นิล
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๕๕

เด็กหญิงลลิดา สากระจาย
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๕๖

เด็กหญิงสุพรรณษา ประจำแถว
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๕๗

เด็กชายอริย์ธัช สหพงศ์โยธิน
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๕๘

เด็กหญิงเทพินทร์ ทองแท้
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๕๙

เด็กหญิงเบญญา วรรณวงศ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๖๐

เด็กหญิงเพชรลดา ฝนหลี
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๖๑

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา วงษ์ดารา

๒๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๖๒

เด็กหญิงโชติกา ส่งศรี
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๖๓

เด็กหญิงโชษิตา ชมเพลินใจ
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๖๔

นางสาวกนกพิชญ์ จันทร์เจ๊ก
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๕ / ๓๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๖๕

เด็กหญิงกมลชนก คงเพ็ชรศักดิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๖๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เพชรพลอย
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๖๗

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ จันทรภิรักษ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๖๘

เด็กหญิงณัฐณิชาช์ หอพิกลาง
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๖๙

เด็กชายธฤต โตใหญ่
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๗๐

เด็กหญิงธันทิตา ลือโลก
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๗๑

เด็กหญิงพรปวีณ์ แซ่ปง
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๗๒

เด็กหญิงภริตา รีรานนท์
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๗๓

เด็กหญิงภัทรพรรณ ศรีประดิษฐ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๗๔

เด็กหญิงยุรวี มีทรัพย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๗๕

เด็กหญิงรุ่งนภา ตาลม่วง
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๗๖

เด็กหญิงวริษฐา สุขประเสริฐ
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๗๗

เด็กหญิงศิริวรรณ วงษ์อนันต์
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๗๘

เด็กหญิงสิรัญญา สนแก้ว
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๗๙

เด็กชายสุทิวัส บุญเยียม

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๘๐

เด็กหญิงสุธินันท์ การกระสัง
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๘๑

เด็กหญิงเปรมกมล เถือนประดิษฐ์

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๘๒

นางสาวขนิษฐา บรรจงการ
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๘๓

นายจีระศักดิ

์

พรหมทา
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๘๔

นางสาวชลธิชา ถาวรหงส์
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๘๕

นายชวัลกร มานะพิม
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๘๖

นางสาวดุษฎี ปลืมเปลียน

้ ่

๑๑/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๘๗

นางสาวทัศรัตน์ มณีล้อม
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๘๘

นางสาวธมนวรรณ ละอองปลิว
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๘๙

นางสาวปรียาภรณ์ ชมทอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๙๐

นางสาวปยะฉัตร สุขเกษม
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๙๑

นางสาวพรรณวรา ปยะพันธุ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๙๒

นางสาวพัชรินทร์ นามเสนาะ
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๙๓

นางสาวพุทธรักษา เกตุวิชัย
๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๙๔

นางสาวภัทธิรา เริงรืน

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๙๕

นางสาวรุจิภาส์ ชำนาญดี
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๙๖

นางสาวศศิกานต์ คุ้มครอบ
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๙๗

นางสาวศศิภา จันจันเพ็ชร

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๙๘

นางสาวสรัยรัตน์ อนุสรรัมย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๑๙๙

นางสาวสิริปญญา องคศิลป
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๖ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๐๐

นายอติวิชญ์ วายุโชติ
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๐๑

นายอัคคเดช สมพร
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๐๒

นางสาวอัจฉรา เรืองสุวรรณ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๐๓

นางสาวอิฏฐาอร แสนกว้าง
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๐๔

นางสาวเกษนภา เรืองแจ่ม
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๐๕

นายนนทกร ฟาคุ้ม
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๐๖

นางสาวพรรณิฌา สนธิชัย
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๐๗

เด็กชายกฤตพรต สีหนาท
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๐๘

เด็กหญิงจริญญา ศรีวิบุญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)

วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๐๙

เด็กหญิงชนัญชิดา แปนจันทร์
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๑๐

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ลามันจิตร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)

วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๑๑

เด็กชายณัฐนันท์ สนแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)

วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๑๒

เด็กชายณัฐพล บุญทรัพย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๑๓

เด็กหญิงศิโรธร หาญพยัคฆ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๑๔

เด็กชายสิทธิชัย จีนไม้

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)

วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๑๕

เด็กหญิงสุพรรษา สงสาร
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๑๖

เด็กชายอรรถพล รุ่งเรือง
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๑๗

เด็กหญิงอาทิตยา บุดดา
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๑๘

เด็กชายเนรมิต กรุดสายสอาด
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๑๙

เด็กหญิงกชนุช ชูชืน

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)

วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๒๐

เด็กหญิงชลธิชา นัยบุรุษ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)

วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๒๑

เด็กชายชวัลวิทย์ นพทีปกังวาล
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๒๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ไชยศรี
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๒๓

เด็กชายณัฐภัทร ศรีลาชัย
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๒๔

เด็กชายธนกฤต ศรีลาชัย
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๒๕

เด็กชายธนารักษ์ วัยเพศ
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๒๖

เด็กชายนภัส หุ่นดี
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๒๗

เด็กชายปฏิพัทธ์ สีขวา
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๒๘

เด็กชายปวรุตม์ เฉลยคราม
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๒๙

เด็กหญิงปยวดี บุญลอย
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๓๐

เด็กชายพิชิตชัย สมจิตร์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๓๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ประทุมวงค์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๓๒

เด็กหญิงวรัญญา ยินไธสง
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๓๓

เด็กชายวราพล เพ็งนาม
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๓๔

เด็กชายวีรภัทร ศรีอรุณ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๗ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๓๕

เด็กชายสัตยา สุขประเสริฐ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)

วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๓๖

เด็กหญิงสุนันทา วงษ์ปสสา
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๓๗

เด็กหญิงอภิญญา ดวงแสง
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๓๘

เด็กชายเปนเลิศ สังข์ฉาย
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๓๙

เด็กชายเวชพิสิฐ ราษฎร์นิยม
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๔๐

เด็กหญิงกนกพรรณ จีนด้วง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๔๑

เด็กหญิงกรัณฑรัตน์ แก้วก่อ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๔๒

เด็กชายจิรเมธ ศรีเพชร
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๔๓

เด็กชายชวิน ม่วงมี
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๔๔

เด็กชายณัฐชนน เกตะมะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๔๕

เด็กชายณัฐวัลย์ ขันวงษ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๔๖

เด็กชายธนภัทร ศรีประดิษฐ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๔๗

เด็กชายธัญธร ทองประสพ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๔๘

เด็กหญิงปริณดา ศรีคำ
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๔๙

เด็กชายปรินทร แจ้งเขียว
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๕๐

เด็กหญิงปุณยาพร อาวอนคำ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๕๑

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ดีโท่น
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๕๒

เด็กชายพิริยกร กลับใจ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๕๓

เด็กชายพีระภัทร งามละม้าย
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๕๔

เด็กชายยศกร กองสุข
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๕๕

เด็กชายรัฐภูมิ นิพล
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๕๖

เด็กชายศิริพัฒน์ สายแจ่ม
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๕๗

เด็กหญิงสุชัญญา นุ่มน้อย
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๕๘

เด็กหญิงสุพรรณิษา นุ่มอ่วม
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๕๙

เด็กหญิงสุภาวรรณ ไตรสโมสร

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๖๐

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

อรสิน
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๖๑

เด็กชายอภิวิชญ์ แก่กลางดอน

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๖๒

เด็กชายเกรียงไกร แสงพุฒ
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๖๓

เด็กชายเด่นภูมิ เบอร์ไธสง
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๖๔

เด็กหญิงเนตรนภา ภูมิจันทึก
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๖๕

เด็กชายกฤตเมธ มีสุวรรณ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๖๖

เด็กหญิงกัลยกร ธัญธรธนพร
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๖๗

เด็กหญิงกิตติกา ธนะโภค
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๖๘

เด็กหญิงจิดาภา บุญเนตร
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๖๙

เด็กชายจิตติพัฒน์ จิตรใจมัน

่

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๘ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๗๐

เด็กหญิงจิตติภัทรา สงวนธรรม
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๗๑

เด็กชายจิรพัฒน์ หลอมทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๗๒

เด็กชายจิรวัฒน์ ใจทน
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๗๓

เด็กชายจิรายุ เรือนงาม
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๗๔

เด็กหญิงจีรนันท์ ทำแจว
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๗๕

เด็กหญิงจุฬามณี เชือจีน

้

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๗๖

เด็กชายชนธัญ เกิดสวัสดิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๗๗

เด็กหญิงชนัญธิดา บูรณะกิติ
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๗๘

เด็กชายชนาสิน ปนทอง
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๗๙

เด็กหญิงชนิกานต์ บุษยากุลดิลก
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๘๐

เด็กหญิงชมพูนุท แก้วหาวงศ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๘๑

เด็กชายชยพล บุญกวี
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๘๒

เด็กชายชวิศ ชืนเช้า

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๘๓

เด็กชายชัยวัฒน์ ดิษประภัส
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๘๔

เด็กชายชัยวัตร บุญโพธิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๘๕

เด็กชายชัยวิทย์ สุภณไล่
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๘๖

เด็กชายชัยสิทธิ

์

บุญโพธิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๘๗

เด็กชายชาญศิลป แจ้งกัน
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๘๘

เด็กชายชานนท์ ปญญาฟู
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๘๙

เด็กหญิงญาณิพัฒน์ นาคเสวก
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๙๐

เด็กชายฐิติวัทฒน์ แจ้งความดี
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๙๑

เด็กหญิงทอแสง แสงอรุณ
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๙๒

เด็กหญิงธนพร พิมพ์ครบุรี
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๙๓

เด็กหญิงปทิตา พึงมี

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๙๔

เด็กหญิงปพิชญา มุสิกะพันธุ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๙๕

เด็กชายประณิธิ สวนทรัพย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๙๖

เด็กชายปรัญชัย โมสืบแสน
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๙๗

เด็กชายปณณวิชญ์ รักปรางค์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๙๘

เด็กชายปณณวิชญ์ สุขเจริญ
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๒๙๙

เด็กชายปยชนน์ ภู่ทอง
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๐๐

เด็กชายปยมงคล พึงมี

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๐๑

เด็กหญิงปยาภรณ์ คอยผล
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๐๒

เด็กหญิงปนชนก คมคาย
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๐๓

เด็กชายพงศกร แจ้งกำเหนิด

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๐๔

เด็กหญิงพงศ์พงา ศิลาโชติ
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๙ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๐๕

เด็กชายพงศ์ภัทร เทศยา
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๐๖

เด็กชายพชร ศรีโสภา
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๐๗

เด็กชายพบพริษฐ์ เทพกัน
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๐๘

เด็กหญิงพรทิพย์ อาศัย
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๐๙

เด็กหญิงพลอยนภัส วิบูลย์ผล
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๑๐

เด็กหญิงพัณณิตา ผู้ผึง

้

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๑๑

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ปทุมถาวรสกุล
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๑๒

เด็กหญิงพิมกานต์ ทิพย์ชูวงศ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๑๓

เด็กหญิงพิมพาภรณ์ ต้นรัง
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๑๔

เด็กชายพีรณัฐ ทำสวน
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๑๕

เด็กชายพีรวิชญ์ เผือกขวัญยืน
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๑๖

เด็กหญิงภคพร มณีขาว
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๑๗

เด็กชายภัทรกร จอประดิษฐ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๑๘

เด็กหญิงภัทรวดี พลอยแก้ว
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๑๙

เด็กชายภาณุพงศ์ อินทร์สะอาด

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๒๐

เด็กหญิงภานิชา นิยมมาก
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๒๑

เด็กหญิงภาพิมล ประจงจักษ์
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๒๒

เด็กหญิงภาวินี พลอยแก้ว
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๒๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ สีทาแก
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๒๔

เด็กหญิงมัทยา ไหลนำเจริญ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๒๕

เด็กหญิงมิรันตี ทองสุก
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๒๖

เด็กชายยศกร เกิดผล
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๒๗

เด็กชายรพีพงศ์ จิตรพรทรัพย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๒๘

เด็กหญิงรมย์นลิน เพ็ชรอินทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๒๙

เด็กหญิงรับขวัญ หอมชืน

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๓๐

เด็กหญิงรุ้งฟา ก้อนทอง
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๓๑

เด็กหญิงวนัชพร พูลกลิน

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๓๒

เด็กชายวรากร มาดี
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๓๓

เด็กหญิงวรินทรา ศิวรานนท์
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๓๔

เด็กหญิงวริศรา จิรรัชวณิช
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๓๕

เด็กหญิงวริศรา ศิริกิจ
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๓๖

เด็กหญิงวริษฐา คำแพงดาว

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๓๗

เด็กหญิงวริสวรรณ ขำบัว
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๓๘

เด็กหญิงวรุณยุพา พันโท
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๓๙

เด็กหญิงวัลคุ์วดี ศรีแจ่ม

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๐ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๔๐

เด็กชายวิทูร สุ่มคอย
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๔๑

เด็กหญิงวิภาวรรณ บุตรวงศ์โสภา
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๔๒

เด็กหญิงวิโรสิรินทร์ เดชพ่วง
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๔๓

เด็กหญิงศิรประภา นระบุตร
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๔๔

เด็กชายศุภวิชญ์ ขันทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๔๕

เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีสุข
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๔๖

เด็กหญิงศุภิสรา เสถียรฐิติพงศ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๔๗
เด็กหญิงสกุญกาญจน์

สอนง่าย

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๔๘

เด็กหญิงสวรส
โสภณพัฒนะนนท์ ๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๔๙

เด็กชายสิณสรา คุ้มดี
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๕๐

เด็กชายสิทธิโชค ชนะพาล
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๕๑

เด็กชายสิรวิชญ์ สงบ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๕๒

เด็กหญิงสิรารมย์ มีทรัพย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๕๓

เด็กหญิงสิริพิชชา ตันติวิชานันท์
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๕๔

เด็กหญิงสิริมาฆ์ นาคะชัยเศรษฐ์
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๕๕

เด็กหญิงสิริยากร เพ็ชรอยู่

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๕๖

เด็กหญิงสิริรัตน์ ดอกสี
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๕๗

เด็กหญิงสิรีลภัส เลิศหิรัญเจริญ
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๕๘

เด็กหญิงสุชัญญา แสงเดือน
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๕๙

เด็กหญิงสุดธิดา พรมดี
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๖๐

เด็กหญิงสุธาธินี อินทร์ทองน้อย
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๖๑

เด็กหญิงสุพิชชา คำกังวาฬ
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๖๒

เด็กชายสุรเดช รัตนวิจิตร์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๖๓

เด็กชายอชิรวิชญ์ จิตรีแดน
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๖๔

เด็กชายอธิษฐ์ จีรังสวัสดิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๖๕

เด็กหญิงอนัญญา อินทนำเงิน
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๖๖

เด็กหญิงอนันตญา สมศรี
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๖๗

เด็กหญิงอภิญญา ขันจอก
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๖๘

เด็กหญิงอริสา อากรรักษ์
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๖๙

เด็กหญิงเนรัญชลา เรืองสุข
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๗๐

เด็กหญิงเบญญา อนันตชาติ
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๗๑

เด็กหญิงญาณสิริ ไทรงาม
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๗๒

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ผมทำ
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๗๓

เด็กชายภูริไกรลาส สงจินดา
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๗๔

เด็กหญิงภูรี สุทธิแย้ม
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๑ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๗๕

เด็กชายรัฐภูมิ ฟกทองอยู่
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๗๖

เด็กหญิงลัลนา กิจตังวัฒนา

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๗๗

เด็กชายวีรภัทร ฉิมพลี
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๗๘

เด็กชายศุภกิตติ

์

หีบกล้า
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๗๙

เด็กชายศุภวิชญ์ ธนสุวรรณกุล

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๘๐

เด็กชายสิรภพ งามตา
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๘๑

เด็กชายสิรภัทร แก้วแสนชัย
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๘๒

เด็กชายสุทธวีร์ นวนงาม
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๘๓

เด็กหญิงสุพัชญา แก้วญาติ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๘๔

เด็กหญิงสุพิชชา จานแบบ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๘๕

เด็กชายอาจว์พิธาร นวลสนอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๘๖

เด็กหญิงเพชรรัตน์ ทองใบ
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๘๗

เด็กหญิงโชติกา อุปแก้ว
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๘๘

เด็กชายไวกูณฐ์ อยู่ยืน
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๘๙

เด็กชายกฤษกร เกือสุข

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๙๐

เด็กชายจิรภัทร อึงเจริญ

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๙๑

เด็กหญิงจุฑาเพชร นาชัยราญ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๙๒

เด็กชายณัฐพล โพธิทอง

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๙๓

เด็กชายปติภัทร จันทรศรี
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๙๔

เด็กชายรัชตะ คงแพทย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๙๕

เด็กหญิงณดา ธิมา ๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๙๖

เด็กหญิงกชกรณ์ บรรจงจิตร
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๙๗

เด็กชายกตัญญ์ปฐน์ อักษรศรี
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๙๘

เด็กหญิงกนกวรรณ รูตังติ
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๓๙๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ไวว่อง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๐๐

เด็กหญิงกนกอร หัตถกิจ
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๐๑

เด็กหญิงกมลลักษณ์ จันทร์นาง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๐๒

เด็กชายกรกฤต พงศ์ปญจศิล
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๐๓

เด็กชายกรภัทร ณ มณี
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๐๔

เด็กชายกฤษฎา สุขทอง
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๐๕

เด็กชายกฤษณพล เพ็ชรบริบุญ
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๐๖

เด็กชายกฤษณะพล นูสารี

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๐๗

เด็กชายกฤษติน พรหมทา
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๐๘

เด็กชายกษิดิศ มะณีโชติ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๐๙

เด็กชายกันทรากร บุญเกิด
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๒ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๑๐

เด็กหญิงกาญจนา มาไว
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๑๑

เด็กชายกิตติ กลำเงิน
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๑๒

เด็กชายกิตติธัช จันตรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๑๓

เด็กชายกิตติพงศ์ ฤกษ์เกษี
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๑๔

เด็กชายกิตติพนธ์ บุญผึง

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๑๕

เด็กชายกิตติพัฒน์ บัวลอยลม
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๑๖

เด็กชายกิตติภพ ดีสารพันธ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๑๗

เด็กชายกิติพันธ์ หอมอุดม
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๑๘

เด็กหญิงกุลจิรา ติดมา
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๑๙

เด็กหญิงขนิษฐา ดีขุนทด

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๒๐

เด็กหญิงขนิษฐา เทศทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๒๑

เด็กหญิงขวัญข้าว คิมหะจันทร์
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๒๒

เด็กชายขวัญชัย เสียงแจ้ว
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๒๓

เด็กหญิงขวัญฤทัย พอชัย
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๒๔

เด็กชายคชกฤษณ์ เครือโชติ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๒๕

เด็กชายคมสัน สัตยอานนท์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๒๖

เด็กหญิงจอมขวัญ ขาวสนิท
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๒๗

เด็กชายจักรกฤษ โพธิทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๒๘

เด็กชายจักรินทร์ ผาสุข
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๒๙

เด็กชายจักรินทร์ ออมสิน
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๓๐

เด็กหญิงจิดาภา บุญอาสา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๓๑

เด็กชายจิรศักดิ

์

พิมพาลุน
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๓๒

เด็กหญิงจิราพัชร สนเล็ก
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๓๓

เด็กหญิงจิราภา ทองอินทร์
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๓๔

เด็กชายจิรายุ บุญเขตต์
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๓๕

เด็กหญิงจิรเดช แสงจันทร์
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๓๖

เด็กชายจิรเมธ จันทวารี
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๓๗

เด็กหญิงจีรภัทร มาเอียม

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๓๘

เด็กชายจีรภัทร์ การเก่ง

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๓๙

เด็กชายจุฑาทวัช วรรณ์แสงแก้ว
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๔๐

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แก้วอรัญ
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๔๑

เด็กชายชณานันท์ จันทร
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๔๒

เด็กหญิงชนวรรณ เจริญสุข

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๔๓

เด็กหญิงชมพูนุช ทองประ
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๔๔

เด็กชายชยพน โตใหญ่
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๓ / ๓๑๗

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๔๕

เด็กชายชลชาติ ธารกุล

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๔๖

เด็กหญิงชลดา ศิริเดิม
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๔๗

เด็กชายชวนากร แจ่มศิริ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๔๘

เด็กชายชานน เผือกทองใบ
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๔๙

เด็กหญิงชุติมา สังข์เจริญ
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๕๐

เด็กหญิงชุติมา อัมลา
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๕๑

เด็กหญิงญาณิศา แร่ลี
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๕๒

เด็กชายฑศธน หวังถวิล
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๕๓

เด็กหญิงฑิตยา ชนะศักดิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๕๔

เด็กชายณฐกร สีทับทิม
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๕๕

เด็กชายณฐพงศ์ งามผล
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๕๖

เด็กชายณนคร ภาคกินนร

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๕๗

เด็กชายณภัทร แปนทอง
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๕๘

เด็กหญิงณัชชนันท์ พิมพ์โสดา
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๕๙

เด็กหญิงณัชชา จิตตรีพรต

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๖๐

เด็กชายณัชพล ชมเกษร
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๖๑

เด็กหญิงณัฎฐณิชา บุญส่ง
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๖๒

เด็กชายณัฎฐนันท์ เรียนพืช
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๖๓

เด็กชายณัฎฐากร ประการแก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๖๔

เด็กชายณัฏฐชัย
นับงามธนเศรษฐ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๖๕

เด็กชายณัฐกิตต์ เปลียนแปลง

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๖๖

เด็กชายณัฐชนน งามศรี
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๖๗

เด็กชายณัฐชัย เทียงอรุณ

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๖๘

เด็กหญิงณัฐณิชา ฮวบขุนทด
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๖๙

เด็กชายณัฐดนัย ใจดี
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๗๐

เด็กชายณัฐธชัย โทวันนัง
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๗๑

เด็กชายณัฐนันทน์ เสียงดัง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๗๒

เด็กชายณัฐนัย มาเสมอ
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๗๓

เด็กหญิงณัฐพร โพธิหิรัญ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๗๔

เด็กชายณัฐพล ขยันทำ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๗๕

เด็กชายณัฐพล ปรางทอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๗๖

เด็กชายณัฐพล พันธุ์ทอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๗๗

เด็กชายณัฐพล เอียมจิตต์

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๗๘

เด็กชายณัฐภัสสร ดอกนาค

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๗๙

เด็กหญิงณัฐมล อินทรประสิทธิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๔ / ๓๑๗

้
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ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๘๐

เด็กหญิงณัฐวรรณ ทรัพย์ประเสริฐ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๘๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ตินานนท์
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๘๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ฤทธิศรี

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ สุขสี
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๘๔

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

รู้สึก
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๘๕

เด็กชายดำรงศักดิ

์

อรรถถารมย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๘๖

เด็กชายดีปาร์ค ซิงห์
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๘๗

เด็กชายทรงพล บัวทอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๘๘

เด็กชายทรงวุฒิ รู้รักตน
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๘๙

เด็กชายทศกร เตชสิทธืสกุล

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๙๐

เด็กชายทศพล พรหมอยู่
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๙๑

เด็กชายทินกร บุระพันธ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๙๒

เด็กชายทิพยา บุญฤทธินุภาพ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๙๓

เด็กชายธนกร สวนหนองปลิง
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๙๔

เด็กชายธนกร เดพันดุง
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๙๕

เด็กชายธนกฤต จันทร์ชุ่ม

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๙๖

เด็กชายธนกฤต ชิงช่วง
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๙๗

เด็กชายธนกฤต ไกรนรา
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๙๘

เด็กชายธนดล โสมสิริรักษ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๔๙๙

เด็กชายธนธร เติมปยกุล
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๐๐

เด็กชายธนพนธ์ กางสวัสดิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๐๑

เด็กชายธนพล แถววงษ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๐๒

เด็กชายธนภัทร ลำมะจาย
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๐๓

เด็กชายธนรัตน์ ชาวศรี
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๐๔

เด็กชายธนวัฒน์ ท้วมคนชม
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๐๕

เด็กชายธนวัฒน์ หลวงอินทร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๐๖

เด็กชายธนศร พึงโพสพ

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๐๗

เด็กชายธนสินธ์ ชนนะมะ
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๐๘

เด็กชายธนากร สายมายา
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๐๙

เด็กชายธนาตย์ แซ่เตียว
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๑๐

เด็กชายธนาธิป รูปหล่อ
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๑๑

เด็กชายธนาภันต์ ทองดอนพุ่ม
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๑๒

เด็กหญิงธนารีย์ รักษ์ธรรม
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๑๓

เด็กชายธนาศักดิ

์

นุชนวล
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๑๔

เด็กชายธรรมรัตน์ แพงวิเศษ
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๕ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๑๕

เด็กชายธัชพล บัวจันทร์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๑๖

เด็กหญิงธัญญา ลิมพิทยา

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๑๗

เด็กหญิงธัญญามาศ วงศ์แก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๑๘

เด็กชายธันวา เสียงแจ้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๑๙

เด็กชายธาตรี ทะนะไชย
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๒๐

เด็กหญิงธิดาพร แสนบุญส่ง
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๒๑

เด็กชายธีรพันธ์ เอียมพงษ์

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๒๒

เด็กชายธีรภัทร มีศรี
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๒๓

เด็กชายธีรภัทร์ ฟกคำ
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๒๔

เด็กชายธีรภัทร์ ไทยเขียว
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๒๕

เด็กชายธีรโชติ บุญเขตต์
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๒๖

เด็กชายธีรโชติ ศิริวาโภ
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๒๗

เด็กชายธีรไนย ฟกทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๒๘

เด็กชายธีร์ธวัช ภู่จารุณาสกุล

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๒๙

เด็กชายธีเดช ศรีเพชร

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๓๐

เด็กหญิงนงลักษณ์ ประกอบนอก
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๓๑

เด็กชายนนทกานต์ ตาวงษ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๓๒

เด็กชายนนทโชติ ทับโชติ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๓๓

เด็กหญิงนพคุณ โตเจิม
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๓๔

เด็กชายนพดล ส่งอิม

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๓๕

เด็กชายนพนันท์ ประสิทธิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๓๖

เด็กชายนพวิชญ์ ไชยบุญเรือง
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๓๗

เด็กชายนฤเบศ รงยง
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๓๘

เด็กชายนวพล ศรีทนนท์
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๓๙

เด็กชายนวพันธ์ ศิริวรรณ
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๔๐

เด็กชายนัตตะพงษ์ พิมพา
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๔๑

เด็กชายนัตติพงศ์ สิงห์แก้ว
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๔๒

เด็กหญิงนันทกานติ

์

จันทร์เรือง
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๔๓

เด็กชายนันทภพ ดอกตาลยงค์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๔๔

เด็กชายนันทยศ เพชรเรือง
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๔๕

เด็กหญิงนันท์นภัส คงขิม
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๔๖

เด็กหญิงนันท์นภัส บุญส่ง
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๔๗

เด็กหญิงนันท์นภัส ฮวบขุนทด
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๔๘

เด็กหญิงนาตาชา มูลปราศัย
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๔๙

เด็กชายนาวิน วงษ์ใจ
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๖ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๕๐

เด็กชายนิธิกร โคกจวง
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๕๑

เด็กชายนิธิกุล แก้วไพฑูรย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๕๒

เด็กหญิงนิลาวัลย์ ผลมะม่วง
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๕๓

เด็กชายนุติพงษ์ พรมเทศ
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๕๔

เด็กหญิงนำทิพย์ เนียมมี

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๕๕

เด็กหญิงนำฟา ยิงศรีสุข

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๕๖

เด็กชายนำมนต์ แก้วผ่อง
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๕๗

เด็กชายบุญยวัฒน์ ราตรี
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๕๘

เด็กชายบูรพา ลีลอย
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๕๙

เด็กชายปฏิพัทธิ

์

มะม่วง
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๖๐

เด็กหญิงปณิตตา อิมเงิน

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๖๑

เด็กหญิงปทุมรัตน์ ขาวละเอียด
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๖๒

เด็กชายปภังกร สายวงศ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๖๓

เด็กหญิงปภาดา มันคง

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๖๔

เด็กชายปภินวิชญ์ ชุมวิริยะ
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๖๕

เด็กชายปรมี มีชำนาญ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๖๖

เด็กชายประดิพัฒน์ เพริศพรรณราย
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๖๗

เด็กชายปราบปราม อบกลินจันทร์

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๖๘

เด็กหญิงปรารวี อ่อนเปรียว

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๖๙

เด็กชายปริยวิศว์ โพธิเข็ม

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๗๐

เด็กชายปรเมศร์ วรธนาภรณ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๗๑

เด็กชายปรเมศร์ แก่นพรม
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๗๒

เด็กชายปวริศ วันแอเลาะห์
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๗๓

เด็กชายปยนัส ปากหวาน
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๗๔

เด็กหญิงปุชญา แสงสี
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๗๕

เด็กชายปุณณรัตน์ เวณุภูติ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๗๖

เด็กหญิงปุณยาพร จิตสาลี
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๗๗

เด็กชายพงศกร ทองอิม

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๗๘

เด็กชายพงศกร เทพธัญญะ
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๗๙

เด็กชายพงศ์ธนพัฒน์ ลือโลก

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๘๐

เด็กชายพงศ์พล นาคศรีพรหม
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๘๑

เด็กชายพงศ์เทพ ศิริวาโภ
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๘๒

เด็กชายพงษ์เพชร บุญยง
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๘๓

เด็กหญิงพรภัสสร เงินดี
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๘๔

เด็กชายพลชกฤษณ์ ฤกษ์อำ
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๗ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๘๕

เด็กชายพลพจน์ แปงทา

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๘๖

เด็กชายพลพล บำราชภัย
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๘๗

เด็กชายพลวุฒ มณีกันย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๘๘

เด็กหญิงพลอยชมพู เกิดผล
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๘๙

เด็กชายพลัฏฐ์ มาชืน

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๙๐

เด็กชายพัชรพล ก้อนใส
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๙๑

เด็กชายพันธิตร ผดุงศักดิศิริกุล

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๙๒

เด็กชายพิจารณ์พงศ์ มีใย
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๙๓

เด็กชายพิชญ กาญจนกาศ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๙๔

เด็กชายพิพัฒน์ วงศ์จำรูญ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๙๕

เด็กหญิงพิมพกานต์ งาหอม
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๙๖

เด็กชายพิริยะ นัยเนตร
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๙๗

เด็กชายพีรพล คูณลาน
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๙๘

เด็กชายพีระ โพธิพันธ์

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๕๙๙

เด็กชายพีระศิลป พิมพสุทธิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๐๐

เด็กชายพีรัชชัย ก๋งน้อย
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๐๑

เด็กชายพีรัชชัย ชะภูธร
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๐๒

เด็กชายพีลพล ไกรสอน
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๐๓

เด็กชายพุฒินาท พัฒนะจุฑา
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๐๔

เด็กชายภราดร สุธรรมมา
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๐๕

เด็กชายภัคพล อำพันศรี
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๐๖

เด็กชายภาณุวิชญ์ จงสุขสันติกุล
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๐๗

เด็กชายภานุวัฒน์ ดอกดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๐๘

เด็กชายภานุวัฒน์ หลวงศรี
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๐๙

เด็กชายภีมภัทร์ ปติดิษฐกร
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๑๐

เด็กชายภีมวัจน์ ดับทุกข์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๑๑

เด็กหญิงภีรศรี พุฒมี
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๑๒

เด็กชายภูตะวัน ชาโนภาษ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๑๓

เด็กชายภูริภัทร กำเนิดผล
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๑๔

เด็กชายภูวดล พันธุรี
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๑๕

เด็กชายมนต์ชัย ปานปูน

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๑๖

เด็กชายมังกร
พัฒนาอุตสาหกิจ

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๑๗

เด็กหญิงมัญชุภา จิตรีเทียง

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๑๘

เด็กชายยุทธนา ยอดรักษ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๑๙

เด็กหญิงยุพารัตน์ ชัยเชาวรัตน์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๘ / ๓๑๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๒๐

เด็กหญิงยุวดี บุระพันธ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๒๑

เด็กชายรพีพงค์ เนียมศิริ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๒๒

เด็กหญิงรวิพร พานเงิน
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๒๓

เด็กชายระพี เนินกร่าง
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๒๔

เด็กชายรังสรรค์ พรมมา
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๒๕

เด็กชายรังสิมันตุ์ ปะวรรณจะ
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๒๖

เด็กชายรัชชานนท์ กระฉ่อน
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๒๗

เด็กชายรัชชานนท์ บุญรอด
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๒๘
เด็กหญิงรัชนิดาวรรณ

โภคทรัพย์
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๒๙

เด็กหญิงรัตนาวดี บัวชืน

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๓๐

เด็กชายราเมธ ชอบใหญ่
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๓๑

เด็กหญิงวรณัน สกุลประชาพร

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๓๒

เด็กหญิงวรนิษฐา แก้วรอดฟา
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๓๓

เด็กหญิงวรรณนิภา เมืองงาม
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๓๔

เด็กหญิงวรรณภา บัวเหล็ก
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๓๕

เด็กชายวรัญ สนสาย
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๓๖

เด็กหญิงวริศรา จันดี
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๓๗

เด็กชายวสุรันน์ ผ่องเกตุ
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๓๘

เด็กชายวิทวัส จงดี
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๓๙

เด็กชายวิศวะ ศิริวงศ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๔๐

เด็กชายวิษณุ เขียวชอุ่ม
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๔๑

เด็กชายศตวรรษ เสมาเพชร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๔๒

เด็กหญิงศรัญญา ก้อนนาค
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๔๓

เด็กหญิงศรัญญา รอดพ้นภัย
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๔๔

เด็กชายศรันย์ภัทร รักกุศล
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๔๕

เด็กหญิงศศิณี อุสังหาร
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๔๖

เด็กหญิงศศิปรียา รืนจินดา

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๔๗

เด็กชายศักดิชัย

์

รุกไพรีย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๔๘

เด็กหญิงศิริพร ฐานวิเศษ
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๔๙

เด็กหญิงศิริวรรณ เดียวไธสง

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๕๐

เด็กชายศุภกรณ์ จันทร์ถา
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๕๑

เด็กชายศุภกิจ ทองหล่อ
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๕๒

เด็กชายศุภฤกษ์ ดำแดง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๕๓

เด็กหญิงศุภิสรา สุพบุตร

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๕๔

เด็กหญิงสหณัฏฐ์ หอมชืน

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๙ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๕๕

เด็กชายสิทธิพงษ์ กรุณา
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๕๖

เด็กชายสิทธิโชค อรรถเสถียร

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๕๗

เด็กชายสิริภพ มังมี

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๕๘

เด็กชายสุชาติ เลียงอยู่

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๕๙

เด็กหญิงสุชานันท์ สว่างอารมณ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๖๐

เด็กหญิงสุชานุช อัมระปาล
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๖๑

เด็กชายสุทธิพงศ์ จานทอง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๖๒

เด็กชายสุธิพงษ์ โกพัตตรา
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๖๓

เด็กชายสุภกิณห์ สมสมัย
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๖๔

เด็กชายสุรพงค์ เหลืองทอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๖๕

เด็กหญิงสุรัสวดี ชมะโชติ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๖๖

เด็กชายสุริยะ ไชยบุตร
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๖๗

เด็กชายสุวชัช หงอกภิลัย
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๖๘

เด็กหญิงสุวดี ถนอมศิลป
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๖๙

เด็กชายสุวภัทร นรินรัตน์
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๗๐

เด็กชายสุวโรจน์ พ่อค้า
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๗๑

เด็กชายสุเมธ ชัยรัตน์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๗๒

เด็กหญิงหทัยชนก ขำศรี
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๗๓

เด็กหญิงอทิติยา ทิจันทร์
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๗๔

เด็กชายอนุรักษ์ กลินอ่อน

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๗๕

เด็กหญิงอภัสรา สร้อยทอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๗๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ธงไชย
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๗๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ ดอกบัว

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๗๘

เด็กหญิงอรันตา บุญทอง
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๗๙

เด็กชายอัษฎา สนชาวไพร
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๘๐

เด็กชายอาชวิน ทองจันทร์
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๘๑

เด็กชายอาทินันท์ สีอ่อน
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๘๒

เด็กชายอิทธิพัทธ์ สังข์สำราญ
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๘๓

เด็กหญิงอุไรวรรณ แพรขาว
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๘๔

เด็กชายอโนทัย ลิมอารีธรรม

้

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๘๕

เด็กชายเจนณรงค์ ชัยบุตร
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๘๖

เด็กชายกานต์แก้ว ธรรมเสมา
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๘๗

เด็กชายกายแก้ว ธรรมเสมา
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๘๘

เด็กชายกิจจา หอมชืน

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๘๙

เด็กชายกิตติพศ ปนภู่
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๐ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๙๐

เด็กหญิงกิตติพิชญ์ สุขปาน
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๙๑

เด็กชายก้องภพ ปานทอง
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๙๒

เด็กชายคมกฤช รัตนพรชัยวงศ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๙๓

เด็กชายคันธารัตน์ กลินแก้ว

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๙๔

เด็กชายคีตพัฒน์ ตูมไทย
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๙๕

เด็กชายคุณากร พึงมัน

่ ่

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๙๖

เด็กชายคุณานนท์ เรืองฉาย
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๙๗

เด็กชายจักรพันธ์ เย็นประเสริฐ
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๙๘

เด็กชายจักริน ศิริคุณ
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๖๙๙

เด็กชายจารุพัฒน์ กลมเกลา
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๐๐

เด็กหญิงจิตตานันท์ เชรษฐศิริ
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๐๑

เด็กหญิงจิตรา จรทผา
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๐๒

เด็กหญิงจิรดา จิตตพิศ
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๐๓

เด็กชายจิรสิน บัวจำรัส
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๐๔

เด็กหญิงจุฑามาศ เสาะแสวง
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๐๕

เด็กชายฉัตรธนะ นาคนาคา

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๐๖

เด็กหญิงชญานิศวร์ รังสิมาศุภวัฒน์
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๐๗

เด็กหญิงชนม์นิภา กลัดเชยดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๐๘

เด็กชายชนะวิทย์ เลือนลอย

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๐๙

เด็กชายชนาธิป เมฆศิลป
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๑๐

เด็กชายชยพล พิชยะสูตร
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๑๑

เด็กหญิงชลธิชา แซดกระโทก
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๑๒

เด็กหญิงชลนิชา งามสอาด
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๑๓

เด็กชายชลศักดิ

์

พรเพชรประชา
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๑๔

เด็กชายชัชพงษ์ เภตรา
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๑๕

เด็กชายชัยปรีชา คำนวน
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๑๖

เด็กชายชาญชัย รับเงิน
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๑๗

เด็กชายชินพัฒน์ มูลจันทา
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๑๘

เด็กชายญาณกร สุขสุแพทย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๑๙

เด็กหญิงญาณิศา ชืนใจ

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๒๐

เด็กหญิงฐิตานรี รัตนศฤงค์
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๒๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา โตนาม
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๒๒

เด็กชายณัฏฐพล เพิมพูล

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๒๓

เด็กชายณัฐชานนท์ พวงอ่อน
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๒๔

เด็กชายณัฐนนท์ อินโต
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๑ / ๓๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๒๕

เด็กชายณัฐพล บุญช่วย
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๒๖

เด็กหญิงณัฐวรรณ ปญจวรานนท์
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๒๗

เด็กหญิงณัฐวรรณ มามาก
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๒๘

เด็กชายดิลกรัตน์ ภูผาสุข
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๒๙

เด็กชายธนพัฒน์ จิตรหวัด
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๓๐

เด็กชายธนภัทร คำแก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๓๑

เด็กชายธนวัฒน์ เริงธรรม
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๓๒

เด็กชายธีรพงษ์ กันทาง
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๓๓

เด็กชายธีรภัทร์ เกินสกุล
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๓๔

เด็กชายธเนศ พรายแก้ว
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๓๕

เด็กชายนนทกฤษ ขนุนก้อน
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๓๖

เด็กหญิงนพรัตน์ ไตรภพเมตต์
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๓๗

เด็กหญิงนภัสสร รูตังติ
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๓๘

เด็กหญิงนภัสสร เจริญผล
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๓๙

เด็กหญิงนลินทิพย์ วันสวัสดิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๔๐

เด็กหญิงนัฐกานต์ วิบูลย์เชือ

้

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๔๑

เด็กชายนัฐพงษ์ กลินรอด

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๔๒

เด็กหญิงบุณยวีร์ ทิพย์มาลา
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๔๓

เด็กหญิงปณิดา ผลมะเฟอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๔๔

เด็กหญิงปภัสสรา ชืนเงิน

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๔๕

เด็กชายพงศกร สิทธิเดช

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๔๖

เด็กหญิงพรรัมภา ทัพวงศ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๔๗

เด็กหญิงพรไพลิน พวงทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๔๘

เด็กหญิงพัชรมัย ราชคม
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๔๙

เด็กชายพัทธนันท์ มีศิริพันธ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๕๐

เด็กชายพิชุตม์ สาตรา
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๕๑

เด็กชายพิพัฒน์ชัย สมพันธุ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๕๒

เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ จันทา
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๕๓

เด็กหญิงพิมพร ศรไชย
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๕๔

เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ

์

พงษ์ชู
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๕๕

เด็กชายพีรวิชญ์ ฐาปนพัฒนกุล
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๕๖

เด็กชายพีระพล แซ่อุ้ย
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๕๗

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ กลำคำ
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๕๘

เด็กชายภาณุพงศ์ ผิวอ่อนดี
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๕๙

เด็กชายรชานนท์ ใสจุง
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๒ / ๓๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๖๐

เด็กหญิงวิชุดา ช่วยแสง
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๖๑

เด็กชายศุภกานต์ ร่วมสมัคร
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๖๒

เด็กชายศุภชัย แสงมีคุณ
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๖๓

เด็กชายสันติภาพ พิพัฒน์รัตนชัย
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๖๔

เด็กชายสามารถ พันธุ์ดนตรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๖๕

เด็กหญิงสิริกร ปทุมแก้ว
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๖๖

เด็กชายสุทธิเดช ทศกรณ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๖๗

เด็กหญิงสุนิสา พูนสอาด
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๖๘

เด็กหญิงสุพรรษา มิตรบ้านยาง
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๖๙

เด็กชายสุรัตน์ จันทร์ทอง
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๗๐

เด็กชายสุเมธี บุญอนันต์
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๗๑

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ผลแสวงคำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๗๒

เด็กหญิงหิรัญญา ลิมมงคล

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๗๓

เด็กชายหิรัณย์ มีทา
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๗๔

เด็กชายหิรัณย์ เทิดศักดิศรี

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๗๕

เด็กชายอติชาติ สุขสุผล
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๗๖

เด็กหญิงอธิชา วงษ์ศิลป
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๗๗

เด็กหญิงอนัตตา สมโลก

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๗๘

เด็กชายอนุชิต เกาะอ้อม
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๗๙

เด็กชายอนุภัทร โฉมฉาย
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๘๐

เด็กชายอภิรักษ์ ชัยวิชา
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๘๑

เด็กชายอภิวัฒน์ ดำขำ
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๘๒

เด็กชายอภิวัฒน์ ศรีประทุม
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๘๓

เด็กหญิงอภิสรา สนใจ
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๘๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ปญญาศรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๘๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แง่มท้าว

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๘๖

เด็กหญิงอรพิมล ขันธวัฒน์
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๘๗

เด็กชายอรรณพ อังคะฮาด
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๘๘

เด็กชายอรรถกร โพธิน้อย

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๘๙

เด็กชายอรรถพล มีพุก
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๙๐

เด็กชายอัษฎา เรืองสว่าง
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๙๑

เด็กหญิงอาทิตยา เหมือนกลัด
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๙๒

เด็กหญิงอารีรัตน์ งามตา
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๙๓

เด็กชายเฉลิมชาติ ทองหล่อ
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๙๔

เด็กหญิงเพชรไพลิน โสภาเวช
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๓ / ๓๑๗

้
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ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๙๕

เด็กหญิงเพ็ญศิริ ทองอร่าม
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๙๖

เด็กชายเมธัส พรมฆ้อง
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๙๗

เด็กชายเมธิส บุตรกุล
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๙๘

เด็กหญิงเรวดี มูลสาร
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๗๙๙

เด็กชายเศรษฐ์ สุขสีขาว

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๐๐

เด็กชายเอกราช อันตรเสน
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๐๑

เด็กชายแทนธรรม ประสารวงค์
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๐๒

เด็กชายแสนพล ผจง
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๐๓

เด็กชายไตรรัตน์ การะเกษ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๐๔

เด็กชายกนกพล พุ่มน้อย
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๐๕

เด็กหญิงกมลเนตร ดีกระจ่าง
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๐๖

เด็กชายกรวิชญ์ ทิพย์รักษ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๐๗

เด็กชายกรวิชญ์ เสียงประเสริฐ
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๐๘

เด็กชายกรัณยภาส ฉิมชัน

้

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๐๙

เด็กชายกรเทพ ฮกเจริญ
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๑๐

เด็กชายกฤตนันท์ ไชยชมภู
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๑๑

เด็กชายกฤตภาส พุ่มวงศ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๑๒

เด็กชายกฤตเมธ แซมสนธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๑๓

เด็กหญิงกันยารัตน์ ครุฑเงิน

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๑๔

เด็กหญิงขวัญฤทัย ปรีชานุกูล
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๑๕

เด็กชายคณิตพันธุ์ บุญญานิตย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๑๖

เด็กชายครรชิตเทพ พัฒนราช
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๑๗

เด็กชายคุณัญญา เมืองพิล

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๑๘

เด็กชายจักรกริช เรืองเดช
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๑๙

เด็กชายจักริน บุญเขตต์
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๒๐

เด็กชายจิรภัทร สู่เสน
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๒๑

เด็กชายจิลลาภัทร ศิริพรหมสมบัติ
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๒๒

เด็กชายจีรนาถ ทรัพย์ศิริ
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๒๓

เด็กหญิงจีราพรรณ จรูญโสภณศักดิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๒๔

เด็กชายฉัตรชัย คงศักดิอุดมสุข

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๒๕

เด็กชายชนสรณ์ กลีบเมฆ
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๒๖

เด็กชายชัชรินทร์ พิมคีรี
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๒๗

เด็กชายชัยพัฒนา
อังคะชัยวนิชสกุล ๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๒๘

เด็กชายชิดชนก วรรณกุล
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๒๙

เด็กหญิงชิตชนก ศิริโภคานันท์
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๔ / ๓๑๗

้
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ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๓๐

เด็กหญิงญาณิศา วงษาลี
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๓๑

เด็กชายฐิติวัฒน์ วันชัย
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๓๒

เด็กชายณพวิทย์ แก้วคูณ
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๓๓

เด็กชายณภัทร เดชกุญชร
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๓๔

เด็กหญิงณัฎฐณิชา นุวงษ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๓๕

เด็กชายณัฎฐศวัฒน์ สุวรรณทา
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๓๖

เด็กชายณัฐกฤต สิงห์ทา
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๓๗

เด็กชายณัฐนันท์ อินโต
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๓๘

เด็กชายณัฐพงศ์ เสพสุข
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๓๙

เด็กชายณัฐพงษ์ ปุยภิรมย์
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๔๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองเสทือน

้

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๔๑

เด็กชายณัฑวุฒิ บุญตน
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๔๒

เด็กชายดรัณภพ เจนสาริกิจ
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๔๓

เด็กชายถิรดิษฐ์ โมรานิล
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๔๔

เด็กชายถิระวุฒิ พรหมนิมิตร
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๔๕

เด็กชายทนงศักดิ

์

โพธิสมบูรณ์

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๔๖

เด็กชายทัตพิชา สนเผือก
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๔๗

เด็กชายทัศนะ ศุขสลุง
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๔๘

เด็กชายทิชานนท์ แฝงด่านกลาง
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๔๙

เด็กชายธนกร เบญจภักดีพงศ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๕๐

เด็กชายธนกฤต จงวัฒนา
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๕๑

เด็กชายธนกฤต ธีรเกีรยติเจริญ
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๕๒

เด็กชายธนกฤต วงค์ทา
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๕๓

เด็กชายธนกฤต วายุพัฒน์
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๕๔

เด็กชายธนชล เชิงศิริ

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๕๕

เด็กชายธนบดี กัลยาเพ็ชร
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๕๖

เด็กชายธนพงษ์ ธรรมรังสี
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๕๗

เด็กชายธนพล แก้วประภา
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๕๘

เด็กชายธนพัฒน์ ทับสมุทร
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๕๙

เด็กหญิงธนภรณ์ บัวสุวรรณ
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๖๐

เด็กชายธนภัทร อยู่รอด
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๖๑

เด็กชายธนวัฒน์ แน่จริง
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๖๒

เด็กชายธนาดล กลินจันทร์

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๖๓

เด็กชายธนาธิป ตุริตะ
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๖๔

เด็กชายธนโชติ เชียวสำราญ

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๕ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๖๕

เด็กหญิงธมนวรรณ เพ็ชร์กูล
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๖๖

เด็กชายธรรมชาติ ใจแก้ว
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๖๗

เด็กชายธวัชชัย คร้ามยิม

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๖๘

เด็กหญิงธัญทิพย์ รักษ์งาน
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๖๙

เด็กชายธีรพงศ์ ศิลารัมย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๗๐

เด็กชายนวนนท์ เทวฤทธิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๗๑

เด็กหญิงนันธิดา มันตาลเตีย

่ ้

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๗๒

เด็กชายปฐวี ศักดิดี

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๗๓

เด็กชายปรางเสถียณ แมลงภู่
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๗๔

เด็กชายพชรพล วงษ์มัน

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๗๕

เด็กชายพรเชษฐ์ เกษจุฬาศรีโรจน์
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๗๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เดชบุรัมย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๗๗

เด็กหญิงพิยดา บุพชาติ
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๗๘

เด็กชายพีรดนย์ สกุลรัชตะ
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๗๙

เด็กชายพีรวัฒน์ ทองกลับ
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๘๐

เด็กชายพุฒิธร คล้ายแพร
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๘๑

เด็กหญิงรติมา ลิมวัฒนานนท์
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๘๒

เด็กชายวรงค์กร เกียรติพวงชัย
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๘๓

เด็กชายวีรภัทร สุขสมบุญ

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๘๔

เด็กชายศดานันท์ มัธยม
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๘๕

เด็กหญิงศศิกานธ์ บุญวัฒน์
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๘๖

เด็กชายศุภชีพ รัตนพลแสน

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๘๗

เด็กชายศุภฤกษ์ อินจันทึก
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๘๘

เด็กชายศุภเสกข์ สมบุญจันทร์
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๘๙

เด็กชายสจมงคล มะลิทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๙๐

เด็กชายสหรัฐ จันทร์สอน
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๙๑

เด็กชายสหัชเชษฐ์ ท้วมคนชม
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๙๒

เด็กชายณธัชศักดิ

์

ต้นกุระ
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๙๓

เด็กชายสาธิต สนามแจง
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๙๔

เด็กชายสิทธิชัย ฟกเจริญ
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๙๕

เด็กชายสิทธิโชติ กิจกำจรวรนิตย์
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๙๖

เด็กชายสิรภัค จิตรเอือตระกูล

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๙๗

เด็กชายสุขุม ชำนินอก

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๙๘

เด็กชายสุชาดา ดอกสวย
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๘๙๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ แสนสนิท
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๖ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๐๐

เด็กหญิงสุทธิดา พรหมเปลว
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๐๑

เด็กชายสุทธิพจน์ นาคสิทธนรีย์
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๐๒

เด็กหญิงสุพัตรา ช้อยโทน
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๐๓

เด็กหญิงหทัยรัตน์ เถือนประดิษฐ์

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๐๔

เด็กชายอธิศ เรไรวรรณ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๐๕

เด็กหญิงอภิชญา กล้ากระโทก
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๐๖

เด็กหญิงอภิญญา กิงเพ็ชร์

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๐๗

เด็กหญิงอภิญญา ผานามอญ
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๐๘

เด็กหญิงอภิญญา อินทร์ประสิทธิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๐๙

เด็กชายอภินันท์ ศิริธานันท์
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๑๐

เด็กชายอภิรักษ์ ปานเสียง
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๑๑

นายอภิศักดิ

์

ปญญาศรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๑๒

เด็กชายอาณัติ ศิริมาเมือง
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๑๓

เด็กชายอาทิตย์ ภูนาโท
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๑๔

เด็กชายอานนท์ บุ่งศรี
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๑๕

เด็กชายเจษฎากร ปญญากุล
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๑๖

เด็กชายเดชพนต์ ไชยบุญเรือง
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๑๗

เด็กชายเสนีย์ นันทศิลป
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๑๘

นายกรมิษฐ์ ชืนเปรมปรีดิ

่ ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๑๙

นางสาวกาญจนา จุลบุตร
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๒๐

นางสาวขวัญจิรา บางใย
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๒๑

นายคฑาหัตส์ นาคสิทธิ

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๒๒

นางสาวจิรัฐิวรรณ แสงรส
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๒๓

เด็กหญิงญาณิศา จันทร์ดี
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๒๔

นางสาวณัฐณิชา คาลิสตัน
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๒๕

นางสาวณัฐทิศา น่าจันทึก
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๒๖

นางสาวณัฐนิดา มาทอง
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๒๗

นางสาวณัฐพร นันกวน
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๒๘

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

สมรัตน์
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๒๙

นางสาวทรัพย์ธิดา หาแก้ว
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๓๐

นางสาวทัดดาว นารถศรีทา
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๓๑

นายธนกร สวรรค์มงคล
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๓๒

นายธนดล กมลรักษ์
๑๒/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๓๓

เด็กชายธนวัฒน์ เฉลิมนนท์
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๓๔

นายธนาเทพ มากบุญ
๑๒/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๗ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๓๕

นายธิติภัทร สุขชัย
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๓๖

นายนพดล สอดศรี
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๓๗

เด็กชายปยภัทท์ นิดฉาย
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๓๘

เด็กหญิงผกามาศ อ่อนอึง

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๓๙

นายพชรพล เครือสวัสดิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๔๐

นายพลธรรม ประดิษฐ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๔๑

นายพลวัต รัตนมาลัย
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๔๒

นายพษร ตรียัง
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๔๓

เด็กหญิงพัชรดา ศรีโสภา
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๔๔

เด็กหญิงพิริยาภรณ์ สวนจันทร์
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๔๕

นายพีรดนย์ ควบคุม
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๔๖

นายพีรพล ประทุมพล

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๔๗

เด็กหญิงภัทชรดา พรมสันเทียะ
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๔๘

นางสาวภาวิดา แก้วทิพย์
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๔๙

นายภีรยุต พุ่มฉัตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๕๐

นายภูรินท์ แม่นทอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๐

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๕๑

นางสาววนิชยา สีดาวงษ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๕๒

นายวิชิต ถ่ายถอน
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๕๓

นายวิลักษณ์ ศุภพรรณ
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๕๔

นางสาววีรดา กระแจะจันทร์
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๕๕

นางสาวศศิกานญ์ สมบัติ
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๕๖

นางสาวศศิกานต์ แจ้งเสมอ
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๕๗

นางสาวศศินา สิทธิสมบูรณ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๕๘

เด็กหญิงศิรภัสสร เถาทอง
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๕๙

นายศิริพจน์ ศรีทอง
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๖๐

นายศิวกร บัวทอง
๒๓/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๖๑

นางสาวศุภพิชญ์นริน บุญประสิทธิทวี
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๖๒

นางสาวสรณ์สิริ ทรัพย์ปลีม

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๖๓

นางสาวสลุตรา เลิศน้อย

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๖๔

นางสาวสุกฤตา ชำนาญผล
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๖๕

นางสาวสุกัญญา ทองมอญ
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๖๖

นางสาวสุชญา ลิมอภิวัฒน์

้

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๖๗

นางสาวสุนิสา หนูทรง
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๖๘

นางสาวสุพัฒตรา เดพันดุง
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๖๙

นางสาวสุพัสนีย์ บำรุงเพ็ชร

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๘ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๗๐

นายสุรเดช ทิพย์ศรีมงคล
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๗๑

นายหิรัญ นุชประคอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๗๒

นางสาวอนัญญา องอาจ
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๗๓

นางสาวอภิชญา สถิติรัต
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๗๔

นายอภิชาติ เรืองศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๗๕

นางสาวอภิษฐา อาบทิพย์
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๗๖

นายอมรเทพ แซ่ฉัว

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๗๗

นางสาวอรสา น้อยหลุบเลา
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๗๘

นายอัครเดช คำฉำ
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๗๙

นายอาชวิน ชินวัฒน์ประภา
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๘๐

นางสาวอารียา มาตรหนองแวง
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๘๑

นายอิทธิพัทธ์ สายสอาด
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๘๒

นายอิศรา ทิพเนตร
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๘๓

นายเกษมสันต์ ปนประดับ
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๘๔

นายเฉลิมพล จันทร์เกิด
๒๓/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๘๕

นายเปรมปฎิ แสงสี
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๘๖

นายเพชรพิสิฐ ทองคำ
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๘๗

นางสาวเพ็ญสินี เชาว์วัลแล่น
๑๒/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๘๘
นางสาวแพรวประพาฬ

ขำหนองเต่า
๓๐/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๘๙

นางสาวชลธิชา ชูชีพ
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๙๐

นางสาวชลธิชา สารถี
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๙๑

นางสาวณัฐชยา เลิศหิรัญเจริญ
๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๙๒

นายธนวัฒน์ สุนทรโรจน์
๐๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๙๓

นางสาวธันญารัตน์ สีดา
๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๙๔

นางสาวนิรมล กิงวงศา

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๙๕

นางสาวปนัดดา นาชาลี
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๙๖
นางสาวประกายกรอง

มังมีดี

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๙๗

นางสาวปุณณดา นุ้ยพิน
๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๙๘

นายพิพัฒน์ ศิริเสมอจันทร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๐๙๙๙

นางสาวพิมพ์ชนก นามนิล
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๐๐

นางสาวมะลิวัลย์ สุขสาขา
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๐๑

นายรุจิภาส ไชยชนะ
๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๐๒

นางสาววสิกา แวะสันเทียะ
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๐๓

นางสาวสุพัตรา ใจวงศา
๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๐๔

นายอณุภา เพชรชนะ
๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๙ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๐๕

นางสาวอริษรา นามสวัสดิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๐๖

นางสาวอัญรินทร์ ศรีพัฒน์นารากร
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๐๗

นางสาวเกศรี แดงอร่าม
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๐๘

นายคณธัช วรรณศิริวัฒนา
๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๐๙

นายชวเมธ โตเซียน
๐๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๑๐

นายวีรปรัชญ์ แสงอรุณ
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๑๑

นายสุวรรณชัย ชาน้อย
๓๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๑๒

นายอนันดา มะนัสไทยสง
๑๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๑๓

นายเกียรติภูมิ ทองสิน
๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๑๔

นางสาววนารัตน์ มุงคุณ
๒๑/๐๔/๒๕๑๒

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๑๕

นายพนม เรียนงาม
๑๖/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๑๖

นางสาวรุ่งนภา ฉำมาก
๑๙/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๑๗

นายประดิษฐ์ คำชา
๐๑/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๑๘

นางสาววันทนีย์ แคะสูงเนิน
๐๒/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๑๙

นางสาวสุพิชชา มากะเต
๐๗/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๒๐

นางสาวจุฑารัตน์ ทับนิยม
๑๘/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๒๑

นายอรรถพล ลิขิตอุดมมัน

่

๑๖/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๒๒

นายบุญเลิศ รอดทอง
๐๒/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๒๓

นายอักษรณรงค์ ส่องสี
๐๑/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๒๔

นายบริพัฒน์ จงร่วมกลาง

๑๓/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๒๕

เด็กชายพิทักษ์ สมอินทร์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๒๖

เด็กชายศิระพร เมธาเสวีกุล
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๒๗

เด็กชายพงศ์ภานุ สีนำคำ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๒๘

เด็กชายศุภณัฐ บริบูรณ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๒๙

เด็กชายมงคล โต๊ะชืนจรัสกร

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๓๐

เด็กชายปภังกร อัตถไพศาล

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๓๑

เด็กชายภูมิรพี พิพัฒน์รัตนชัย
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๓๒

เด็กชายธิติ วัชรพิบูลย์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๓๓

เด็กชายชัยวัฒน์ พุฒซ้อน
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๓๔

เด็กชายกิตติภพ มะลิชม
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๓๕

เด็กหญิงสุภัสสรา กิจนที
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๓๖

เด็กหญิงกัญยาณี เติมทรัพย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๓๗

เด็กหญิงกัลยารัตน์ มะลิลา
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๓๘

เด็กหญิงจิตรานุช กุดประทาย
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๓๙

เด็กหญิงพัชรพร โถน้อย

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๐ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๔๐

เด็กหญิงธัณญาเรศ จิตรบรรจง
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๔๑

เด็กหญิงบัณฑิตา สองเมือง
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๔๒

เด็กหญิงสุธีธิดา บรรจง
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๔๓

เด็กหญิงชนัญชิดา ปรีชาชิณวงศ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๔๔

เด็กหญิงทักษพร ชัยปญญา
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๔๕

เด็กหญิงพรรณพนัช อัสถิ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๔๖

เด็กหญิงภัทรวดี ควรนิยม
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๔๗

เด็กหญิงยศวดี มาคำ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๔๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ คำผุย
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๔๙

เด็กหญิงชุติมน บัวสบาล
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๕๐

เด็กหญิงฉัตรวดี คนตรง
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๕๑

เด็กหญิงสุคนธา รักปทุม
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๕๒

เด็กหญิงณัฐวดี ตังปรัชญากูล

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๕๓

เด็กหญิงปยะนงค์ สุปญญาบุตร
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๕๔

เด็กหญิงวรกมล พันธุ์มณี
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๕๕

เด็กชายวรพงศ์ เกษร
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๕๖

เด็กชายจิรานุวัฒน์ จักรปน
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๕๗

เด็กชายณัฐพล นิจิตร
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๕๘

เด็กชายพิษณุ กลินขจร

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๕๙

เด็กชายนิติภูมิ จำเนียร
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๖๐

เด็กชายณัฐวัฒน์ อุปถัมภ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๖๑

เด็กชายรัชชานนท์ ปญญา
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๖๒

เด็กหญิงพิชชาภา นามสมบัติ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๖๓

เด็กหญิงมุทิตา
ลาภเจริญไพบูลย์

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๖๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ยศนันท์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๖๕

เด็กหญิงดารินทร์ ยอดทองหอม
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๖๖

เด็กหญิงธนาภร หารสุโพธิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๖๗

เด็กหญิงวรางคณา ฆ้องเสนาะ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๖๘

เด็กหญิงกุลธิดา ทนหนองแวง
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๖๙

เด็กหญิงชนาพร ใจทน

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๗๐

เด็กหญิงชลธร เจริญพักติ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๗๑

เด็กหญิงบัณฑิตา จันทร์เขียว
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๗๒

เด็กหญิงรพีพรรณ มีสัตย์
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๗๓

เด็กหญิงศิริวรรณ ดีดพิณ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๗๔

เด็กหญิงปรารถนา สิงห์สาธร
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๑ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๗๕

เด็กหญิงสริตา บุษบงค์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๗๖

เด็กหญิงศรัญญา พละเดช
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๗๗

เด็กหญิงอริสรา บัวดัง
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๗๘

เด็กหญิงจิรัชญา ปรางจัน
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๗๙

เด็กหญิงวิลาวัณย์ จันทร์ประโคน
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๘๐

เด็กหญิงจารุวรรณ อดทน
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๘๑

เด็กหญิงโมธิกา บัวทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๘๒

เด็กหญิงชฎาพร พิมพ์อ่อน
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๘๓

เด็กหญิงทักษพร แสนบรรดิษฐ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๘๔

เด็กหญิงวันวิสาข์ รอดเอียม

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๘๕

เด็กชายชนาธิป แก้วภู
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๘๖

เด็กชายชยพัทธ์ พันแพง
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๘๗

เด็กชายธนกร แก้ววงษ์ษา
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๘๘

เด็กชายสิรวิชญ์ ยอดฉัตร
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๘๙

เด็กชายธนรัตน์ หมุดเงิน
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๙๐

เด็กชายวรพล เกษร
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๙๑

เด็กชายพรพิพัฒน์ เลินไธสง
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๙๒

เด็กชายสิทธิโชค ทรัพย์ประเสริฐ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๙๓

เด็กชายวรัญชิต ขำคม
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๙๔

เด็กชายสรวิชญ์ ปรือทอง
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๙๕

เด็กหญิงวิยดา ไชยลา
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๙๖

เด็กหญิงกิตติมา วงษ์ขันธ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๙๗

เด็กหญิงจารุวรรณ์ เพชรประดับ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๙๘

เด็กหญิงฤดีรัตน์ นุ่มดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๐๙๙

เด็กหญิงอนัญญา จันทร์เต็ม
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๐๐

เด็กหญิงอภิญญา พ่วงพันธ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๐๑

เด็กหญิงสาลินีย์ เรียงขันธ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๐๒

เด็กหญิงสุวภัทร รุ่งทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๐๓

เด็กหญิงมัลลิกา ศรีบุตตะ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๐๔

เด็กหญิงอรุชา สีทิม
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๐๕

เด็กหญิงจิราภา ปจฉา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๐๖

เด็กหญิงกุสุมา อินทะกนก

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๐๗

เด็กหญิงวรัญญา ผลสาลี

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๐๘

เด็กหญิงภัคจิรา กลางสูงเนิน
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๐๙

เด็กหญิงปภัสสร นะระจีน
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๒ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๑๐

เด็กหญิงภัทราพร ไชยแสง
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๑๑

เด็กชายปยะวรรธน์ เดชะ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๑๒

เด็กชายกฤติน พรหมประเสริฐ
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๑๓

เด็กชายกิตติ ด้วงเงิน

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๑๔

เด็กชายจิรวัฒน์ นามคงชืน

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๑๕

เด็กหญิงศศิธร ผาดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๑๖

เด็กหญิงสุรภา กาลพันธา
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๑๗

เด็กหญิงกิตติวรรณ ยอดดี
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๑๘

เด็กหญิงกษมา โพธิศรี

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๑๙

เด็กหญิงอภัสรา ทัศนพงษ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๒๐

เด็กหญิงชฎาภรณ์ ตับหุ่น
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๒๑

เด็กหญิงปทิตตา กำเนิดผล
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๒๒

เด็กหญิงอนัญญา ภูธรรมะ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๒๓

เด็กหญิงสินิทรา รัดที
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๒๔

เด็กหญิงมนัสวี หาจำปา
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๒๕

เด็กหญิงฐิติพร ผลงาม
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๒๖

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ลิมเกิด

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๒๗

เด็กหญิงศศิภรณ์ ชาญเขตกรณ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๒๘

เด็กหญิงปณิดา กำเนิดสุข
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๒๙

เด็กหญิงกมลชนก ชมจัน
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๓๐

เด็กหญิงพัชริดา บัวเผือน

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๓๑

เด็กหญิงศุภลักษณ์ ตุ้ยแก้ว
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๓๒

เด็กชายก้องภพ นิลกลำ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๓๓

เด็กชายอภิรักษ์ จันทนะ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๓๔

เด็กชายนรวิทย์ อรัญญิก
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๓๕

เด็กชายวิชิตพล ผลงาม
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๓๖

เด็กชายเสระภูมิ สายสิงห์โต
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๓๗

เด็กชายอนุวัฒน์ สุวรรณจันรัสมี
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๓๘

เด็กชายสิรภพ ดอกสี
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๓๙

เด็กชายสุทิวัส แซ่โห
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๔๐

เด็กชายทรงวุฒิ แพ่งประสิทธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๔๑

เด็กชายธิติวัฒน์ เสือคง
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๔๒

เด็กชายธนวันต์ ทองกำจาย
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๔๓

เด็กชายปยะบุตร ปตโต
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๔๔

เด็กชายวันชัย จิตร์กุล
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๓ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๔๕

เด็กหญิงนันท์นลิน ฟกแก้ว
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๔๖

เด็กหญิงปุณยาพร ธรรมวะสา
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๔๗

เด็กหญิงนภสร ไวยทรัพย์
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๔๘

เด็กหญิงเบญจมาศ หนูท่าข่อย
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๔๙

เด็กหญิงพิมพ์วิมล ออกผล
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๕๐

เด็กหญิงทิพย์วารี ปนภู่
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๕๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ กลับเพียร
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๕๒

เด็กหญิงภทรษร พันธุ์วา
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๕๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ ศิริบูรณ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๕๔

เด็กหญิงอติการต์ สมควร
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๕๕

เด็กหญิงจีระนันท์ เค้าโนนกอก
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๕๖

เด็กหญิงแพรพิไล มีสุข
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๕๗

เด็กหญิงอริสา หมอกโพธิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๕๘

เด็กหญิงภัณฑิรา สารพัฒน์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๕๙

เด็กหญิงสลาลินี เพ็งแจ่ม
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๖๐

เด็กหญิงชนกานต์ สุภานิชย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๖๑

เด็กหญิงสถิรภัทร พึงเนตร

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๖๒

เด็กหญิงพรพิตา มนต์เทียนชัยชืน

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๖๓

เด็กชายธนภัทร รัตนมณี
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๖๔

เด็กชายวีรภัทร ชาญชำนิ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๖๕

เด็กชายบุญชนะ โคมน้อย
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๖๖

เด็กชายจิรายุ บุญเพ็ง
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๖๗

เด็กหญิงมุฑิตา บัวนาค
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๖๘

เด็กหญิงอรุณศรี สิงห์โฉม
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๖๙

เด็กหญิงสุนิสา กลินมาลัย

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๗๐

เด็กหญิงเปรมกมล แฟงแย้ม
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๗๑

เด็กหญิงสุธีพร พันธ์สมบูรณ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๗๒

เด็กหญิงชลาธาร พิมพ์ทอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๗๓

เด็กหญิงดรัลพร แก้วกำเนิด
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๗๔

เด็กหญิงธนพร เรืองสุวรรณ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๗๕

เด็กหญิงสวิตตา อนันทศิริเกียรติ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๗๖

เด็กหญิงเสาวภาคย์ สุขสุแพทย์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๗๗

เด็กหญิงณัฐริกา เกียรติเวชธรรม

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๗๘

เด็กหญิงสุวรรณา โต๊ะแพง
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๗๙

เด็กชายเดชาสิทธิ

์

สังข์วิเศษ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๔ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๘๐

เด็กชายภูตะวัน แปนสุวรรณ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๘๑

เด็กชายภูริพัฒน์ ทองสูงเนิน
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๘๒

เด็กชายเกษฎา ซือสัตย์

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๘๓

เด็กชายธนสรณ์
ลาภเจริญไพบูลย์ ๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๘๔

เด็กชายธีราวรรธน์ พานิจ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๘๕

เด็กชายหัสวรรษ คนใจดี
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๘๖

เด็กชายนพรุจ รุจิพงษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๘๗

เด็กชายธนภูมิ จิตรโสภิณ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๘๘

เด็กชายกันตพัฒน์ ยาทะเล
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๘๙

เด็กหญิงอารยา แก้วแสน
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๙๐

เด็กหญิงนำทิพย์ บุญหอม
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๙๑

เด็กหญิงศรัณยา สนิทชัย
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๙๒

เด็กชายชัชพงศ์ พิมอักษร
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๙๓

เด็กชายวีรวุฒิ แก้วดวงผาง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๙๔

เด็กชายอวิรุทธ์ เปาะชะนะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๙๕

เด็กชายนครินทร์ ธรรมดูล
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๙๖

เด็กชายวีรสิทธิ

์

นาคใหม่
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๙๗

เด็กชายสยามรัฐ สายสมร
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๙๘

เด็กชายธนากร นิลประดับ
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๑๙๙

เด็กชายพงศกร เพิมคำ

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๐๐

เด็กหญิงกชมน เม่นงาม
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๐๑

เด็กชายธนวัฒน์ อานน้อย
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๐๒

เด็กชายธนัชชา คำตา
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๐๓

เด็กชายประภากร แกล้วกล้า
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๐๔

เด็กชายกฤษณะ สาวก
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๐๕

เด็กชายณัฐพงศ์ วรลักษณ์สกุล
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๐๖

เด็กชายศักดา สาริกบุตร
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๐๗

เด็กชายรัชชานนท์ โตใหญ่
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๐๘

เด็กชายวรพรต กอนแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๐๙

เด็กชายอภิวัฒน์ มิใย
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๑๐

เด็กชายกิจเจริญ แท่นแก้ว
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๑๑

เด็กชายมงคล ขันธิรัตน์
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๑๒

เด็กชายธนะเทพ วงศ์โท
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๑๓

เด็กชายฉัตรชัย คงแสงพันธ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๑๔

เด็กหญิงเบญจรัตน์ พลอยสีขำ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๕ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๑๕

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ศรีเทพ
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๑๖

เด็กหญิงกชวรณ ธรรมชู

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๑๗

เด็กชายทศพล เจริญจิต
๐๔/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๑๘

เด็กชายธนากร ตุ้มผึง

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๑๙

เด็กชายจตุโชค ผาสุข
๒๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๒๐

เด็กชายสุริยา พุ่มแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๒๑

เด็กชายวิทวัส อย่างบุญ
๒๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๒๒

เด็กหญิงมยุเรศ ทองสุข
๒๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๒๓

เด็กหญิงชฎาพร น้อยหุ่น
๑๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๒๔

เด็กหญิงชลธิชา วันนาค
๐๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๒๕

เด็กหญิงณัฐริกา ใจใส
๐๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๒๖

เด็กชายภานุวิชญ์ อูปแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๒๗

เด็กชายภคพร สุขวงศ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๒๘

เด็กชายธนดล บุญลือ
๑๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๒๙

เด็กชายพิพัฒน์ ดีมาก
๓๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๓๐

เด็กชายอัครพล ปนแตง
๑๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๓๑

เด็กชายศรชัย แตงทองแท้
๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๓๒

เด็กชายภัคพิสิษฐ์ ทองสุข
๐๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๓๓

เด็กชายธนันดร พงษ์พัฒน์
๑๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๓๔

เด็กชายรชดา อำภาพิรมย์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๓๕

เด็กหญิงทิพวรรณ แตงทองแท้
๓๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๓๖

เด็กหญิงพิมลพรรณ หีบใสสง
๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๓๗

เด็กหญิงพรรณภัทร จันทร์เจ๊ก

๑๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๓๘

เด็กหญิงอัจฉรา คำสะใบ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๓๙

เด็กหญิงปณณพร ผลสาลี

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๔๐

เด็กหญิงสุพัณนิตา
สุขสวัสดิ ณ อยุธยา

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๔๑

เด็กหญิงกชพร ทองสวัสดิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๔๒

เด็กหญิงภัสสร ชัยกุลเสรีวัฒน์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๔๓

เด็กชายณัฐรัตน์ งามจันทร์
๑๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๔๔

เด็กชายปรีดา แก้วบับพา
๑๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๔๕

เด็กชายพรประสิทธิ

์

เริงธรรม
๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๔๖

เด็กชายวายุ จันทวงษ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๔๗

เด็กชายกตัญู สุนะเคน
๑๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๔๘

เด็กชายธนพล พระยุงชัยพิมาย
๐๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๔๙

เด็กชายพุฒิเมธ เข็มทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๖ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๕๐

เด็กชายสิทธิกรณ์ ชืนด้วง

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๕๑

เด็กชายฐิติพงศ์ ตรีเดช
๒๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๕๒

เด็กหญิงธันย์ชนก นาดสำแดงฤทธิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๕๓

เด็กหญิงอรัญญา มันศรี

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๕๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ ทองรอด
๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๕๕

เด็กหญิงกนกวรรณ มาพะไล
๒๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๕๖

เด็กหญิงวิไลวรรณ อาจกล้า
๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๕๗

เด็กหญิงพรรษา เทพมงคล
๑๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๕๘

เด็กหญิงมันตา จิตรสม
๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๕๙

เด็กหญิงนภัสสร บุญมี
๑๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๖๐

เด็กหญิงอรปรียา รุ่งเรือง
๑๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๖๑

เด็กหญิงศิณิชา แจ้งเณร
๒๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๖๒

เด็กหญิงรุจิรา ปานกลิน

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๖๓

เด็กชายณรงค์กร กัลยา

๒๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๖๔

เด็กชายพีระพัฒน์ สีขุมเหล็ก
๒๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๖๕

เด็กชายธนภัทร โชคสถาพร
๐๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๖๖

เด็กชายอิทธิพล กันธุ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๖๗

เด็กชายนพชัย ลำสัน
๒๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๖๘

เด็กชายกมลศักดิ

์

คอนสุวรรณ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๖๙

เด็กชายพิชิต จันทร์แปน
๑๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๗๐

เด็กชายวราวุธ คำคูณ
๐๙/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๗๑

เด็กชายณัฐดนัย สังข์เวย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๗๒

เด็กชายธนวัต ฉุนหอม
๐๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๗๓

เด็กชายธนวัฒน์ พืนพรม

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๗๔

เด็กชายธนัช น้อยผา
๐๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๗๕

เด็กชายสรวิศ ฉำดี
๒๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๗๖

เด็กหญิงกาญจนา หนองหาร
๑๗/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๗๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ วาลมนตรี
๑๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๗๘

เด็กหญิงณัฐกมล เผือกผ่อง
๓๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๗๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ สองเมือง
๑๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๘๐

เด็กหญิงนฤนาถ หงษ์สา

๒๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๘๑

เด็กชายทศธรรม นิลทะราช
๐๓/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๘๒

เด็กหญิงณัฐพร ช้อนนอก
๐๖/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๘๓

เด็กหญิงธีร์สุดา ขำคง
๐๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๘๔

เด็กชายสรวิศ สะอาดเอียม

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๗ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๘๕

เด็กชายภัทรนันทร์ แสงอรุณ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๘๖

เด็กหญิงรุ้งอรุณ นพรัตน์
๑๐/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๘๗

เด็กหญิงกีรติการ์ ก้างตัน

้

๑๔/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๘๘

เด็กชายสหฤทธิ

์

ไชยสงคราม
๒๐/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๘๙

เด็กชายบุริศร์ โพธิราศีร
๑๗/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๙๐

เด็กชายก้องภพ ม่วงขาว
๑๒/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๙๑

นายสุรพิชญ์ ชัยจะโปะ
๑๓/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๙๒

เด็กชายประวันวิทย์ จำนงศิลป
๒๑/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๙๓

เด็กชายจักรพงษ์ เสือฟก
๒๐/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๙๔

เด็กชายจิโรจน์ มะปรางทอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๙๕

เด็กชายศรันย์ โสนอ่อน
๑๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๙๖

เด็กชายศุภวัฒน์ ผู้ดี
๐๙/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๙๗

เด็กชายสุรสิทธิ

์

ล้อมรืน

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๙๘

เด็กชายวีรภัทร ชิตสุข

๒๔/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๒๙๙

เด็กชายปอ ดงสันเทียะ
๒๗/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๐๐

เด็กชายไกรสร โพธิจันทร์

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๐๑

เด็กชายวัชรพล ตระกูลพันธ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๐๒

เด็กชายนิธิภัทร ดาวเรือง
๐๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๐๓

เด็กชายนราวิทย์ ทองพลอย
๑๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๐๔

เด็กชายนันทภพ พรมบุตร
๐๕/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๐๕

เด็กชายธนโชติ เรืองสุวรรณ
๐๙/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๐๖

เด็กหญิงพันธ์ทิพย์ อัครพงษ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๐๗

เด็กหญิงฉันท์สินี กล่อมสวน
๑๔/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๐๘

เด็กหญิงณัฐสุดา สงค์อินทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๐๙

เด็กหญิงกชนันท์ หอมหวล
๑๕/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๑๐

นางสาวฤทัยรัตน์ ทรัพย์เฉลิม
๒๒/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๑๑

เด็กหญิงศุทธินี สงบ
๒๔/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๑๒

นางสาวศศิวิมล เนียมจัน
๓๑/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๑๓

นายวุฒิพงษ์ ปาลกะวงศ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๑๔

นางสาวเฟองฟา แก้วบับพา
๑๐/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๑๕

นายเจษฎา ศรีกนก
๒๔/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๑๖

นายณัชพล ศรีเพียนเอม

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๑๗

นายวีระพงศ์ บุญดี
๐๑/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๑๘

นายทรงวุฒิ สุวรรณมุข
๐๖/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๑๙

นายศุภกร โอชา
๑๑/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๘ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๒๐

นายวรัญู จันทร์กลาง
๑๙/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๒๑

นางสาวพันพษา แสงสุข
๐๕/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๒๒

นางสาวลีลาวดี ผลทอง
๓๑/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๒๓

นางสาวกาญจนา สุขคำ
๐๒/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๒๔

นางสาวสุภาเนตร โสเมือง
๑๕/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๒๕

นางสาวนำทิพย์ วิเชียร
๑๕/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๒๖

นายจิรายุ รัตนถิรวรรณ
๐๑/๑๒/๒๕๔๑ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๒๗

นางสาวสปญญ์นา ม่วงสุข
๒๓/๐๔/๒๕๔๑ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๒๘

นายณัฐวุฒิ ปานด้วง
๐๕/๑๒/๒๕๔๑ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๒๙

นางสาวกัญญาณัฐ ทองงาม
๐๙/๑๐/๒๕๔๑ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๓๐

นายนภัส วงค์เชียงยืน

๑๗/๑๑/๒๕๔๑ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๓๑

นายณัฐวุฒิ ธรรมสถิตย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๓๒

เด็กหญิงนงนภัส จังอินทร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฉาง วัดฉาง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๓๓

เด็กหญิงพัทธนันท์ แก้วพูลศรี
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดฉาง วัดฉาง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๓๔

เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีดี
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฉาง วัดฉาง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๓๕

เด็กชายณครินทร์ สารมณฐี
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฉาง วัดฉาง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๓๖

เด็กหญิงบัวชมพู ระวังกลาง
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฉาง วัดฉาง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๓๗

เด็กชายกฤษฏา ประดิษฐสิน
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๓๘

เด็กหญิงกันติชา ไชยชนะ
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๓๙

เด็กหญิงจุฬารัตน ศิลปวงศ์
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๔๐

เด็กหญิงชลลัดดา ศรีไทยธรรมา
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๔๑

เด็กหญิงชลิตา หลานเศษฐา
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๔๒

เด็กชายธีรนันท์ สุริยะ
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๔๓

เด็กชายปริพัฒน์ ปองศรี
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๔๔

เด็กหญิงปาริฉัตร กรวยสวัสดิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๔๕

เด็กหญิงวนัชพร นายอง
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๔๖

เด็กหญิงณพิชญา หมืนโภค

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๔๗

เด็กชายทิวัตถ์
เปรมเปยมไพบูลย์ ๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๔๘

เด็กชายธัญยธรณ์ ดุลยปวีณ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๔๙

เด็กหญิงนุชนาถ แวววงค์ทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๕๐

เด็กหญิงพิมพ์พิชชา โพธิพัตรา

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๕๑

เด็กชายลัทธพล อ่อนหวาน
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๕๒

เด็กหญิงสุภัสสรา สมสงวน
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๕๓

เด็กหญิงณัฐธิดา วงษ์คำ
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๕๔

เด็กหญิงจรรยา เจริญเลิศจรรยา
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๙ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๕๕

เด็กหญิงธมลวรรณ หวังสุข
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๕๖

เด็กชายธัญเทพ บัวเฟอง
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๕๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ เผือกลาดพร้าว

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๕๘

เด็กหญิงปรียากร สัพโส
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๕๙

เด็กหญิงผกามาศ ขานนาค
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๖๐

เด็กชายพัชรพล ไกรมณฑา
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๖๑

เด็กหญิงรุ่งนภา ตาบทอง
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๖๒

เด็กหญิงลักษขณา จินากลึง
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๖๓

เด็กหญิงวรรณวิลัย เรืองนาค

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๖๔

เด็กชายวรวุฒิ สายเงิน
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๖๕

เด็กหญิงวรัญญา สอนประสิน
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๖๖

เด็กหญิงวราพร รุ่งรัศมี

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๖๗

เด็กหญิงวิไลพร มูลหา
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๖๘

เด็กหญิงวีรดาพร กำเพ็ชร
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๖๙

เด็กหญิงศิริวรรณ สาระไอ
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๗๐

เด็กชายศุภกร สีมาเมฆ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๗๑

เด็กชายศุภกิจ เกตุราม
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๗๒

เด็กชายสิริมงคล สารวัตร์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๗๓

เด็กหญิงสิริเนตร ผ่องฉวี
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๗๔

เด็กหญิงสุพรรษา ครามเขียว
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๗๕

เด็กหญิงสุพรรษา ยิมไทร

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๗๖

เด็กหญิงสุภัสสร เทียนสว่าง
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๗๗

เด็กหญิงสุวิภา จาดฤทธิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๗๘

เด็กหญิงอชิรญา สีเสงียม

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๗๙

เด็กหญิงอภิชญา โสพันธ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๘๐

เด็กชายอภิรัตน์ ปานเคลือบ
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๘๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อ่อนมา
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๘๒

เด็กหญิงอัจฉราพร ซาภักดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๘๓

เด็กหญิงอัจฉริยา แย้มกมล
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๘๔

เด็กหญิงเบญญาภา ท้ายเมือง
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๘๕

เด็กหญิงแพรวา ทองเพ็ชรมะดัน
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๘๖

เด็กหญิงกรรณิกา แก้วสีเหลือง
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๘๗

เด็กชายกฤติกร อุบลงาม
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๘๘

เด็กชายกฤติพงษ์ คาอำกวย
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๘๙

เด็กชายกัมปนาท รัศมีพงษ์นันท์
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๔๐ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๙๐

เด็กหญิงจันทิมา มีชัย
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๙๑

เด็กชายณรงค์ชัย ธนะศักดิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๙๒

เด็กหญิงตรีสุคนธ์ แดงสะอาด

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๙๓

เด็กชายถิรวัฒน์ สุพรม
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๙๔

เด็กชายธวัช พงษ์สุพรรณ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๙๕

เด็กหญิงธัญพร กวางแก้ว
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๙๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ สาระวัน
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๙๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุวรรณปาล
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๙๘

เด็กชายธิติวุฒิ บุญเอนก
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๓๙๙

เด็กชายธีรภัทร์ ภูริรัตนานุสรณ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๐๐

เด็กหญิงประภัสสร คำทา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๐๑

เด็กหญิงปาริชาติ จันทร์ย้อย
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๐๒

เด็กชายภาคภูมิ สุดสวาท
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๐๓

เด็กหญิงวรรณภา ทรัพย์พล
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๐๔

เด็กชายวุฒิชัย หอมพนา
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๐๕

เด็กชายสุทธิพงษ์ ภานิคม
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๐๖

เด็กชายสุธี วัฒนะ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๐๗

เด็กชายอรรถพล สุริผล
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๐๘

เด็กหญิงอลิชา ผิวแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๐๙

เด็กหญิงอาทิตยา ดาศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๑๐

เด็กหญิงอิศรา สมบุญพงศ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๑๑

เด็กชายอิศราเทพ น่าชม
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๑๒

เด็กชายเจษฎา แย้มภักดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๑๓

เด็กหญิงเพ็ญพิตรา พึงเจริญ

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๑๔

เด็กหญิงโชติกา หอมแขก
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๑๕

เด็กชายไชยวัฒน์ สุขทวีไพบูลย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๑๖

เด็กหญิงกิติมา แก้วสีเหลือง
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๑๗

เด็กชายฉัตรมงคล ท้าวโสม
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๑๘

เด็กชายชาคริต กรเกษม
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๑๙

เด็กชายบุญฤทธิ

์

มีชัย
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๒๐

เด็กชายพรชัย แย้มกระจ่าง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๒๑

เด็กชายศิวะพงษ์ ศรีนาค
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๒๒

เด็กชายสรยุทธ วงศ์ทวี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๒๓

เด็กชายอนุวัฒน์ สร้างการนอก
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๒๔

เด็กหญิงอริสา ชาญการไถ
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๔๑ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๒๕

เด็กหญิงอัยเรศ ธรรมรุ่งเรือง
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๒๖

เด็กชายอิศรา สมบูรณ์ผล
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๒๗

เด็กชายเจษฎาภรณ์ จึงตระกูล
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๒๘

เด็กชายเมธา แหมสูงเนิน
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๒๙

เด็กหญิงฑิฆัมพร ศรีคง
๒๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๓๐

เด็กชายภัทรกรณ์ สมะนะ
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๓๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ งามยิง

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๓๒

เด็กชายกิตติพศ สำราญราษฎร์
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๓๓

เด็กหญิงขวัญจิรา แซ่โง้ว
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๓๔

เด็กหญิงขวัญฤทัย กะไหล่เงิน

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๓๕

เด็กชายณัฐนนท์ สุกหอม
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๓๖

เด็กชายณัฐพงษ์ เข็มทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๓๗

เด็กชายณัฐพนธ์ มาคุ้ม
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๓๘

เด็กชายณัฐพล จันทร์พุทธา
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๓๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ สีหนาท
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๔๐

เด็กชายณัฐวัฒน์ อ้นเพ็ง
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๔๑

เด็กหญิงดารารัตน์ สาริยัง
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๔๒

เด็กหญิงดารินทร์ วงษ์สว่าง

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๔๓

เด็กชายทรัพย์ทวี สมจิตรชอบ
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๔๔

เด็กหญิงทิพภาวรรณ ขาวขำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๔๕

เด็กชายธนวัฒน์ ไชยวรรณา
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๔๖

เด็กหญิงธัญญารัตน์ คงวิเชียร
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๔๗

เด็กชายธานินทร์ ภู่เจริญ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๔๘

เด็กชายธีรวัฒน์ ใจกิจสุวรรณ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๔๙

เด็กหญิงนฤภร ผิวผ่อง
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๕๐

เด็กชายนัฐวุฒิ บุตรศรีภูมิ
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๕๑

เด็กชายนิทวัฒน์ ปนดี
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๕๒

เด็กชายนิธิกร สมพร
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๕๓

เด็กชายประเสริฐ มีพัฒน์
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๕๔

เด็กหญิงพรรณิภา สิงหลสาย
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๕๕

เด็กหญิงภวิณี จันทร์ดา
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๕๖

เด็กหญิงวรัญญา โสรามาลย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๕๗

เด็กชายวิธวินท์ เรืองศรี
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๕๘

เด็กหญิงวิภารัตน์ สารีผล
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๕๙

เด็กหญิงศรัณยา ลางสันเทียะ
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๔๒ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๖๐

เด็กชายศรัณย์ เพ็งคล้าย
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๖๑

เด็กชายศิวกร สังวรรณา
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๖๒

เด็กหญิงศุภสุตา จำรัสบุญ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๖๓

เด็กหญิงสุกันยา ขจรรุ่งโรจน์
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๖๔

เด็กหญิงสุชาดา สีตา
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๖๕

เด็กหญิงสุชานาถ จันตะโส
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๖๖

เด็กหญิงสุพรรณษา สังสีแก้ว
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๖๗

เด็กหญิงหยาดนภา ทองคำเปลว
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๖๘

เด็กชายอภิรัฐ บัววงค์
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๖๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ รอดย้อย
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๗๐

เด็กหญิงอรกานต์ ทองนุ่ม
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๗๑

เด็กหญิงอรสา ตะกรุดวัด
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๗๒

เด็กหญิงอรอนงค์ อรรศจรรย์
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๗๓

เด็กหญิงอัปสร มิตรรัก
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๗๔

เด็กชายอาทิตย์ ตีวารี
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๗๕

เด็กหญิงเจตสุภา เกสทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๗๖

เด็กชายกรุง พัฒนไพบูลย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๗๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ช่อชะลาศรี
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๗๘

เด็กหญิงปรีชญา อะกะยอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๗๙

เด็กหญิงพิมพ์ลดา เปยยุระ
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๘๐

เด็กชายภูมิพัฒน์ เพ็งภักดี
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๘๑

เด็กหญิงมัณยาภา เต่าทอง
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๘๒

เด็กหญิงรัชนี แจ่มนาม
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๘๓

เด็กหญิงริฌา กิจจุบาล
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๘๔

เด็กหญิงรุ่งธิวา หาหลง
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๘๕

เด็กชายวรวิช วินิจ
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๘๖

เด็กหญิงวันนภา พวงยาว
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๘๗

เด็กหญิงวิไลวรรณ แซ่แสน
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๘๘

เด็กชายวีระวัฒน์ มัณฑนาจารุ
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๘๙

เด็กหญิงศศิวิมล ฟกพานิช
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๙๐

เด็กหญิงสิริยากร จันทร์มาลา
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๙๑

เด็กชายสุรดิษ การไถเจริญ
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๙๒

เด็กหญิงอัจฉรา เชียวชาญ

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๙๓

เด็กหญิงอัมพวัลย์ ช่างเพ็ชร์ผล
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๙๔

เด็กหญิงเกล็ดทราย น้อยสวัสดิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๔๓ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๙๕

เด็กหญิงเบนซ์ บางปอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๙๖

เด็กชายไกรสิทธิ

์

อระวีพร
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๙๗

เด็กชายกสิพัฒน์ สังข์มังกร
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๙๘

เด็กชายกิตติพงษ์ สวัสดิไพรงาม

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๔๙๙

เด็กชายจตุพร รักธรรม
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๐๐

เด็กชายจิรเมธ ยิงดัง

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๐๑

นางสาวชนากานต์ ม่วงทองใบ
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๐๒

เด็กชายชัชวาล เสาร์ทอง
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๐๓

เด็กชายชาคริต วงษ์เกตุ
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๐๔

เด็กชายชาญชัย ใหญ่ยิง

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๐๕

เด็กชายณัฐพงศ์ ทิพยวัน
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๐๖

นางสาวณัฐวดี กีสง่า

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๐๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ จันภู่

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๐๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ศาสตร์สาระ
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๐๙

นายตรีวิทย์ ใจชืน

้

๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๑๐

เด็กชายทวีวัฒน์ พาสุข

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๑๑

เด็กหญิงทัศนีย์ แสงคำ
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๑๒

เด็กชายธณวรรษ โชติพรหม

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๑๓

เด็กชายธนากร คำหนัก

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๑๔

เด็กหญิงธมนวรรณ ธารีจิตร
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๑๕

เด็กชายธัญวิชญ์ พงษ์เผือก
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๑๖

เด็กชายนนทกร ดำพรมพะเนาว์
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๑๗

เด็กชายนรศักดิ

์

จงภักดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๑๘

เด็กชายนฤเบศ จันทรจิระ
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๑๙

เด็กชายปยะวัฒน์ ชีวเศรษฐ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๒๐

เด็กชายพิสุทธิศักดิ

์ ์

พิทักษ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๒๑

เด็กชายมัชฌิมา แสนบุญส่ง
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๒๒

เด็กหญิงมัทนา พนมวนาภิรัต
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๒๓

เด็กชายรัชตะ หลวงวงศ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๒๔

เด็กหญิงรัตติกา รัตนบำรุง
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๒๕

เด็กชายวราวุฒิ ศรีตะโกเศศ
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๒๖

เด็กชายวิศรุต ชัยธิสาร
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๒๗

เด็กหญิงศิริวรรณ จันทร์บุญแก้ว
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๒๘

เด็กหญิงสวรส ชาวสมุทร์
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๒๙

เด็กชายสหภาพ เสนาขันต์
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๔๔ / ๓๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๓๐

เด็กหญิงอัจฉรา อภินันท์วิริยกุล
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๓๑

เด็กชายเฉลิมวงศ์ ทองปาน

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๓๒

นางสาวอารี ฤทัยวัฒน์
๑๙/๑๒/๒๕๐๑

วัดบางหลวง วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๓๓

เด็กหญิงธนพร ทับทิมดี
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๓๔

เด็กชายปฐมพร มะโนน้อม
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๓๕

เด็กหญิงพราภรณ์ บำรุงถิน

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๓๖

เด็กหญิงสิริรัตน์ เหมือนดอกไม้
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๓๗

เด็กหญิงกนกวรรณ พันจินา
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๓๘

เด็กหญิงกนิษฐา รัตโนดม
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๓๙ เด็กหญิงกมลทรรศวรรณ

ศรเพชร

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๔๐

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ทองหล่อ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๔๑

เด็กหญิงกฤติญา บุญทา
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๔๒

เด็กหญิงกฤติยา สนธิรักษ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๔๓

เด็กชายกฤตเมธ นิลสิงขรณ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๔๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วเคลือบ
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๔๕

เด็กหญิงกัญญ์วรา ผานัด
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๔๖

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ วงค์ไชย
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๔๗

เด็กหญิงกาลัญุตา อิงประพันธ์กร
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๔๘

เด็กหญิงกุลสตรี นิตยสุข
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๔๙

เด็กหญิงจรุวรรณ ยันไทสง
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๕๐

เด็กหญิงจิราวรรณ พิเชฐวีรชัย
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๕๑

เด็กหญิงจุธารัตน์ อังดา

้

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๕๒

เด็กหญิงชลธิชา เบ็ญจมินทร์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๕๓

เด็กชายชัชชัย แสวงทรัพย์
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๕๔

เด็กชายชัยมงคล นันทเดช
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๕๕

เด็กหญิงชาลิสา สามแสน
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๕๖

เด็กชายณฐนิษฐ์ เชียวพานิช

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๕๗

เด็กชายณปวร ทองเพ็ชร
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๕๘

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

จิตนารี
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๕๙

เด็กชายณัฐดนัย พิณะเวศน์
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๖๐

เด็กหญิงณัฐริดา ศรัทธาธรรม
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๖๑

เด็กหญิงดวงกมล พรหมมาลีหอม
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๖๒

เด็กหญิงดาราพร พิมพ์พันธ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๖๓

เด็กหญิงทิพาพร เกตุแก้ว
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๖๔

เด็กชายธนดล สังสีแก้ว
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๔๕ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๖๕

เด็กชายธนภณ ศศิชุติกุล
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๖๖

เด็กชายธนภัทร จิตตะมะ
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๖๗

นายธนวัฒน์ อุกฤษฏ์อัสดร
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๖๘

เด็กชายธนากร ทศวัฒน์
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๖๙

เด็กชายธนากร ศักดิเรืองฤทธิ

์ ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๗๐

เด็กชายธนาธิป สุริวงษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๗๑

เด็กชายธนินทร บุญเจือ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๗๒

เด็กหญิงธวัลรัตน์ จินดา
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๗๓

เด็กชายธัชกร วิจิตรศรีไพบูลย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๗๔

เด็กชายธัชชัย โสภาวัน
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๗๕

เด็กชายธัญยธรณ์
เจริญพัฒนาธรณ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๗๖

เด็กหญิงธิดาวรรณ นีรอด

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๗๗

เด็กชายธิติพันธุ์ สิงห์อุบล
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๗๘

เด็กหญิงนิชนัน นงนุช

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๗๙

เด็กหญิงปทิตตา ทองสุก
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๘๐

เด็กหญิงปริญา กมลพันธ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๘๑

เด็กหญิงปริยาภัทร พนิชการ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๘๒

เด็กหญิงปวันรัตน์ เหล่าทอง
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๘๓

เด็กหญิงปุญญาดา อินเอม
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๘๔

เด็กชายปุณณภพ ศรีวังไพร
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๘๕

เด็กหญิงพนิดา ไตรโพธิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๘๖

เด็กหญิงพรชนก บุญญจักร์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๘๗

เด็กหญิงพรพรรณ วงษ์จำปา
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๘๘

เด็กหญิงพรสิริ คำมูล
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๘๙

เด็กชายพิชาน หลักแบน
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๙๐

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สมนิยาม
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๙๑

เด็กหญิงฟาใส ฤทธิอินทร์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๙๒

เด็กชายภัทรกร
ธนากาญจนอนันต์ ๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๙๓

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ สวยงาม
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๙๔

เด็กชายภูดินันท์ ดำรงค์กูลสมบัติ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๙๕

เด็กชายภูมิภัทร จินดามัง
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๙๖

เด็กชายภูริศ์ มีแก้ว
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๙๗

เด็กชายภูษิต ฤทธิศิลป

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๙๘

เด็กชายรวิชย์ จันจัด
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๕๙๙

เด็กหญิงรัญฐิมากรณ์ นิลสถิตย์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๔๖ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๐๐

เด็กหญิงวรวรรณ มากโฉม
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๐๑

เด็กชายวิศรุต แดงประดับ
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๐๒

เด็กชายวุฒิพงศ์ ประจงไสย
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๐๓

เด็กหญิงศรัณธร กุสี
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๐๔

เด็กชายศราวุฒิ เพ็งพี
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๐๕

เด็กหญิงศลิษา มีหวัง
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๐๖

เด็กหญิงศศิประภา ฤทธิรักษา

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๐๗

เด็กหญิงศิรภัสสร มูลสม
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๐๘

เด็กหญิงศิริพร ธัญญะชมภู
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๐๙

เด็กหญิงศุภสุตา ฐานสันโดษ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๑๐

เด็กชายสัณห์ภัสสร์ สว่างแจ้ง
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๑๑

เด็กหญิงสาวิตรี เพชรกับทอง
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๑๒

เด็กหญิงสุชาดา เอียมสวัสดิ

่ ์

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๑๓

เด็กชายสุทธิรักษ์ สีชมภู
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๑๔

เด็กหญิงสุนิศา พนมสวย

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๑๕

เด็กหญิงสุพิชญาย์ แสงวุธ
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๑๖

เด็กหญิงสุภานัน ทิมุลนีย์
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๑๗

เด็กหญิงสุภาวิตา อินทผล
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๑๘

เด็กหญิงสุรัญญา กาญพินิจ
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๑๙

เด็กชายสุวัตน์ ทรัพย์พินิจ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๒๐

เด็กชายอดิศร ทัพสุวรรณ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๒๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

สีดาว
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๒๒

เด็กชายอนันต์ยศ สายแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๒๓

เด็กชายอนุชิต ภาคีศัพท์
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๒๔

เด็กหญิงอนุธิดา มีหวายลืม
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๒๕

เด็กหญิงอภิชญา ขะมะรัตน์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๒๖

เด็กหญิงอริสา สลุงอยู่
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๒๗

เด็กหญิงอัจฉราพร สร้อยนาค
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๒๘

เด็กหญิงเจตสุภัค สมยูรทรัพย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๒๙

เด็กชายเจนกิจ นุ่นแก้ว
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๓๐

เด็กหญิงแพรวา ย่อจันทร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๓๑

เด็กหญิงกิตติยา แซ่โค้ว
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๓๒

เด็กหญิงขวัญชนก ไผ่ปอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๓๓

เด็กหญิงคณิตา เครือสอน
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๓๔

เด็กชายจักรพันธ์ รัตนพันธ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๔๗ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๓๕

เด็กชายจิรกิตติ

์

จรุงกลิน

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๓๖

เด็กหญิงชนม์ธิชา คร้ามยิม

้

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๓๗

เด็กหญิงชลทิชา ประจง

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๓๘

เด็กหญิงชีพมาตา ท่าพิมาย
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๓๙

เด็กชายฌานัลย์ เหลืองสวัสดิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๔๐

เด็กชายณัฏฐากร เล็กกระโทก
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๔๑

เด็กชายณัฐถ์ภัสช์ รุดจันทึก

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๔๒

เด็กชายณัฐพล ทากิระ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๔๓

เด็กหญิงธนวรรณ มูลมา
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๔๔

เด็กหญิงธนัชญา วโรนิธิภาส
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๔๕

เด็กชายธนัญกรณ์ จำปาศรี
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๔๖

เด็กชายธนากร สิงหะกวี
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๔๗

เด็กชายนลธวัช ทองปรุง

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๔๘

เด็กหญิงนันทวรรณ สายสมบัติ
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๔๙

เด็กชายนิติภูมิ จันทร์วัฒนะ
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๕๐

เด็กหญิงประภาศรี ธาราวาสน์
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๕๑
เด็กหญิงพรรณนารายณ์

ภักดีจันทร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๕๒

เด็กชายพลวัฒน์ แพนไธสง
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๕๓

เด็กชายพลวัต หงษ์โต
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๕๔

เด็กหญิงพัณณิตา ดอนสีจันทร์
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๕๕

เด็กหญิงพิชชาภา ไทรสงวน
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๕๖

เด็กชายพิชาภพ ทิพย์คงคา
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๕๗

เด็กชายพิเชษฐ์ เพชรรักษา
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๕๘

เด็กชายพุฒินาท นูเร
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๕๙

เด็กหญิงภคมน อัครเดชวรชา
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๖๐

เด็กหญิงภัณฑิรา นีระ
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๖๑

เด็กหญิงภัทริดา เชยศุภเกตุ

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๖๒

เด็กหญิงภัสสริยา บุญคุ้ม
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๖๓

เด็กชายภาณุพงศ์ เข็มกลัด
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๖๔

เด็กชายภูธิป กองแก้ว
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๖๕

เด็กชายภูธเนศ คุ้มสุข
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๖๖

เด็กหญิงระวิวรรณ สุกแก้ว
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๖๗

เด็กชายรัชตภูมิ รัตนตุมหิ
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๖๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บัวหลวง
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๖๙

เด็กชายวรากร สมทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๔๘ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๗๐

เด็กชายวสวัตติ

์

ตังตน

้

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๗๑

เด็กหญิงวิลาสินี ปะทิ
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๗๒

เด็กชายศรัณย์ สงพรมทิพย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๗๓

เด็กหญิงศรุตยา มโหทาน
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๗๔

เด็กหญิงสุกัญฐิกา ฝางขันธ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๗๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ จุลพรหม
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๗๖

เด็กหญิงสุธิตา สนใจ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๗๗

เด็กหญิงสุภาวิดา ทิพย์ไชย
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๗๘

เด็กชายอนันต์ ขันตี
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๗๙

เด็กหญิงอรพลิน น้อยบัว
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๘๐

เด็กชายอรรถพล เจริญลา

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๘๑

เด็กหญิงอริสรา ยงกสิกรรม
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๘๒

เด็กหญิงอลิศรา หงษ์ไทย
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๘๓

เด็กชายอัครชัย ทองทิพย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๘๔

เด็กหญิงอัญศรัณย์ นวฉันทอังกูร
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๘๕

เด็กชายอานนท์ จำปานิล
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๘๖

เด็กชายเฉลิมเกียรติ จิวสุวรรณ
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๘๗

เด็กชายเฑียรรัชช์ ดิษฐจำนงค์
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๘๘

เด็กหญิงเพชรนำหนึง

่

ศิริยศหิรัญกุล
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๘๙

เด็กหญิงเยาวเรศ พ่วงพูล
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๙๐

เด็กชายกฤษฎา ทองสีมะดัน
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๙๑

เด็กชายกษาปณ์ ขัดนาค
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๙๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เพชรทราย
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๙๓

เด็กหญิงกุลวดี ยิงสำราญ

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๙๔

เด็กหญิงครองขวัญ แถววงษ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๙๕

เด็กชายจิรกฤต คุ้มวงศ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๙๖

เด็กหญิงจิรนันท์ วรรณดี
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๙๗

เด็กชายจิรภัทท์ เอกพันธุ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๙๘

เด็กหญิงฉัตรทิวา ชุ่มพุก
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๖๙๙

เด็กหญิงชญาภา สอนเผาะ
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๐๐

เด็กหญิงชนิตา ตานา

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๐๑

เด็กชายชาญฉลาด รักแจ้ง
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๐๒

เด็กชายณัฐพล มงคลเจริญมิตร
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๐๓

เด็กหญิงดุสิตา นาระหัด
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๐๔

เด็กชายนิธิวัฒน์ บาลลา
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๔๙ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๐๕

เด็กชายประสิทธิ

์

บุญญะปฏิภาค
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๐๖

เด็กหญิงปรางทิพย์ บุญสืบ
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๐๗

เด็กหญิงปรียาเนตร ร่มเย็น
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๐๘

เด็กชายปรเมษฐ ศรีแจ่ม
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๐๙

เด็กหญิงปาริฉัตร เพ็ชรศรี
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๑๐

เด็กหญิงพรนิภา คิดคำนวล
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๑๑

เด็กชายพลชัย หล่าโพนทัน
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๑๒

เด็กหญิงพัชรมณี สมสัย
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๑๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ พันโยศรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๑๔

เด็กชายพิภพ ไตรสุริยะ
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๑๕

เด็กชายพีรพัฒน์ จีนย้าย
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๑๖

เด็กชายพีรภัทร อ่วมสิน
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๑๗

เด็กชายฟาโร กระโห้ทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๑๘

เด็กหญิงภัทราภรณ์ เผือกฟก
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๑๙

เด็กหญิงภาคินี ศิริโคตร
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๒๐

เด็กชายภูมิพัฒน์ ฉวีพรรณ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๒๑

เด็กชายภูมิรพี แสงจันทร์
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๒๒

เด็กชายภูริทัต พรหมพิทักษ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๒๓

เด็กชายยุทธพงศ์ กล่อมยิม

้

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๒๔

เด็กหญิงรันจรีย์ โตพะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๒๕

เด็กหญิงริญญารัศมิ

์

หม่องกระโทกวรา ๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๒๖

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ปานธรรม
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๒๗

เด็กหญิงวริศา ศรีคำ
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๒๘

เด็กหญิงวฬาภรณ์ ภายไธสง
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๒๙

เด็กชายวัชระศักดิ

์

เกษมสุข
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๓๐

นายวัฒนา ขันทอง
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๓๑

เด็กชายวีรชน สมจิตร์ชอบ
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๓๒

เด็กชายวุฒิไกร มารุ่งเรือง
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๓๓

เด็กชายศรัณย์ สิทธิธรรม
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๓๔

เด็กชายศิรวิชญ์ อภิรักษ์นิยม
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๓๕

เด็กชายศุภธัช รำเพยพล
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๓๖

เด็กชายอติคุณ สุริยันต์
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๓๗

เด็กชายอภิวัฒน์ ลุนทอ

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๓๘

เด็กหญิงอรณิชา ศรีประยูร
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๓๙

เด็กหญิงอาภาพร ศรีประไพ

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๕๐ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๔๐

เด็กชายอุชุกร ทองใบ
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๔๑

เด็กหญิงเยาวภา น้อยหนองสวง
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๔๒

เด็กชายเลิศฤทธิ

์

ชอบใจ
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๔๓

เด็กชายโฆษิต ตรีเมฆ
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๔๔

เด็กชายโภคิน ม่วงสี
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๔๕

นางสาวกมลชนก ดวงแก้ว
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๔๖

นายกฤษณ์ อินทกูล
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๔๗

นายคมกริช ไตรพรม
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๔๘

นายคมกฤษ คุ้มพงษ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๔๙

นายคมสัน สังสิทธิพร
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๕๐

เด็กหญิงจารุภา ตันหยงนพคุณ
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๕๑

นายจิรวัฒน์ สมหารวงค์
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๕๒

นายจิรวัฒน์ แช่มชืน

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๕๓

นางสาวจิราภรณ์ โพธิพืช

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๕๔

นายจิราวุฒิพันธ์ มาพงษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๕๕

นางสาวฉัตรกมล ลิมปวิบูล
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๕๖

นางสาวฉัตราภรณ์ ภิรมย์เจริญกุล
๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๕๗

นางสาวชฎาพร บุญทองโท
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๕๘

นางสาวชลธิชา ศรีแดน
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๕๙

เด็กหญิงชลธิชา ศิรินารารัตน์
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๖๐

นายชุติพนธ์ โตอ่วม
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๖๑

เด็กหญิงชุลีกร หรังศิริ

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๖๒

นายฐิฎิกร เพ็ญโพธิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๖๓

เด็กหญิงฐิติพร บุญแก้วศรีชัย
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๖๔

นางสาวฐิติวรดา ตรึกตรอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๖๕

เด็กหญิงฐิติวรรณ คลาพิมาย

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๖๖

นายณัชพล เตียวสุวรรณ
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๖๗

นางสาวณัฐณิชา บัวฉิม

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๖๘

นางสาวณัฐริดา ภิลัยวรรณ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๖๙

นางสาวดารชาต์ ม่วงไหมทอง
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๗๐

นายตะวัน โม่อ่อน
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๗๑

เด็กหญิงทิตยา พงศ์สว่าง
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๗๒

นายทิวากร ทองออน

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๗๓

นายธนธรณ์ ธรรมจิตร
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๗๔

นายธนาคม จิตรแสวงทรัพย์
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๕๑ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๗๕

เด็กชายธนายุธ ฉายแสง
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๗๖

นายธราเทพ วงศ์ใย
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๗๗

นางสาวธิญาดา เอียมอากาศ

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๗๘

นายธีระวุฒิ พรรณโรจน์
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๗๙

เด็กชายนพกฤษฏิ

์

โชติอริยพิพิธ
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๘๐

เด็กชายนพรัตน์ สุขแสวง
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๘๑

นางสาวนภสร มหาหิง

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๘๒

นางสาวนิศารัตน์ พันธะวรรณ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๘๓

นางสาวปภัสสร ระสูงเนิน

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๘๔

นายปรเมฎฐ์ ทองบาง
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๘๕

นายพงศกร ธรรมวงศ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๘๖

เด็กชายพงศ์ภัค เพ็ชรนิล
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๘๗

เด็กชายพงศ์สุข บู่สูงเนิน
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๘๘

นายพงษ์ธวัช แสงงาม
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๘๙

นายพศวัฒน์ สุขสุดจิตร
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๙๐

นางสาวพัฒน์ธีรา วัชรมุสิก
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๙๑

นายพิพัฒน์ พิบูลย์แสงรุ้ง

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๙๒

เด็กชายพีทศิลป โสสุด
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๙๓

นายพีรพัฒน์ ธรรมสุจริต
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๙๔

นายพุทธิพล พรรณโรจน์
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๙๕

นายภคพล ทาสีดำ
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๙๖

นายราเชนทร์ ศรีด้วง
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๙๗

เด็กหญิงรุ่งอรทัย สันเพ็ชร
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๙๘

นางสาววันวิสา โคสี

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๗๙๙

นางสาวศิริพร ภาคย์สมพงษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๐๐

นายศิวกร สามารถกิจ
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๐๑

นางสาวสมพร
ขจรโชคประเสริฐ

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๐๒

นางสาวสายฝน เจริญธรรม
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๐๓

นายสิทธิศักดิ

์

ทองงามขำ
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๐๔

นายสิรวิชญ์ เดชปญญาวัฒน์
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๐๕

นางสาวสุรีพร ปญญาหาร
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๐๖

นายสุวิจักษณ์ ลำพระเวทย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๐๗

นายอจลวิชญ์ พรรณมณี
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๐๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

ไชยโพธิกลาง

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๐๙

เด็กหญิงอนิสรณ์สาร พุฒซ้อน
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๕๒ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๑๐

นางสาวอารียา สุขแสงแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๑๑

นายเจษฎากร ทิพวรรณ
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๑๒

นางสาวเบญจพร ยุพการณ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๑๓

นายกิตติภัฎ มังคะลา
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๑๔

นายทศพล ดิเรกศิลป
๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๑๕

นายนิติพัฒน์ โพธิศรี

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๑๖

นางสาวปยะดา จินดากุล
๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๑๗

นางสาวพัชชา ศรีโยธา
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๑๘

นายพัฒนศักดิ

์

สุนทรกิติ
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๑๙

นายพิชัย ทนุวงษ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๒๐

นายมนัส ศรีทำนา
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๒๑

นางสาวรัชนี ทัดทอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๒๒

นางสาวลัดดาพร สะอาดรัมย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๒๓

นายวรวัฒน์ เกตุสังข์พันธ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๒๔

นางสาววราทิพย์ หมืนปทุม

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๒๕

นายสมพล วงษ์เรือน
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๒๖

นายสหัสวรรษ นิยมพงษ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๒๗

นางสาวสาวิตรี สัมมาเพ็ชร
๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๒๘

นางสาวสุปรีดา เฉลิมสีมา
๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๒๙

นางสาวอันดา บุญมา
๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๓๐

นางสาวอัยลดา ภูวาป

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๓๑

นางสาวไพริน สิงทองหอม
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๓๒

เด็กหญิงภัสญาดา วรนุช
๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๓๓

เด็กหญิงธารินี โกมลมุสิก

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๓๔

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แซ่โจว
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๓๕

เด็กหญิงกมลวรรณ อินสุข
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๓๖
เด็กหญิงกรรณฑมาตย์

สาดสี
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๓๗

เด็กชายกฤษฎา พันธ์ไม้สี

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๓๘

เด็กหญิงกวิสรา ปางเดิม
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๓๙

เด็กชายขัตติยะ ผลฟกแฟง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๔๐

เด็กหญิงจันทร์จิรา คงมี
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๔๑

เด็กชายชญานนท์ บุญรอด
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๔๒

เด็กหญิงชนกชนม์ จันทร์เปา
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๔๓

เด็กหญิงชลลดา ร่มไทร
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๔๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เข็มทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๕๓ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๔๕

เด็กหญิงณัฐชา วิเชียรโรจน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๔๖

เด็กหญิงณัฐธิดา สิงหะคเชนทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๔๗

เด็กหญิงธนภรณ์ เหมือนสอาด
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๔๘

เด็กหญิงธนลักษณ์ มีสัตย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๔๙

เด็กชายธีรวุฒิ ปาละมุด
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๕๐

เด็กหญิงนภาวีร์ พรประภา
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๕๑

เด็กชายนิพัฒน์ ใจกล้า
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๕๒

เด็กหญิงบัวชมพู มนต์ทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๕๓

เด็กหญิงปทิตตา แสงแก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๕๔

เด็กชายปวีณ พันธุ์บัว

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๕๕

เด็กชายพงศธร สุทธิแย้ม
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๕๖

เด็กหญิงพราวพิชชา ชาญสิทธิสุวรรณ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๕๗

เด็กหญิงพรีมลดา วีระถานนท์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๕๘

เด็กหญิงภัทรสุดา มงคลธง
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๕๙

เด็กชายภานุพันธ์
วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา ๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๖๐

เด็กชายภูมิขเนตร ช่างพิมพ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๖๑

เด็กชายรัตนภาส นงนุช
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๖๒

เด็กหญิงวรรณนิสา โพธิหอม

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๖๓

เด็กชายวศิน จูสิงห์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๖๔

เด็กชายวุฒิพงษ์ หวังสุข
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๖๕

เด็กหญิงศิริวรรณ ศรีชุม
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๖๖

เด็กชายศิวกร ถนอมมิตร
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๖๗

เด็กหญิงสาธิมา แซ่อึง

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๖๘

เด็กชายสุทธิราช พูนผล
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๖๙

เด็กหญิงสุธารัตน์ กุมารสิทธิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๗๐

เด็กชายอนันธวัฒ แสงเพ็ชร์
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๗๑

เด็กชายอภิวัฒน์ สิมมาวงษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๗๒

เด็กชายเอกชัย ปองนู
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๗๓

เด็กหญิงไปรยา บุญนาม
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๗๔

เด็กชายกิติกร สานนท์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๗๕

เด็กชายจีรศักดิ

์

หมู่เพชร
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๗๖

เด็กหญิงชลธิชา อัตถาวร
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๗๗

เด็กชายชัชวาล บุญมี
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๗๘

เด็กชายณภัทร พูนดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๗๙

เด็กชายณัฎฐพล แซ่อึง

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๕๔ / ๓๑๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๘๐

เด็กหญิงดวงกมล ชมบุญ
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๘๑

เด็กชายทีปวีณย์ อาจธนู
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๘๒

เด็กชายธนกร สิงห์เส
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๘๓

เด็กชายธราธร กาขาว
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๘๔

เด็กชายธันวา แก้งทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๘๕

เด็กชายนพดล สัสดี
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๘๖

เด็กชายนรินทร แย้มอยู่
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๘๗

เด็กหญิงนันทวรรณ บางน้อย
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๘๘

เด็กชายนันทิพัฒน์ เวชชศาสตร์
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๘๙

เด็กหญิงนันท์นภัทร ดวงแสง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๙๐

เด็กหญิงพลอยชมภู อินทร์ท่าอิฐ
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๙๑

เด็กหญิงพลอยสีฟา อินทร์ท่าอิฐ
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๙๒

เด็กชายภานุพงษ์
วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา ๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๙๓

เด็กชายยศพล โคกกรวด
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๙๔

เด็กชายรัชชานนท์ สว่างเถือน

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๙๕

เด็กหญิงวราพรรณ อ่อนชะนะ
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๙๖

เด็กหญิงวิมุตา บุญรอด
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๙๗

เด็กชายวิรุฬห์ รัตนวงค์
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๙๘

เด็กหญิงศิริพร ปองคำไหล

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๘๙๙

เด็กหญิงสโรชา กรเทียงธรรม

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๐๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แก้วมาเกิด
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๐๑

เด็กหญิงเนตรดาว ภูทะวัง
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๐๒

เด็กชายกรกฤต สานนท์
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๐๓

เด็กชายจิรายุ พูนดี
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๐๔

เด็กหญิงชืนนภา

่

นกทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๐๕

เด็กชายนครินทร์ เรืองศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๐๖

เด็กชายพุฒิพงศ์ จาโรทก

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๐๗

เด็กชายภราดร คำมุงคุณ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๐๘

เด็กหญิงวราทิพย์ สีกาลัง
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๐๙

เด็กชายสกุลตลา แสงเรือง

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๑๐

เด็กชายสันติธรรม ตาอินทร์
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๑๑

เด็กชายสิทธินนท์ อินวะกูล
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๑๒

เด็กหญิงสุธิดา ขันแก้ว
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๑๓

เด็กชายสุพจน์ เขือนพงค์

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๑๔

เด็กชายอนวัช ส่องแสง
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๕๕ / ๓๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๑๕

เด็กชายเจษฎาพร ปองกระโทก
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๑๖

เด็กชายเนรมิตร ค้าทอง
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๑๗

เด็กชายเอกมงคล แสงอรุณ
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๑๘

เด็กชายการิน แก้วยา
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๑๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ ทองเขียว
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๒๐

เด็กชายณัฐวุฒิ กล่อมจิตต์
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๒๑

เด็กชายธนกร เกษมศิลป

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๒๒

เด็กหญิงธัญชนก ขำแย้ม
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๒๓

เด็กชายธิติ เอียมวรรณะ

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๒๔

เด็กชายธีรภัทร สุภาพ
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๒๕

เด็กชายธีระพล ลอยสง
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๒๖

นายภราดร เพงอุ่น
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๒๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ บุญมี
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๒๘

เด็กหญิงวริยาภรณ์ พูนดี
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๒๙

เด็กชายศุภวิชญ์ เรืองเนตร
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๓๐

เด็กชายหิรัญ ว่านกระ
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๓๑

นางสาวรัติการ ขันคำนันต๊ะ

๒๘/๑๑/๒๕๒๑

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๓๒

นางสาวอลิษา สืบสิงห์
๑๔/๙/๒๕๒๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๓๓

นางสาวธัญญารัตน์ ชาลี
๑๙/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๓๔

นางรัชดาภรณ์ ถาวร ๑/๐๕/๒๕๒๐ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๓๕

นางสาวสถาพร ภูทองก้าน
๐๒/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๓๖

นางสาวอมรรัตน์ เสนามาตย์
๑๐/๐๘/๒๕๒๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๓๗

นายวัสสะ ช่อผกา
๐๗/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๓๘

นางจริยาภรณ์ คุ้มพันธ์
๒๐/๐๘/๒๕๑๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๓๙

เด็กหญิงดาวรินทร์ ปนกระจ่าง
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี วัดบางกะดี  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๔๐

เด็กหญิงกนกรดา ประดับแก้ว
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี วัดบางกะดี  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๔๑

เด็กหญิงกัลยกร มาดี
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๔๒

เด็กหญิงกัลยกร สมหมาย
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๔๓

เด็กหญิงจิราพร ไกรสุวรรณ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๔๔

เด็กชายชยางกูร สุวรรณเพชร
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๔๕

เด็กหญิงธิดาวรรณ ประไพพงษ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๔๖

เด็กหญิงปุณยาพร เอียมพรหมมาศ

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๔๗

เด็กหญิงพิยดา มะนาวนอก

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๔๘

เด็กหญิงภัคจิรา เรืองไข
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๔๙

เด็กชายสิทธิพล กลขุนทด
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๕๖ / ๓๑๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๕๐

เด็กหญิงสุลิสา ชัยสวรรค์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๕๑

เด็กหญิงอรณิชา มิตรภาพ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๕๒

เด็กชายกระต่าย มังกร
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๕๓

เด็กชายจักรพงษ์ ไกยรัตน์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๕๔

เด็กชายธนะนันท์ นาคใย
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๕๕

เด็กชายสรวิชญ์ โต๊ะร่อนทอง
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๕๖

เด็กหญิงสโรชา เรืองไข
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๕๗

เด็กหญิงจุฑามาศ ภูตินำ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๕๘

เด็กหญิงธนิษฐา บุตรวงค์
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๕๙

เด็กชายชณพล เอียมจิตต์

่

๒๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๖๐

เด็กชายธนายุท ปนทอง
๒๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๖๑

เด็กชายนัฐพล ชูทรัพย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๖๒

เด็กชายทองธนวัฒน์ พงษ์ประดิษฐ์
๒๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๖๓

เด็กชายวันมงคล ไชยเลิศ
๒๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๖๔

เด็กหญิงจารุวรรณ เหมาะดี
๐๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๖๕

เด็กหญิงชลธิชา แก้วโผงเผง
๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๖๖

เด็กหญิงฐิติกานต์ รักแหยม
๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๖๗

เด็กหญิงณัฐฐิชา
ขวัญชัยพรประชา ๑๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๖๘

เด็กหญิงดวงหทัย บุญตะวัน
๒๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๖๙

เด็กหญิงชนัญญา ขำสุด
๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๗๐

เด็กหญิงนิติยา กุฎีพันธ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๗๑

เด็กหญิงภัทรวดี โตไกรลักษณ์
๒๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๗๒

เด็กหญิงรุ้งตะวัน จันทร์ไผ่ล้อม

๒๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๗๓

เด็กหญิงรุจิดา ช้างกระทัด
๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๗๔

เด็กหญิงสิริวรรณา ฉัตรชัย
๐๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๗๕

เด็กหญิงสุพิชชา ผ่องประสาท
๑๔/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๗๖

เด็กหญิงธมลวรรณ อินทร์สิงห์
๑๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๗๗

เด็กหญิงจิตรัตน์ สวัสดิปน

์

๑๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๗๘

เด็กหญิงพนัชกร ภูทอง
๑๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๗๙

เด็กหญิงชุติมณฑน์ อรุณแสงธรรม
๒๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๘๐

เด็กหญิงศรินรัตน์ ทรัพย์พึง

่

๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๘๑

เด็กชายธนกฤต ทับเจริญ
๒๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๘๒

เด็กชายวรชน บุญมีเย็น
๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๘๓

เด็กชายการัณยภาส ใจอารีย์
๒๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๘๔

เด็กชายชณพัทธ์ ฤกษ์กมล

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
วัดบางกุฎีทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๕๗ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๘๕

เด็กชายวรายุส เย็นทรวง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๘๖

เด็กชายสุวิชัย ทองเนียม
๒๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๘๗

เด็กชายปณณทัต เย็นทรวง
๑๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๘๘

เด็กชายพงศกร ถือความตรง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๘๙

เด็กชายพรต ชลเทพ
๒๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๙๐

เด็กชายภควรรต คล้ายน้อย
๑๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๙๑

เด็กชายสราวุช แซ่ลี

้

๒๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๙๒

เด็กชายวรนนท์ อยู่นาน
๒๐/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๙๓

เด็กชายวริทธินันท์

์

ผดุงวงษ์
๓๐/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๙๔

เด็กชายธนกร พุ่มสาขา
๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๙๕

เด็กชายวโรดม ประสิทธิชัย ๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๙๖

เด็กชายอภิรักษ์ จงอ่อนกลาง
๒๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๙๗

เด็กชายอนพัทย์ ขวัญใจ
๒๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๙๘

เด็กชายพีระพล สุนทรา ๒/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๑๙๙๙

เด็กหญิงวริศรา หวังดี
๓๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๐๐

เด็กหญิงจงกลณี จงดี
๑๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๐๑

เด็กหญิงมีนา ปกษิณ ๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๐๒

เด็กหญิงชญานี ถือความตรง
๒๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๐๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ภูมิคอนสาร
๑๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๐๔

เด็กชายจิรวัตร บานเย็น
๑๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๐๕

เด็กชายณัฐพงษ์ พิมพ์วรรณา
๑๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๐๖

เด็กชายปยชนม์ อาจศัตรู
๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๐๗

เด็กชายปยะบุตร มะลิทอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๐๘

เด็กชายพงศกร พึงสาย

่

๑๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๐๙

เด็กชายรัชชานนท์ นรสาร

๑๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๑๐

เด็กชายรัตนพร ชูขำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๑๑

เด็กชายนฤเบศ ดลเรขา
๑๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๑๒

เด็กชายบอย วันดี
๒๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๑๓

เด็กหญิงณัฐธิดา บุญจันทร์
๒๔/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๑๔

เด็กหญิงณัฐพร เดชบำรุง
๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๑๕

เด็กหญิงอรพรรณ นงนาง
๑๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๑๖

เด็กหญิงอริศา ริพา
๑๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๑๗

เด็กชายธีรภัทร กัลปพฤกษ์
๒๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ชินศรี
๓๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๑๙

เด็กชายวณัฐพงศ์ อิสระฉันท์
๒๐/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๕๘ / ๓๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๒๐

เด็กชายคณาสิน เปรมกมล
๒๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๒๑

เด็กหญิงจิระภา ธรรมทันตา

๑๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๒๒

เด็กหญิงญานิศา นามบุตรดี
๑๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๒๓

เด็กหญิงณัฐริกา นัยนามาศ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๒๔

เด็กหญิงนภาพร ม่วงไหม
๐๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๒๕

เด็กหญิงปภาดา สุทธิประภา
๒๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๒๖

เด็กหญิงปญญาพร เฮียงโฮม

๒๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๒๗

เด็กหญิงรุ่งนภา แจ่มจำรัส
๒๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๒๘

เด็กหญิงยุพดี แฟงแย้ม
๑๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๒๙

เด็กหญิงธัญยธรณ์ อินอ๊อด
๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๓๐
เด็กหญิงเพียงพิมจันทร์

เกิงฝาก
๑๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๓๑

เด็กหญิงสุทัตตา ก่วยสกุล

๒๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๓๒

เด็กชายญาณาธร มากมาย
๒๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๓๓

เด็กชายวรัญู สุขนนท์
๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๓๔

เด็กชายชนาธิป ตรีเพ็ชร
๑๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๓๕

เด็กชายณัฐกิตต์ รอดทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๓๖

เด็กชายอิทธิศักดิ

์

ยุ่งสันเทียะ
๑๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๓๗

เด็กชายธนกร เฟองจันทร์
๑๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๓๘

เด็กชายธราเทพ เหมสุขกรี
๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๓๙

เด็กชายวีรภัทร ปรางศรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๔๐

เด็กชายอัครชัย คำบุญ
๒๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๔๑

เด็กชายพงษ์พรรณ สาระพันธ์
๒๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๔๒

เด็กชายปริยกร ศรีสวัสดิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๔๓

เด็กชายกิติ ดีขัน
๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ใจชนะ
๐๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๔๕

เด็กชายธนกฤต ลอยสุวงษ์
๒๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๔๖

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ บุญแสน
๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๔๗

เด็กชายสุภทัต ตรีสมุทร
๒๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๔๘

เด็กหญิงชลลดา หวานฉำ
๒๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๔๙

เด็กหญิงปนัดดา ปนพุ่มโพธิ

์

๑๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๕๐

เด็กหญิงสายชล อ่อนฉุน
๓๐/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๕๑

เด็กหญิงสุทธภา แสงศรี
๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๕๒

เด็กหญิงจรินพร พรมมี
๑๔/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๕๓

เด็กหญิงรุ่งนภา ฤทธิเต็ม

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๕๔

เด็กชายชนุดร สุขไชย
๐๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๕๙ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๕๕

เด็กชายธีรเดช เครือแก้ว
๒๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๕๖

เด็กชายรพีภัทร บุญตะวัน
๑๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๕๗

เด็กชายจิรายุ รัดแรง
๑๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๕๘

เด็กชายธรรมรัตน์ พรมมา
๑๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๕๙

เด็กชายพริษฐ์พงศ์ โทนทอง
๒๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๖๐

เด็กชายสรายุทธ ศรีพัตรา
๐๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๖๑

เด็กชายหิรันต์ กรุดเงิน
๒๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๖๒

เด็กชายธนโชติ แก้วสาหร่าย
๐๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๖๓

เด็กชายบวร ศรีธรรมมา
๒๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๖๔

เด็กหญิงญาณิศา เพชรประสม
๑๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๖๕

เด็กหญิงวรรณกานต์ ปนพุ่มโพธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๖๖

เด็กหญิงศิรัญญา ทองทวี
๑๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๖๗

เด็กหญิงพิชญานิน เกียงขวา
๒๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๖๘

เด็กหญิงสุชาดา แก้วระวัง
๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๖๙

เด็กหญิงกนกวรรณ เย็นทรวง
๑๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๗๐

เด็กหญิงรืนฤดี

่

แก้วอุดร
๒๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๗๑

เด็กหญิงณัฐชา ปนพุ่มโพธิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๗๒

เด็กหญิงประภาศิริ หลานเด็น
๒๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๗๓

เด็กหญิงกันติศา แคฝอย
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๗๔

เด็กหญิงจตุพร มันอำ

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๗๕

เด็กหญิงสุธาสินี งามขำ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๗๖

เด็กหญิงอภิญญา โฉมฉาย
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๗๗

เด็กชายแอว มาเยอะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๗๘

เด็กหญิงดาว
ไม่ทราบนามสกุล ๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๗๙

เด็กหญิงบุษยมาส นกน้อย
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๘๐

เด็กชายปฏิภาน น่วมปฐม
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๘๑

เด็กหญิงวัทนวิภา นาข้าวต้ม
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๘๒

เด็กหญิงสุจิตตรา แปลงยศ
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๘๓

เด็กหญิงเกตุกนก สังขะพันธ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๘๔

เด็กชายไท แสงหล้า
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๘๕

เด็กหญิงชลิดา แสงอรุณรัตน์
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๘๖

เด็กชายธนารักษ์ ไก่แก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๘๗

เด็กหญิงปทมวรรณ ทาสีเพชร

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๘๘

เด็กชายปณสุวรรณ มีทรัพย์
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๘๙

เด็กชายพิพัฒน์ อินประสิทธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๖๐ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๙๐

เด็กชายภัทรชัย ทิพย์อักษร
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๙๑

เด็กหญิงปยะธิดา พรมทอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๙๒

เด็กชายกฤษณธร มนตรี
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๙๓

เด็กหญิงกัญญาพัชร ผืนจัตุรัส
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๙๔

เด็กหญิงคคนางค์ เมอรบาท
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๙๕

เด็กหญิงจิราพัชร มาตุ่น
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๙๖

เด็กหญิงณัฏฐกมล โพธิกมล
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๙๗

เด็กหญิงธัญชนก งามสมนึก
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๙๘

เด็กหญิงประภัสสร ทิมแพร
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๐๙๙

เด็กชายพิชญ์ ศิริวาณิชย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๐๐

เด็กชายพุทธิพงษ์ วัตถุทอง
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๐๑

เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ มังมีธนวงศ์

่

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๐๒

เด็กหญิงรวินิภา บัวอ่อน
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๐๓

เด็กหญิงวรวลัญช์ เจียมรัมย์
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๐๔

เด็กหญิงไทยริกา ยาขม

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๐๕

เด็กหญิงกัญญาพัชร พบความชอบ
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๐๖

เด็กหญิงขวัญฤทัย พิลาชัย
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๐๗

เด็กชายจิรกิตต์ แย้มศรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๐๘

เด็กหญิงฐิติพร อมรโภคกุล
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๐๙

เด็กหญิงณัฐชยา เอียมสำอางค์

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๑๐

เด็กชายพลภัทร หนูหว้า
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๑๑

เด็กหญิงพิชญธิดา ศรีอรุณ
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๑๒

เด็กชายยุทธะพงษ์ คงนำ
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๑๓

เด็กหญิงวรัญลภัส เผือกมงคล
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๑๔

เด็กหญิงอารียา แถววงษ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๑๕

เด็กหญิงกมลวรรณ พวงงาม
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๑๖

เด็กชายกิตติกาณฑ์ วันเสน
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๑๗

เด็กหญิงชญารัศม์ ชนะโชติ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๑๘

เด็กชายชัชพงศ์ ปุณยไกรสิทธิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๑๙

เด็กชายชินวัตร โชคกฤติยา
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๒๐

เด็กชายฌาณบดินธร์ ศรีสรรพางศ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๒๑

เด็กชายนนทวัฒน์ ศรีพรหม
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๒๒

เด็กชายนรภัทร์ ทูปยะ
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๒๓

เด็กหญิงบุณยาพร ผันพิทักษ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๒๔

เด็กหญิงพรชุลีย์ เอียมน้อย

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๖๑ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๒๕

เด็กชายพิชาภพ ฝางคำ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๒๖

เด็กชายภูวเนตร จำปา
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๒๗

เด็กหญิงอาริสา พลม่วง
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๒๘

เด็กชายแทนไท ยาขม
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๒๙

เด็กหญิงกนกพร ประกอบกสิการ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๓๐

เด็กหญิงกนกวรรณ์ บุญทับ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๓๑

เด็กหญิงจันทร์ดี ชืนศิริ

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๓๒

เด็กชายจุลเทพ ดอกบัว
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๓๓

เด็กชายฐิติพงค์ เจือนาค
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๓๔

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

โพธิศรี

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๓๕

เด็กชายธนกร อ่วมศิลป
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๓๖

เด็กหญิงนำทิพย์ แก้วสูง
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๓๗

เด็กหญิงบัวคำ ตอนะ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๓๘

เด็กหญิงบัวเงิน ตอนะ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๓๙

เด็กหญิงปาริชาติ โกสัย
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๔๐

เด็กชายพงศภัค ทาสีเพชร
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๔๑

เด็กหญิงพัชรพร ศิริผล
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๔๒

เด็กชายพิรุณ ไทยเย็น
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๔๓

เด็กหญิงพิไลวรรณ ชุติเดชากูล
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๔๔

เด็กหญิงมลฑิกานต์ บุดชาดา

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๔๕

เด็กชายภคพงศ์ พรหมบุตร
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๔๖

เด็กหญิงรุ้งระวี ปาละกวงค์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๔๗

เด็กหญิงวิภาดา ประทุมลัย
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๔๘

เด็กชายสมรักษ์ สุขขุนทด
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๔๙

เด็กหญิงสุชานรี สาทวงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๕๐

เด็กหญิงณัฐชา จัดนอก
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๕๑

เด็กหญิงปวรวรรณ คารวะสมบัติ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๕๒

เด็กชายศุภกร ปดตา
๑๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง)

วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๕๓

เด็กชายณชยพล ปนเจริญ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๕๔

เด็กชายรัชชานนท์ ทองสิมา
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๕๕

เด็กชายณัฐชานนท์ ปญญารักษ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๕๖

เด็กหญิงชรินทร์ดา เนระมา
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๕๗

เด็กหญิงภัคนันท์ ปญจาคะ
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๕๘

เด็กหญิงเมย์ สินธุ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๕๙

เด็กหญิงพรพิชญา พรมสิงห์
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๖๒ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๖๐

เด็กหญิงณัฐนิชา ไปล่ชู

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๖๑

เด็กหญิงรมิดา เผ่าจิรภัทร
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๖๒

เด็กหญิงศิริกาญจน์ ทุเลาหา
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๖๓

เด็กหญิงวนิดา ศิริวงษ์
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๖๔

เด็กหญิงวราลี สายสว่าง
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๖๕

เด็กหญิงอุมาพร อาจหาญ
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๖๖

เด็กหญิงมณฑิรา โกษาเกศ
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๖๗

เด็กหญิงภาพรรณ ทองเกิด
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๖๘

เด็กชายรังสิมันต์ ชมภูพันธ์
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๖๙

เด็กชายจิรายุ พลายงาม
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๗๐

เด็กชายพีรสิทธ์ เพ็งอ่อน
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๗๑

เด็กชายชญานิน ลอดเอียม

่

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๗๒

เด็กชายรัชพล กระเช้านาค
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๗๓

เด็กชายปวริศ พฤกษ์ตระการ
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๗๔

เด็กหญิงสุภาวดี มณีรัตน์
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๗๕

เด็กหญิงรชิยาภรณ์ ดิษฐเต้ยหลวง
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๗๖

เด็กหญิงยุวเรศ ศรีประเสริฐ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๗๗

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ จันทรา
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๗๘

เด็กหญิงวิสา บุญณะ
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๗๙

เด็กหญิงอธิติญาภา บุญครอบ
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๘๐

เด็กหญิงปนัดดา ฉายยา
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๘๑

เด็กหญิงชมพูนุช ใจชุ่ม
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๘๒

เด็กหญิงเนตรนภา ไกรเวียง
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๘๓

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บุญธรรม
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๘๔

เด็กหญิงลลิตภัทร บุญฤทธิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๘๕

เด็กหญิงปารณัท พูลเจริญ
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๘๖

เด็กหญิงปริยากร เสือจุ่น
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๘๗

เด็กหญิงณิชา แก้วเล็ก
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๘๘

เด็กชายปยพจน์ ศรีแจ่ม
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๘๙

เด็กชายอนันดา พิจารณ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๙๐

เด็กชายภูวเดช เวฬุวาป
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๙๑

เด็กชายบดินทร์ ศิลปชัย
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๙๒

เด็กชายชญานิน ปนแดง
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๙๓

เด็กชายอภิรวัฒน์ คล้ายช่องลม
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๙๔

เด็กชายกฤษดา รวมทรัพย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๖๓ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๙๕

เด็กหญิงเขมิกา แสงจันทร์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๙๖

เด็กหญิงบัณฑิตา มิงโมฬ

่

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๙๗

เด็กหญิงฝนพรรษา ปกนอก
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๙๘

เด็กหญิงปุญญิศา พันเดช

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๑๙๙

เด็กหญิงศิริโสภา มะลิจันทร์
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๐๐

เด็กหญิงพิยดา ครุฑสินธุ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๐๑

เด็กหญิงศวิตา กองสุขผล
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๐๒

เด็กหญิงสุตาภัทร สุขคำ
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๐๓

เด็กหญิงเอมพิกา การะเกตุ
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๐๔

เด็กหญิงสิริลักษณ์ ผ่องแผ้ว
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๐๕

เด็กหญิงนันทิดา เดชฤทธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๐๖

เด็กหญิงนิรภัทร คงสมจิตร
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๐๗

เด็กหญิงวรรณรภา สังขเฉลา
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๐๘

เด็กหญิงเกวริน การะเวก
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๐๙

เด็กหญิงณัฐภัทร สุขทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๑๐

เด็กชายวรรชนะ ระนาดเสนาะ
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๑๑

เด็กหญิงสุภิสรา สุทธิดี
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๑๒

เด็กหญิงจุฬามณี คำศรี
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๑๓

เด็กหญิงณชนก แซ่เจียง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๑๔

เด็กหญิงภัทรวดี ชูจิตร
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๑๕

เด็กหญิงมัฎสิกาญจน์ อุ่มประโคน
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๑๖

เด็กหญิงอรญานนท์ จรทะนา
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๑๗

เด็กหญิงภคพร พลสวัสดิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๑๘

เด็กหญิงธนัชพร คำสุข

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๑๙

เด็กชายนันทวัฒน์ มินนะนัน
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๒๐

เด็กชายสัณหณัฐ บุญศร

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๒๑

เด็กชายพลตรี ขวัญทิพย์ธนสาร
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๒๒

เด็กชายรวิพล อ่อนละมูล
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๒๓

เด็กหญิงศุภสุตา กัลยาณธรรม
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๒๔

เด็กหญิงปดิวรัดา สิทธิธรรม

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๒๕

เด็กหญิงกัญญาพัชร จิตสมบูรณ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๒๖

เด็กหญิงบัณฑิตา พรมมิ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๒๗

เด็กหญิงศศิภรณ์ เข็มทอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๒๘
เด็กหญิงพรรณธิกานต์

สมากุล
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๒๙

เด็กหญิงวรัลย์ชนก จันทร์พิทักษ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๖๔ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๓๐

เด็กหญิงวีรยา เหลืองสมบูรณ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๓๑

เด็กหญิงพัสม่า กระกลำเกิดผล
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๓๒

เด็กหญิงภัควลัญชญ์ กลินเอียม

่ ่

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๓๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ เหมสุขกรี
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๓๔

เด็กหญิงหทัยชนก ผู้มีสัตย์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๓๕

เด็กหญิงภัทราพร บัวทับ
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๓๖

เด็กชายชยุต ประชายืนยง
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๓๗

เด็กชายฐานันดร รักแก้ว
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๓๘

เด็กชายกฤษดา จามจวบสิน
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๓๙

เด็กชายสายชล มงคลยุทธ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๔๐

เด็กชายศิวดล มิงกะโน

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๔๑

เด็กชายอติเทพ ทองกวด
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๔๒

เด็กชายปรียาวิศว์ ดวงแพงมาตร
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๔๓

เด็กชายธนภัทร วันเพ็ญ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๔๔

เด็กชายศิริวัฒน์ เกตุสวาสดิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๔๕

เด็กหญิงศิลปภา กันทะเนตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๔๖

เด็กหญิงนฤมล มีสุข
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๔๗

เด็กหญิงปยาภรณ์ ชนะโพธิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๔๘

เด็กหญิงโบว์ วิงชัย

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๔๙

เด็กหญิงเอธยา จิตรคนึง
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๕๐

เด็กหญิงณัฐชา ไกรโภชน์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๕๑

เด็กหญิงณัฐนิชา แสงทองล้วน
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๕๒

เด็กหญิงมนัชญา ศุภางค์ลักษณ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๕๓

เด็กหญิงกฤติพร อินนะระ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๕๔

เด็กชายกฤติน งอกงาม
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๕๕

เด็กชายเจษฎา โข่จัตุรัส
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๕๖

เด็กชายจีรวัฒน์ จ้อยหนองบัว
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๕๗

เด็กชายญาณเมธี ชมเกษม
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๕๘

เด็กชายธนภัทร สายบัว
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๕๙

เด็กชายศุภกร บุญเขตต์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๖๐

เด็กชายกฤษดา ทองคำ
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๖๑

เด็กชายพีรศักดิ

์

แก้วมงคล
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๖๒

เด็กชายศุภกฤต บุตรหวาน
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๖๓

เด็กชายรัตติญะ เพ็ชร์โรจน์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๖๔

เด็กหญิงสุธาสินี ธนศิริวัฒนา
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๖๕ / ๓๑๗

้
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่
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ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๖๕

เด็กหญิงวีรวรรณ โสดาวัง
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๖๖

เด็กหญิงธารารัตน์ แย้มอุบล
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๖๗

เด็กหญิงกชกร สิงห์มะณี

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๖๘

เด็กหญิงลักษิกา อยู่ผาสุข
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๖๙

เด็กหญิงพรพรรณ เลือมใส

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๗๐

เด็กหญิงสิริวรรณ คงมาก
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๗๑

เด็กหญิงณัฐกานต์ สัมมากิจ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๗๒

เด็กหญิงอนุรักษ์ คงวัตร
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๗๓

เด็กชายฉัตรมงคล ลือชาพูล
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๗๔

เด็กชายธนกฤต ธุปหอมละออ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๗๕

เด็กชายสิทธิพงษ์ แซ่โง้ว
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๗๖

เด็กชายไกรวิชญ์ ช้างเนียม

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๗๗

เด็กชายธนาเทพ ถนอมผล
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๗๘

เด็กชายสุทธิพงษ์ โมกงาม
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๗๙

เด็กชายวราฉัตร ไชยฉัตร์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๘๐

เด็กชายสุรเดช บุญรัตน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๘๑

เด็กชายธนากร ซือสัตย์

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๘๒

เด็กชายภานุภัทร์ นารา
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๘๓
เด็กชายมณเทียรทิพย์

โตหงษ์ทอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๘๔

เด็กชายเมทัศน์ คำศักดิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๘๕

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

รุ่งเรือง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๘๖

เด็กชายธนากรณ์ ถ้วยเงิน
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๘๗

เด็กชายโกมลศักดิ

์

สุธาพจน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๘๘

เด็กชายอรรถโกวิท กำลังเจริญ
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๘๙

เด็กชายธีรภัทร อัมพุช
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๙๐

เด็กชายฐิติภัทร พันธ์ศรี
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๙๑

เด็กชายธนภูมิ อยู่คง
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๙๒

เด็กชายประจักษณ์ พ่อค้า
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๙๓

เด็กหญิงมลฑาทิพย์ สมนาม
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๙๔

เด็กหญิงณัฐชา นาแว่น
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๙๕

เด็กหญิงชุติมา พุทธรัตน์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๙๖

เด็กหญิงสุพัชชา กลางทัพ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๙๗

เด็กหญิงสุธิดาพร สิทธิบูรณ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๙๘

เด็กชายภคพล ศรีทัพ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๒๙๙

เด็กหญิงกัญญาภัค นาคเขียว
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๖๖ / ๓๑๗

้



ศ.๘
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่
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่
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ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๐๐

เด็กหญิงกนกพร สำรวมจิต
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๐๑

เด็กหญิงปรัชญา วิเชียรขำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๐๒

เด็กหญิงอิสราภรณ์ เชยสงวน
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๐๓

เด็กชายภัทรภณ ติภิ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๐๔

เด็กชายพนธ์เดชน์ ชัยสวัสดิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๐๕

เด็กชายกิตติพงษ์ ชาติวงศ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๐๖

เด็กชายวุฒิชัย อุทาวงค์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๐๗

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สีทอง
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๐๘

เด็กหญิงปณิธิ แสนกรุณา
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๐๙

เด็กหญิงพัทธนันท์ พวงผะกา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๑๐

เด็กหญิงพลิตา แซ่ตัง

้

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๑๑

เด็กชายวันชัย สังข์อำ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๑๒

เด็กชายชิดชนก คงอนันต์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๑๓

เด็กชายศิรวัฒน์ ภักดี
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๑๔

เด็กชายกษิดิศ พวงผะกา
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๑๕

เด็กชายพีรพัฒน์ พิทยากุล

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๑๖

เด็กชายทรงยศ สุขอิม

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๑๗

เด็กชายจักรกฤษณ์ รักภูมิ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๑๘

เด็กชายคฑาวุฒิ คันธารักษ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๑๙

เด็กชายขวัญชาติ วงศ์คำฝน
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๒๐

เด็กชายธีรพงศ์ นาคเขียว
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๒๑

เด็กชายวัชรพล ระนาดเสนาะ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๒๒

เด็กชายภัคพงษ์ อิศวะพิทักษ์กุล
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๒๓

เด็กชายพีระพัฒน์ สุขตานนท์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๒๔

เด็กชายอาทิตย์ พลายงาม

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๒๕

เด็กชายปรเมษฐ์ สืบสุนทร
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๒๖

เด็กหญิงสุพรรษา แช่มช้อย
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๒๗

เด็กหญิงวรัญญา แสงงาม
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๒๘

เด็กหญิงคำชมพู หาญประโคน
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๒๙

เด็กหญิงกนกพร แม้นดวง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๓๐

เด็กหญิงเบญจมาศ อองไชย
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๓๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ไชยชมภู
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๓๒

เด็กหญิงกัญญาภัค ลอดเอียม

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๓๓

เด็กหญิงพัชรี ฤกษ์ใหญ่
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๓๔

เด็กหญิงช่อผกา อันทะปญญา
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๖๗ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๓๕

เด็กหญิงชนาธิป เบิกบาน
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๓๖

เด็กชายสุริยันต์ ศิริสมบัติ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๓๗

เด็กชายรัตนไชย แสงสุริฉาย
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๓๘

เด็กชายอิทธิกร รักสนิท
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๓๙

เด็กชายรัตติชัย แซ่จิว

๋

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๔๐

เด็กชายธนกฤต ชูเชิด
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๔๑

เด็กชายอิงค์ แซ่อึง

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๔๒

เด็กชายพลพล เปยผึง

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๔๓

เด็กชายชัชวาล มหาวงศกูล
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๔๔

เด็กหญิงสุภัคครินทร์ แสงนำ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๔๕

เด็กหญิงธัญลักษณ์ จิตรดี
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๔๖

เด็กหญิงวลีรัตน์ สุขเสวก
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๔๗

เด็กหญิงธนภร ธัญทรงธรรม
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๔๘

เด็กหญิงกันติชา มะลิวรรณ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๔๙

เด็กหญิงปวัณรัตน์ ฝายลุย
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๕๐

เด็กหญิงเอมฤดี บัวสด
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๕๑

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา บุญปญญา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๕๒

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุริชัย
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๕๓

เด็กหญิงปริยากร พันเดช
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๕๔

เด็กหญิงอริสา ธนารัตน์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๕๕

เด็กหญิงบัณฑิตา หมืนเศษ

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๕๖

เด็กหญิงอรดา พงษ์สว่าง
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๕๗

เด็กหญิงกมลชนก บัวชุม
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๕๘

เด็กหญิงวราพร คำพันธ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๕๙

เด็กหญิงศรัญญา วงษ์กระจ่าง
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๖๐

เด็กหญิงเกษมณี วงศ์ธิเวท

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๖๑

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ ศรีลุนช่าง
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๖๒

เด็กหญิงรพีพรรณ ปองชัย
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๖๓

เด็กหญิงมนตร์ลาดา ไตรรงค์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๖๔

เด็กชายนครินทร์ เคนคำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๖๕

เด็กชายธนวัฒน์ รุจิฉาย
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๖๖

เด็กชายวรพล ทองศรีอ่อน
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๖๗

เด็กชายศุภกร ประสพแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๖๘

เด็กชายอมรเทพ บุตรโต
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๖๙

เด็กชายอดิศร จันทร์ดำ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๖๘ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๗๐

เด็กชายณัฐวัฒน์ ชมภูพันธุ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๗๑

เด็กชายจักรพันธุ์ คุ้มเมือง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๗๒

เด็กชายทศพร มีประหยัด
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๗๓

เด็กชายกิตติพิชญ์ เขตวิทย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๗๔

เด็กหญิงวราภรณ์ ดิษฐ์เต้ยหลวง
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๗๕

เด็กหญิงปวีณา พุทธา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๗๖

เด็กหญิงนพวรรณ โตหงษ์ทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๗๗

เด็กหญิงสรัลชนา สมสมัย
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๗๘

เด็กหญิงวรัชยา แก้วพันนัย
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๗๙

เด็กหญิงฌนทิฌา นาคเขียว
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๘๐

เด็กหญิงจุรีพร จิตรดี
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๘๑

เด็กหญิงฐิตินันท์ เอียมอร่าม

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๘๒

เด็กหญิงปยวรรณ บุญมาก

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๘๓

เด็กหญิงพิมพ์นารา ชมบุญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๘๔

เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ระวังภัย
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๘๕

เด็กหญิงรวินทร์นิภา ศรีจำปา
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๘๖

เด็กหญิงวชิรญาณ์ จันทร์แก้ว
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๘๗

เด็กหญิงเขมฤทัย ศิริบุตร
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๘๘

เด็กหญิงเปมิกา สุทธิรักษ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๘๙

เด็กหญิงเพชรไพลิน องอาจ
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๙๐

เด็กหญิงกันยากร ธรรมยศ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๙๑

เด็กหญิงกัลยกร รุจิฉาย
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๙๒

เด็กหญิงจันทกานติ

์

ดาวสุข
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๙๓

เด็กหญิงณิชาพร ลาไม้

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๙๔

เด็กชายธนวัฒน์ ประดับวงค์
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๙๕

เด็กหญิงนิตย์ธีรา ปุมเกวียน
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๙๖

เด็กหญิงบุญสิตา ทองหล่อ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๙๗

เด็กหญิงบุณยานุช มากโม
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๙๘

เด็กหญิงปุญญิศา ปนเกตุ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๓๙๙

เด็กหญิงภัทรนันท์ เขียวสลุง
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๐๐

เด็กชายรัฐภูมิ ชาลีนิวัตร
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๐๑

เด็กหญิงวัลวลี แสงเทศ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๐๒

เด็กหญิงวิธิตา เรืองศรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๐๓

เด็กหญิงสรนันท์ มิงขวัญ

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๐๔
เด็กหญิงอทิตติยาภรณ์

ชมบุญ
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๖๙ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๐๕

เด็กหญิงอนุธิดา หมันประกอบ

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๐๖

เด็กหญิงอภิชญา พุ่มพวง
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๐๗

เด็กหญิงกัลยา สถิตถาวรศักดิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๐๘

เด็กหญิงกาญสุดา อ่วมน้อย
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๐๙

เด็กชายจิรภัทร มาโต
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๑๐

เด็กชายชนินทร์ จำนงค์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๑๑

เด็กชายณัฏฐกรณ์ ขันขจร
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๑๒

เด็กหญิงณัฏฐชา นิลเพ็ชร
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๑๓

เด็กชายธนภัทร โมกข์งาม
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๑๔

เด็กหญิงธินัทดา ชืนชม

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๑๕

เด็กชายธีรภัทร อยู่ดีรัมย์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๑๖

เด็กหญิงนธิดา รอชา
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๑๗

เด็กหญิงประภาภรณ์ แววมณี
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๑๘

เด็กหญิงพรปยะ ต้นดี
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๑๙

เด็กชายพัชรพล ประดับเพ็ชร์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๒๐

เด็กหญิงพิชยา สุขเดช
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๒๑

เด็กหญิงวรนุช รุ่งแจ้ง
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๒๒

เด็กหญิงสุจิตรา ภูมิสะอาด
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๒๓

เด็กหญิงอัญชิษฐา ศรีสุดโต
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๒๔

เด็กชายนิติพัฒน์ เข่งพิมพ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถัวทอง

่

วัดถัวทอง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๒๕

เด็กหญิงสุพรรษา เอียมสำอางค์

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถัวทอง

่

วัดถัวทอง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๒๖

เด็กชายภานุวัฒน์ พรรณรินทร์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถัวทอง

่

วัดถัวทอง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๒๗

เด็กหญิงวรรณิษา นุชพงษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถัวทอง

่

วัดถัวทอง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๒๘

เด็กชายสุรพงษ์ สิทธิปญญา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถัวทอง

่

วัดถัวทอง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๒๙

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

อภัยโส
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถัวทอง

่

วัดถัวทอง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๓๐

เด็กหญิงกรวลัย องอาจ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๓๑

เด็กชายจิราวุทธ คล้อยเอียม

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๓๒

เด็กชายชินวัฒน์ พ่วงสาตร์
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๓๓

เด็กหญิงดลนภา สันทับทิม

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๓๔

เด็กชายธนพงศ์ รักษาศิลป
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๓๕

เด็กหญิงธิติมา แตงผึง

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๓๖

เด็กชายนพกร ปนสมุทร

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๓๗

เด็กชายนพดร เฉลิมสุข
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๓๘

เด็กหญิงนันทิตา อุตอามาตย์
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๓๙

เด็กหญิงนันท์นภัส อยู่เย็น
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๗๐ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๔๐

เด็กหญิงปราริชาด คงสิน
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๔๑

เด็กชายพงศกร ลำพัชวา
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๔๒

เด็กชายพรรษา พุทชัง
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๔๓

เด็กหญิงพัชราภา แก้วคำ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๔๔

เด็กหญิงภัทราภรณ์ หนูจันทร์อ่อน
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๔๕

เด็กชายภาณุ ธรรมจารี
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๔๖

เด็กหญิงมลทกานณ์ เนืองจากนิล

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๔๗

เด็กชายวังทอง เวียงอินทร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๔๘

เด็กชายศตวรรษ พรไธสง
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๔๙

เด็กชายศุภวิชญ์ มากโม
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๕๐

เด็กหญิงสิรินญา คำพิมพ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๕๑

เด็กหญิงสุทธิดา พร้อมจิต
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๕๒

เด็กหญิงสุทธิดา สระบัว
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๕๓

เด็กชายสุรชัย ศรีโพธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๕๔

เด็กหญิงหัทยา โสภณพิสิฐ
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๕๕

เด็กหญิงอริศรา เลาหะรังสิมา
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๕๖

เด็กชายูภูมินทร์ สว่างวงษ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๕๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ชานอก
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๕๘

เด็กหญิงเปยรินทร์ คำกลัน

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๕๙

เด็กหญิงกมลวรรณ เรืองเนตร
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๖๐

เด็กหญิงกันติชา คำบุญ
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๖๑

เด็กชายกิตติพันธ์ นภาดล
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๖๒

เด็กหญิงกุลธิดา ฮาตวิเศษ
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๖๓

เด็กชายธนกร เอียดนุช
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๖๔

เด็กชายธรรมรักษ์ กมลรักษ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๖๕

เด็กชายธัญวุฒิ สุทธิ
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๖๖

เด็กชายธีรวัฒน์ ปทุมรัตน์วรกุล
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๖๗

เด็กหญิงนิรามัย พรหมมาศ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๖๘

เด็กชายบารมี รัตนมันตาคม
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๖๙

เด็กชายปณณธร หยุดกระโทก
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๗๐

เด็กชายพงศกร เขียวนิล
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๗๑

เด็กชายพงศธร อรุณา
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๗๒

นางสาวพูนศิริ องอาจ
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๗๓

เด็กชายภูตะวัน พันคำภา
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๗๔

เด็กชายศิวกร แฝงปญญา
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๗๑ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๗๕

เด็กชายสมพร ประมูลทรัพย์
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๗๖

เด็กชายสุวัจน์ เวียงจันทร์
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๗๗

เด็กหญิงสโรชา ฟองสมุทร
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๗๘

เด็กหญิงหทัยชนก เทือกเทียน
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๗๙

เด็กชายอภิชา วิเศษวงษา
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๘๐

เด็กหญิงเพ็ญพิไล พลอยมุข
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๘๑

เด็กหญิงกัลยาณี น้อยอินทร์
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๘๒

เด็กชายธาราเทพ พงษ์สุวรรณ
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๘๓

เด็กชายธีรวัฒน์ ตรีวาสน์
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๘๔

เด็กชายพีรพร เรืองวารี
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๘๕

เด็กหญิงมุทิตา สุทธิเรือง

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๘๖

เด็กชายรัฐกรณ์ สุภาทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๘๗

เด็กชายวัชรพล เผือกทิม
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๘๘

เด็กชายวานิช แสงอ่อน
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๘๙

เด็กหญิงศิริประภา คุ้มครอง
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๙๐

เด็กหญิงอภิญญา ปุมเกวียน
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๙๑

เด็กชายอัมรินทร์ สุดงาม
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๙๒

เด็กชายธนวัฒน์ สมนันท์
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน วัดบ้านพร้าวใน  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๙๓

เด็กชายนัทที แตงกวารัมย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน วัดบ้านพร้าวใน  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๙๔

เด็กหญิงปนัดดา มุ่งหมาย

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน วัดบ้านพร้าวใน  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๙๕

เด็กหญิงปลาลิฉัตร มีพร้อม
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน วัดบ้านพร้าวใน  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๙๖

เด็กชายธนวัฒน์ ดังถวิล
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน วัดบ้านพร้าวใน  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๙๗

เด็กชายธีรพงศ์ บัวเชย
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน วัดบ้านพร้าวใน  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๙๘

เด็กชายธีรไนย มีศรีสุข
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน วัดบ้านพร้าวใน  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๔๙๙

เด็กหญิงนวบุษ น้อยบุญสุข
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน วัดบ้านพร้าวใน  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๐๐

เด็กหญิงภัสสร ดุลยกุล
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน วัดบ้านพร้าวใน  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๐๑

เด็กหญิงวิรดา ประเสริฐสุข

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน วัดบ้านพร้าวใน  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๐๒

เด็กชายศิวพล รดากร
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน วัดบ้านพร้าวใน  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๐๓

เด็กชายเทพทัต พรมชาติ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน วัดบ้านพร้าวใน  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๐๔

เด็กหญิงกัญญาพัชร ประไพบูลย์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน วัดบ้านพร้าวใน  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๐๕

เด็กหญิงกัญญาภัค ประไพบูลย์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน วัดบ้านพร้าวใน  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๐๖

เด็กชายกิตติพงษ์ สินชัย
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน วัดบ้านพร้าวใน  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๐๗

เด็กชายจิรวัฒน์ เนตร์พรมราช
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน วัดบ้านพร้าวใน  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๐๘

เด็กหญิงนนธกานต์ สังวรศิลป

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน วัดบ้านพร้าวใน  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๐๙

เด็กชายภัทรพล บุญมี
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน วัดบ้านพร้าวใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๗๒ / ๓๑๗

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๑๐

เด็กชายภูธเนศ นิลพัฒน์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน วัดบ้านพร้าวใน  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๑๑

เด็กหญิงจิณณา เชียวชาญ

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๑๒

เด็กชายชัยกิจ อักษร

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๑๓

เด็กชายชานนท์ พุฒมาก
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ วรรณทอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๑๕

เด็กหญิงตรีสุคนธ์ ฤทธิรุ่ง

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๑๖

เด็กหญิงบุศรินทร์ อุไรอำไพ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๑๗

เด็กหญิงลักษมี พวงเพชร
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๑๘

เด็กชายวิชยุตม์ ยีรัมย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๑๙

เด็กหญิงศิริเพ็ญ สวัสดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๒๐

เด็กหญิงสุจิณณา ยอดเกวียน
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๒๑

เด็กหญิงอาริสา นวลละออ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๒๒

เด็กหญิงเมย์ญาวี นุชนาบี
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๒๓

เด็กชายกันต์ดนัย หุ่นดี
๒๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๒๔

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี ไชยล้อม
๒๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๒๕

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ เสือลาย
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๒๖

เด็กหญิงณัฐธิดา ไชยล้อม
๒๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๒๗

เด็กหญิงณิชาภัทร อำไพจิตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๒๘

เด็กหญิงนำฝน มีเมฆ
๑๔/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๒๙

เด็กหญิงบุศราคัม ขันบรรจง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๓๐
เด็กหญิงปพิชญานันท์

มีเฉย
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๓๑

เด็กหญิงภูริดา ทองสุข
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๓๒

เด็กหญิงมัณฑิตา ขำแจ่ม
๒๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๓๓

เด็กหญิงรินรดา ตางาม
๐๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๓๔

เด็กหญิงวราภรณ์ เชือแถว

้

๐๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๓๕

เด็กชายวีรภัทร เขม้นกสิกิจ
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๓๖

เด็กหญิงศิริพร ชมรุ่ง
๑๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๓๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ลิมมงคล

้

๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๓๘

เด็กหญิงสุชาดา ดีอินทร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๓๙

เด็กชายหัสชัย หุ่นดี
๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๔๐

เด็กหญิงเกวลิน จำคำ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๔๑

เด็กหญิงไอยดา เกิดโภคา
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๔๒

เด็กหญิงกรกนก นิลประดับ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๔๓

เด็กชายกรกริช ยุติธรรมพิทักษ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๔๔

เด็กหญิงคัทธนาพร ประจำการ
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๗๓ / ๓๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๔๕

เด็กหญิงจิตลดา ตุ่นแก้ว
๒๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๔๖

เด็กหญิงจิราพร ผิวสอาด

๒๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๔๗

เด็กชายชัชวาล ห่อผล
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๔๘

เด็กหญิงชุลีพร ศรีสุวรรณ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๔๙

เด็กหญิงนำพลอย ศรีวิไล
๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๕๐

เด็กชายนำเพชร ศรีวิไล
๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๕๑

เด็กหญิงปารวีร์ สวัสดิพาณิชย์

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๕๒

เด็กหญิงปยนุช ชาติเชือ

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๕๓

เด็กหญิงปยนุช สิงห์โต
๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๕๔

เด็กชายพัชรพล นกกะทา
๒๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๕๕

เด็กชายพินทุวิน พลหาราช
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๕๖

เด็กชายภานุกร หนุ่นงาม

๒๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๕๗

เด็กชายมหาสมุทร บุญพุท
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๕๘

เด็กหญิงมัญเชฏฐิกา ผมอ่อน
๑๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๕๙

เด็กหญิงมัลนิการ์ ภู่พรามณ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๖๐

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ โรจนพัฒน์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๖๑

เด็กชายวุฒิภัทร แสงงาม
๒๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๖๒

เด็กชายศรัณย์ เกษมสุข
๓๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๖๓

เด็กชายศิวกรณ์ เอียมทองคำ

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๖๔

เด็กชายศุภกร วงศ์สมุทร
๑๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๖๕

เด็กชายสยามรัฐ แก้วสามดวง
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๖๖

เด็กหญิงสิริศจี แสนสุข
๑๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๖๗

เด็กชายอานนท์ เจริญกุล
๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๖๘

เด็กหญิงเพ็ชรา เจ๊กรวย
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๖๙

เด็กหญิงโศภิณ ถนอมจิตร
๒๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๗๐

เด็กชายไชยวัฒน์ เฉลิมศักดิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๗๑

นางสาวศิวพร ลอยนภา
๒๖/๐๔/๒๕๒๒ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๗๒

นางอุบลรัตน์ สังข์สำราญ
๑๙/๐๙/๒๕๑๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๗๓

นางสาวนงเยาว์ ก๋ามี
๒๐/๐๘/๒๕๒๗

โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๗๔

นางสาวนิตยา มีใจสืบ
๓๐/๐๕/๒๕๒๒

โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๗๕

นางสาวสุนทรียา ศรีวรขันธ์
๐๗/๐๖/๒๕๒๒

โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๗๖

นางสาวปทมา โกวิทย์
๓๑/๑๐/๒๕๒๗ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๗๗

นางสาวนงนภัส เก่งสาริกิจ
๑๖/๐๔/๒๕๒๗ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๗๘

นางสาวเยาวลักษณ์ จำปาศรี
๓๐/๐๙/๒๕๒๕

โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๗๙

นายธงชัย สุวรรณประทีป
๑๕/๐๒/๒๕๒๕ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๗๔ / ๓๑๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๘๐

นางสาวสุดารัตน์ บุญศรี
๑๘/๐๕/๒๕๓๖ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๘๑

เด็กหญิงกนกพร เกิดผล
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๘๒

เด็กชายกรวิชญ์ อินทะขัน
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๘๓

เด็กชายกฤษณะ สิงห์นันต์
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๘๔

เด็กหญิงกัลยกร กิงนอก

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๘๕

เด็กหญิงกัลยกร เสวีวัลลภ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๘๖

เด็กหญิงกาญจนา คันศิลป
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๘๗

เด็กหญิงกานดารัตน์ บุญสอาด
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๘๘

เด็กชายกิตติภูมิ โกสุมภ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๘๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

มูลแก้ว
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๙๐

นายคัชชา คัชรินทร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๙๑

เด็กหญิงจารุวรรณ พึงทอง

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๙๒

เด็กชายจิรศักดิ

์

ชนนิยม

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๙๓

เด็กหญิงจุฬารัตนา คงถาวร

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๙๔

เด็กหญิงชลธิชา วงศ์จู
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๙๕

เด็กหญิงชลมาศ ชัยทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๙๖

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ สายงาม
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๙๗

เด็กชายชัยชนะ พูลสระคู
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๙๘

เด็กหญิงชาญานี ลำเลิศ
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๕๙๙

เด็กชายฑนวัฒน์ รอดทองคำ
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๐๐

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศรีชัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๐๑

เด็กชายณัฐวุฒิ สามารถ
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๐๒

เด็กหญิงทิฆัมพร คณะชาติ
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๐๓

เด็กชายธนพงษ์ จงจิตร
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๐๔

เด็กหญิงนภสร น้อยช้อย
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๐๕

เด็กหญิงนัยน์ภัคร บุญกันหา
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๐๖

เด็กชายนาวี สิงห์พรมมาศ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๐๗

เด็กหญิงนิชาภัทร แสงเพชร
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๐๘

เด็กชายนิพัทธิ

์

ทาเหลือง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๐๙

เด็กหญิงปนัดดา แดงศรี
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๑๐

เด็กชายพัชรพล ปนจันทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๑๑

เด็กชายภัคพงษ์ ภูมิผล
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๑๒

เด็กหญิงภัทจิรา
พรมกิตติยานนท์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๑๓

เด็กหญิงภัทรวรรณ รุ่งสว่าง

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๑๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ ทองคำ
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๗๕ / ๓๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๑๕

เด็กหญิงมนธิชา พูนผล
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๑๖

เด็กหญิงมัจฉา แก้วไทรคช
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๑๗

เด็กหญิงรัตนา มะโนรัตน์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๑๘

เด็กหญิงรัตนากร วงศ์สาคร
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๑๙

เด็กหญิงลลิล ขุนใจ
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๒๐

เด็กชายวงศธร เพียลาด
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๒๑

เด็กหญิงวนิดา จรูญผล
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๒๒

เด็กหญิงวรัญญา ลายนวล
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๒๓

เด็กหญิงวราลักษณ์ วุฒิเดช

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๒๔

เด็กชายวันทิตย์ นนท์คำพันธ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๒๕

เด็กหญิงศาธิณี เลิศลอย
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๒๖

เด็กชายศิครินทร์ กุลวพันธ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๒๗

เด็กหญิงศิรดา แก่นจำปา
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๒๘

เด็กชายสมคิด งามเจริญวงษ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๒๙

เด็กชายสหรัฐ เสนาะดนตรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๓๐

เด็กชายสัญญา บุญส่ง
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๓๑

เด็กชายสิทธิโชติ คล้ายวงศ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๓๒

เด็กชายสิรวิชญ์ ศิลพรม
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๓๓

เด็กหญิงสิริพร แสงพยับ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๓๔

เด็กชายสุรพล อัดฮาต
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๓๕

เด็กหญิงอนัญญา แสงเทียน
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๓๖

เด็กชายอัสม์เดช ไม้ตาล

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๓๗

เด็กชายอาทิตย์ นนท์คำพันธ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๓๘

เด็กชายอานนท์ นาบุญ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๓๙

เด็กชายอิศรา เมฆนภา
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๔๐

เด็กหญิงอุมาพร หมืนสาย

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๔๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เพ็ชรช่อจินดา

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๔๒

เด็กชายเขมทัต คล้ายปาน
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๔๓

เด็กชายเตชภัท สำแดง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๔๔

เด็กชายเทพธันวา โคตรหลักคำ
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๔๕

เด็กหญิงเนตรนภา ภู่มณี
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๔๖

เด็กหญิงเพ็ญนภา สุขน้อย

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๔๗

เด็กชายเอกพล สาระการ
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๔๘

เด็กชายไททัด กรุดเจียม
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๔๙

เด็กหญิงกฤจรินทร์ ปนกระจ่าง
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๗๖ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๕๐

เด็กหญิงดวงกมล เขียวแก่
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๕๑

เด็กชายทัศสุระ เจิมศรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๕๒

เด็กชายธนพล ตางาม
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๕๓

เด็กหญิงธัญวรัตม์ รัตนมงคล
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๕๔

เด็กชายนันณภัทร แสนหอม
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๕๕

เด็กชายประชา สลุงสุข
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๕๖

เด็กชายปราโมทย์ คงเสนาะ
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๕๗

เด็กชายปราโมทย์ พูลผล
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๕๘

เด็กชายปรเมษฐ์ บุบผาพันธ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๕๙

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เรืองปะคำ
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๖๐

เด็กชายรัตนศักดิ

์

ศรนุวัตร์
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๖๑

เด็กชายสราวุธ แสนแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๖๒

เด็กหญิงสิริมา เทียนอุดม
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๖๓

เด็กหญิงสุกัญญา กุลนานันท์
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๖๔

เด็กหญิงสุภาพร หมืนสาย

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๖๕

เด็กชายอายุวัศ คำภีร์
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๖๖

เด็กชายเล็ก -
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๖๗

เด็กชายเสกสรรค์ มาลีนันท์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๖๘

เด็กชายไชยวัฒน์ อารมทิพย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๖๙

เด็กชายกฤตพัฒน์ สิงห์โต

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๗๐

เด็กหญิงกวินทิพย์ สุวรรณนาคี
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๗๑

เด็กหญิงกาญจนา เพชรหาญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๗๒

เด็กชายจิรวัฒน์ แตงจาด
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๗๓

เด็กชายจิรากร โกพเยาว์

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๗๔

เด็กชายชัยพฤกษ์ กาละนันท์
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๗๕

เด็กชายชูเกียรติ นาบุญ
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๗๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ ครุฑประภา
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๗๗

เด็กหญิงณิชมน เอียมสอาด

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๗๘

เด็กชายทีฆรัตน์ สำแดง
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๗๙

เด็กชายธนกานต์ คงปก
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๘๐

เด็กหญิงนภสร วิชัยโย

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๘๑

เด็กชายปุญญพัฒน์ บุญส่ง
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๘๒

เด็กหญิงพรวิภา สีเสน
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๘๓

นายภวดล เบ็ญจมินทร์
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๘๔

เด็กชายวรวิทย์ คำมี
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๗๗ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๘๕

เด็กชายวันชัย คงไทย
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๘๖

เด็กชายวิวัฒน์ บัวทอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๘๗

เด็กชายสวัสดิภาพ พึงสกุล

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๘๘

เด็กหญิงสุภาพร พึงทอง

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๘๙

เด็กหญิงสุภาวดี งามเจริญวงษ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๙๐

เด็กชายอภิวัฒน์ วีรสิทธิโชต
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๙๑

เด็กหญิงอรุณี อินทร์ประสิทธิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๙๒

เด็กหญิงเกสินี ทองโคตร
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๙๓

เด็กหญิงเชอรี

่

ปุนผล

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๙๔

เด็กชายเพชรทองชัย พลลาพ
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๙๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ ผากาเกตุ
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๙๖

นางสาวจิรภิญญา มาประสพ
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๙๗

เด็กหญิงจิราวรรณ ศรีพิพัฒน์
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๙๘

นายณัฐนนท์ ขาวละเอียด
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๖๙๙

เด็กชายธนากร แก้วย้อม

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๐๐

นายนที สิงห์พรมมาศ
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๐๑

นางสาวนริศรา พูลพจน์

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๐๒

นางสาวปริยากร บุญรอด
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๐๓

เด็กชายปรเมศ บังเกิด
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๐๔

เด็กหญิงพัชรามญชุ์ อินทร์นุ่มพันธ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๐๕

เด็กชายภัณฑารักษ์ เชียวชาญ

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๐๖

นายภูวดล มณีกุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๐๗

นางสาวลัดชนก อำนาจนิมิต

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๐๘

เด็กชายวราวุธ เพ็ญไพฑูรย์
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๐๙

นายวิสณุ บัวภิบาล
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๑๐

เด็กชายวีรวัฒน์ แก้วถม
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๑๑

นายศุภกิจ ปุยฝาย
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๑๒

นางสาวสิรีธร สุกสี
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๑๓

นางสาวอรวรา ศรีชะอุ่ม
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๑๔

นางสาวสุกัญญา เมืองจันทร์
๑๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๑๕

เด็กหญิงสุวรรณ นามละคร
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๑๖

เด็กชายกิตติทัต ตรีชัย
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๑๗

เด็กชายกิตติวงศ์ ลัดดาแย้ม
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๑๘

เด็กชายจักรินทร์ วันเทียง

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๑๙

เด็กหญิงจีรวรรณ ใจตรง
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๗๘ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๒๐

เด็กหญิงจุฑามาศ ตังจาตุรงค์

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๒๑

เด็กชายฉัตรชัย น้อยสอาด
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๒๒

เด็กหญิงชนันรัตน์ ลอยนภา
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๒๓

เด็กชายฐาปกรณ์ แก้วใจ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๒๔

เด็กหญิงฐิตาพร ธูปแก้ว
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๒๕

เด็กหญิงฐิติพร สุดรัก
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๒๖

เด็กชายณวัสณ์ สุจิรเทียนชัย
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๒๗

เด็กชายณัฐกร โตโทน
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๒๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ ทองมา
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๒๙

เด็กหญิงณัฐณิชา อนุรักษ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๓๐

เด็กหญิงณัฐนพิน แสงจันทร์
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๓๑

เด็กหญิงณัฐนรี ศรีเพชร
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๓๒

เด็กชายณัฐนันท์ แหลมภู่
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๓๓

เด็กหญิงณัฐนิชา เสน่หา
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ เพริศพรรณราย
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๓๕

เด็กหญิงณิชานันทน์ วงษ์เกตุ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๓๖

เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา ศรีเพชร
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๓๗

เด็กชายณภัทร โพธิกุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๓๘

เด็กชายตุลา ไชยแก้ว
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๓๙

เด็กหญิงทิพวรรณ ผลประเสริฐ
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๔๐

เด็กชายธนดล แสงเอม
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๔๑

เด็กชายธนวัฒน์ ผิวเหลือง
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๔๒

เด็กหญิงธนัญชนก คำตา
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๔๓

เด็กหญิงธนารีย์ ชังนำ

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๔๔

เด็กชายธนาวุฒิ
ประชาสุขสมบูรณ์ ๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๔๕

เด็กชายธวัตรชัย เสริมศิริ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๔๖

เด็กชายธันยาวัฒน์ สุขปรุง
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๔๗

เด็กชายธีระภัทร แก้วศรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๔๘

เด็กชายนครินทร์ หิรัญพฤกษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๔๙

เด็กหญิงนภพร นาน้อย
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๕๐

เด็กหญิงนัทธพร มาฆะวงศ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๕๑

เด็กหญิงปญาตา ไชยคำภา
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๕๒

เด็กหญิงปภาวรินทร์ น้อยสารบัน
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๕๓

เด็กชายปรีชา แสนเสนา

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๕๔

เด็กหญิงปรียากร ชาญอนุเดช
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๗๙ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๕๕

เด็กหญิงปรียาพร อ่อนส้มกฤษ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๕๖

เด็กหญิงปณฑิตา ปกษี
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๕๗

เด็กชายพงศกร งามละมัย
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๕๘

เด็กหญิงพิชชานุช สนคงนอก
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๕๙

เด็กชายพิทวัส วงษ์สุวรรณ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๖๐

เด็กหญิงพิมพกานต์ ยุทดร
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๖๑

เด็กชายพีรวัส หนูพวก
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๖๒

เด็กชายพุฒิเมธ หนูโยม

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๖๓

เด็กชายภราดร ปานคร้าม
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๖๔

เด็กหญิงภัณฑิรา สมปอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๖๕

เด็กหญิงภัณฑิรา เสมอจิต
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๖๖

เด็กหญิงภัทรธิดา ศิริพรหมสมบัติ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๖๗

เด็กหญิงภัทราภรณ์ จันจำรูญ

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๖๘

เด็กชายภาฆิณ เกิดผล
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๖๙

เด็กชายภาณุภัทธ ท้าวคำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๗๐

เด็กชายภูมิพัฒน์ คำสีลา
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๗๑

เด็กหญิงมณฑิรา พิมพ์บูลย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๗๒

เด็กชายมนพล ปรีชาธีรศาสตร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๗๓

เด็กหญิงมยุรินทร์ วัดพิมาย
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๗๔

เด็กหญิงมัลลิกา ศรีกู่กา
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๗๕

เด็กหญิงมาริสา ผจง
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๗๖

เด็กชายยอดชาย ยวงเก่า
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๗๗

เด็กชายรวยโชค บำรุงราษฎร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๗๘

เด็กชายฤทธิธานนท์

์

แสงพิรุณรัตน์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๗๙

เด็กชายวชิรวิชญ์ ชูเลิศ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๘๐

เด็กหญิงวชิราวรรณ ฤกษ์อำ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๘๑

เด็กหญิงวรรณฤดี ช้างเนียม
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๘๒

เด็กชายวรวิทย์ ทองหล่อ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๘๓

เด็กชายวรากร พุฒซ้าย
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๘๔

เด็กหญิงวาสนา คุ้มบาง
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๘๕

เด็กชายวีรภัทร สุวรรณไตร
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๘๖

เด็กชายวุฒิพงษ์ มงคลวัฒน์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๘๗

เด็กชายศรัณย์ โพธิสิงห์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๘๘

เด็กหญิงศิวาพร กลำโทก
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๘๙

เด็กชายศิโรตม์ สอนสืบ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๘๐ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๙๐

เด็กชายสถาพร จินเต
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๙๑

เด็กชายสรภัทร มีแววแสง
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๙๒

เด็กชายสหภาพ เปาสอน
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๙๓

เด็กชายสหรัฐ รักสัจ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๙๔

เด็กชายสาธร อ่องสกุล
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๙๕

เด็กหญิงสุจิรา จันเพ็ชร

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๙๖

เด็กหญิงสุทธิดา บำรุงรส
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๙๗

เด็กชายสุทธิภัทร สุดนาลาว
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๙๘

เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ สุขประเสริฐ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๗๙๙

เด็กหญิงสุพิชชา ดีเดิน
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๐๐

เด็กหญิงสุภัสสรา การะเกษ
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๐๑

เด็กชายสุริยะ อ่อนนิม

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๐๒

เด็กชายปญญาวิทย์ ลับแล
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๐๓

เด็กชายอดิเทพ หมทอง
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๐๔

เด็กชายอนิวัต ถะเกิงสุข
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๐๕

เด็กชายอนุชา โวหาร
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๐๖

เด็กชายอนุวัฒน์ ธูปแก้ว
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๐๗

เด็กชายอภินัทธ์ สุกดี
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๐๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสดง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๐๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ สุขเทียบ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๑๐

เด็กหญิงอลิสา จำปาศรี
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๑๑

เด็กชายอัครชัย แตงหอม
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๑๒

เด็กชายอานนท์ โพธิสัตว์

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๑๓

เด็กหญิงเกศกนก ชมทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๑๔

เด็กชายเขมทัต อินต๊ะสงค์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๑๕

เด็กชายเปรมบารมี กวีวัจน์
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๑๖

เด็กชายเมธี ภูผาเพชร
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๑๗

เด็กชายเอกพล สายทอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๑๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ พาครุฑ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๑๙

เด็กชายพงศภัค ธนัสถา

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๒๐

เด็กชายศักดิชัย

์

มหาสุข
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๒๑

เด็กชายสุธินันท์ บุญธรรม
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๒๒

เด็กหญิงสุพิชญา ชุ่มดี
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๒๓

เด็กชายอลงกรณ์ ผ่องศรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๒๔

เด็กชายกรวิชญ์ ชูประเสริฐ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๘๑ / ๓๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๒๕

เด็กชายจารุวัชร์ บุญปกครอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๒๖

เด็กชายณพชาติ กลบแก้ว
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๒๗

เด็กชายณัฏฐนนท์ ศรีบุตร
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๒๘

เด็กชายนภัส นาคูณ
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๒๙

เด็กชายนิติเทศ นกเทศ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๓๐

เด็กชายประเสริฐ ปานดำ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๓๑

เด็กชายภาคิน ช้างใหญ่
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๓๒

เด็กหญิงมุกดา เตียวสวัสดิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๓๓

เด็กหญิงวรนุช คล้ายบัวผัน
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๓๔

เด็กชายศักดิพงศ์ ชุ่มดี
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๓๕

เด็กชายสิทธิโชค ศิริบุญ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๓๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

คำพันธ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๓๗

เด็กหญิงกนกวรรณ แซ่จิว
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๓๘

เด็กหญิงจิดาภา จันทร์หอม
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๓๙

เด็กหญิงชลิตา แสงตาล
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๔๐

เด็กหญิงณัฐชา เจริญพร
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๔๑

เด็กชายทวีชัย กาลพัฒน์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๔๒

เด็กชายนนทนันท์ นุขุนทด
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๔๓

เด็กชายนพรัตน์ จันโตนด
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๔๔

เด็กชายนัธทวัฒน์ วิบูลย์มงคล

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๔๕

เด็กหญิงพัสวี พิลัยพงษ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๔๖

เด็กชายพิทักษ์ รักสุข
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๔๗

เด็กชายมนตรี ประทุมแก้ว
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๔๘

เด็กชายยืนยง ขานสันเทียะ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๔๙

เด็กหญิงวรัญญา เอียมสมบุญ

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๕๐

เด็กหญิงสาริณี บุญรอด
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๕๑

เด็กชายอนุชา นวลออง
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๕๒

เด็กชายอัศนี เพียรหา
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๕๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เลียนเพชร

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๕๔

เด็กหญิงกชนิภา ผาตินาวิน
๑๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๕๕

เด็กหญิงกชพร ดำรงวัฒนกุล
๑๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๕๖

เด็กชายกฤตชพันธ์ เจริญศิลป
๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๕๗

เด็กหญิงกัญภร ประเวศชโยดม
๒๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๕๘

เด็กชายกานต์รวีย์ แดงเพ็ง
๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๕๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

คามาตะ
๒๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๘๒ / ๓๑๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๖๐

เด็กชายคณพศ นำดอกไม้
๑๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๖๑

เด็กหญิงจิณห์นภัส ทะนุธรรมกุล
๑๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๖๒

เด็กชายจิรทีปต์ แย้มสระโส
๐๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๖๓

เด็กหญิงจิรวรรณ วิเศษรจนา
๑๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๖๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เอียมมงคล

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๖๕

เด็กหญิงชญานิศ หีตนุ้ย
๑๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๖๖

เด็กชายชนาธิป พรมพันธ์ใจ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๖๗

เด็กชายชวณัฏฐ์ ชูเกลียง

้

๐๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๖๘

เด็กหญิงฑิตยา ธัญญเจริญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๖๙

เด็กชายณ ชนก หิรัญศรี
๓๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๗๐

เด็กหญิงณญาดา ปญญาสิทธิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๗๑

เด็กหญิงณิชกมล เพ็งสาตร์
๒๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๗๒

เด็กหญิงณิชาภา วรพรรณโสภาค
๒๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๗๓

เด็กหญิงดวงพร ธัญญะโสภาคย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๗๔

เด็กหญิงทิฐินันท์ ลาโม้
๐๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๗๕

เด็กชายธนนันท์ ธนามิตรานนท์
๑๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๗๖

เด็กชายธราธิป แสงอรุณ
๐๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๗๗

เด็กชายนวมินทร์ ถามังมี

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๗๘

เด็กหญิงนิชานันท์ ลำวิริยะพันธ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๗๙

เด็กหญิงปวิชญาดา ลิขิตขจรชัย

๒๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๘๐

เด็กหญิงพรรณพัชร ยงวานิชากร
๐๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๘๑

เด็กชายพลาจักษณ์ ปานเกษม
๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๘๒

เด็กชายพัสนัย สูตรอุดม
๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๘๓

เด็กชายภควรัตน์ ติยวรากุล
๑๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๘๔

เด็กชายภาณุวิชญ์ กระจ่างศรี
๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๘๕

เด็กชายภูดิส รัตนศรียากรณ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๘๖

เด็กชายภูริณัฐ แต่งศรีวรรณ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๘๗

เด็กหญิงฤทัยชนก แสงเงินอ่อน
๒๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๘๘

เด็กหญิงลวิตรา ขุนเอียด
๑๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๘๙

เด็กหญิงลักษิกา อินทรโชติ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๙๐

เด็กชายวชิรวิทย์ หล้าหิบ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๙๑

เด็กหญิงวรดา ลับโกษา
๑๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๙๒

เด็กชายวัลย์สห คุ้มครองวจี
๑๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๙๓

เด็กชายวิชาญ ตาตะมิ
๑๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๙๔

เด็กชายศักดิดินันท์

์

วงศ์ศรีชา

๑๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๘๓ / ๓๑๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๙๕

เด็กหญิงจรัสณัฐ วงษ์กำปน
๐๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๙๖

เด็กชายศุภณัฏฐ์ วชิรานุภาพ
๐๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๙๗

เด็กชายศุภพณัฐ วัฒนเจริญ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๙๘

เด็กหญิงสุกฤตา ปนงาม
๐๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๘๙๙

เด็กชายณัฐเศรษฐ อริยะ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๐๐

เด็กชายอภินัทธ์ เสนดี
๒๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๐๑

เด็กชายอินทัช ธีรวัฒนสาร

๑๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๐๒

เด็กหญิงอิษฎา อุษณกุล
๒๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๐๓

เด็กหญิงเกตน์สิรี ปะวะเสนะ
๒๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๐๔

เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา ไชยสีมา

๑๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๐๕

เด็กหญิงเปมิกา
ดำรงคะวิริยะพันธ์ ๑๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๐๖

เด็กหญิงแพรพลอย ธนเกียรตินิธิกุล
๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๐๗

เด็กหญิงขวัญชนก ศิริตัน
๓๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๐๘

เด็กชายขวัญพัฒน์ ปุตตวงศ์เกษม
๑๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๐๙

เด็กชายฑีฆายุ ภัทรารักษ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๑๐

เด็กหญิงณัฐภา จันทร์บรรจบ
๑๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๑๑

เด็กหญิงปาลพิรุฬห์ ธนาพิริยะกุล
๑๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๑๒

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ บัวประคอง
๑๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๑๓

เด็กหญิงสุธรรมมา อรไชย
๒๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๑๔

เด็กหญิงสุพิชญา ทรัพย์เฉลิม
๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๑๕

เด็กหญิงอุชุตา ศรีบุศราคัม
๐๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๑๖

เด็กชายเอกนิวัฒน์ อำนาจเอกมงคล
๒๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๑๗

เด็กหญิงบุณยวีร์ ดอกคำ
๐๔/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๑๘

เด็กชายภาณุพงศ์ หอมไกร
๑๗/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๑๙

นางสาวกนกพร อภิชาติมณีกุล
๒๕/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๒๐

นายกันตภณ
เบญญพิธพรพงษ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๒๑

นางสาวกันตวรรณ บุญคล้าย
๐๓/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๒๒

นายจักรพงษ์ เทพา
๒๔/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๒๓

นายจิติณณ์ อนันตไอศูรย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๒๔

นางสาวจุธารทิพย์ จันทวิเศษ

๑๖/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๒๕

นางสาวชฎาภรณ์ ขันติชัยขจร
๓๐/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๒๖

นายชนวิท เกิดเพทางค์
๐๖/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๒๗

นางสาวชนากานต์ นาคกัน
๒๖/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๒๘

นายชัยกร แขวงสุคนธ์ทิพย์
๒๖/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๒๙

นายฐิติพงศ์ บุณธนากร
๑๘/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๘๔ / ๓๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๓๐

นายณทัต ลิขิตฤกษ์วิทย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๓๑

นายณภัทร เรืองพงษ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๓๒

นางสาวกมลนิตย์ พรหมประภากร
๐๔/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๓๓

นายณัฐรัชต์ ดลเฉลิมศักดิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๓๔

นางสาวณัฐรุจา ศรีพุ่มไข่
๒๕/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๓๕

นายธนพล นิระ
๐๗/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๓๖

นายธัชชัยภูเมศ รฐารุ่งชัยโชคนิธิ
๒๕/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๓๗

นายนครินทร์ พิมพ์ลักษณ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๓๘

นางสาวนลินรัตน์ สมสันติสุข
๑๖/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๓๙

นางสาวนัทธ์ชนภัทร พรหมณะ
๐๕/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๔๐

นางสาวนิภาวรัชญ์ โกยโภไคสวรรค์
๐๒/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๔๑

นางสาวนิศาชล จงบัญญัติเจริญ
๐๙/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๔๒

นางสาวบัณฑิตา แก้วคำแสน
๐๙/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๔๓

นายปภาพย์ หัตถ์นำทรัพย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๔๔

นางสาวปยธิดา พิกุลเวชช
๐๗/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๔๕

นายพงศภัค ปญญา
๒๙/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๔๖

นางสาวพลอยไพลิน ตัณฑพงศ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๔๗

นางสาวพัทธ์ธีรา พาหุพันธ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๔๘

นายพิพัฒน์พงศ์ เหล่าวิวัฒน์
๑๒/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๔๙

นายภัทรโชค จิระบรรจง
๐๕/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๕๐

นางสาวภาสินี กิตติพงษ์พัฒนา
๑๔/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๕๑

นายมนัสกวิน ภู่ภิญโญกุล
๒๐/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๕๒

นางสาวลภัส สังวรประเสริฐ
๓๐/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๕๓

นางสาววสุวดี คงเดช
๒๗/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๕๔

นางสาววัลย์ลดา เรียบร้อย
๒๔/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๕๕

นางสาววารี เศรษฐพรรค์
๑๙/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๕๖

นายวุฒิภัทร รัตนะโชติวงศ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๕๗

นายศตายุ บุญศรี
๑๔/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๕๘

นายศรัณย์ เพ่งศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๕๙

นางสาวศิรินันท์ รักสวัสดิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๖๐

นางสาวศุภกานต์ ศรีคำมี
๑๓/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๖๑

นายศุภณัฐ โรจน์ศิริสถิตย์
๒๕/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๖๒

นางสาวสิทธิชา นวลขำ
๒๔/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๖๓

นางสาวสุริวัสสา ศรีศิลปโสภณ
๐๖/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๖๔

นายอธิป คำคง

๒๓/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๘๕ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๖๕

นางสาวอริสา แอลซี

่

แกมเบิล

้

๐๑/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๖๖

นางสาวอักษราภัค ศรีทา
๑๕/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๖๗

นางสาวอารยา เจียรไกร
๒๔/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๖๘

นางสาวเมธาพร พัฒนะพรอุดม
๒๘/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๖๙

นางสาวแพรวพิชชา ชนินทรลีลา
๐๑/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๗๐

นางสาวโสรวีร์ เอียมทรัพย์

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๗๑

นางสาววรัญญา แสนอินยศ
๐๑/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๗๒

นายศรัณญ์ เพคยางกูร
๒๐/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๗๓

นายสิทธิพล บุษราผู้พึงธรรม

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๗๔

เด็กหญิงวิชุดา ยีสุ่นซ้อน

่

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์)

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๗๕

เด็กชายนันทพงศ์ จันทร์หอมกุล
๐๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์)

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๗๖

เด็กชายนันทพล พิเศษสุข
๒๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์)

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๗๗

เด็กชายภราดร บุญสอาด
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์)

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๗๘

เด็กชายระพีพัฒน์ น้อยมหาพรหม
๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์)

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๗๙

เด็กหญิงรัตนาวดี บำรุงวงษ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์)

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๘๐

เด็กหญิงรัตติยา นันดอกรักษ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๘๑

เด็กหญิงวริศรา พิมล
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๘๒

เด็กชายสุรพงศ์ รักประสงค์
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๘๓

เด็กหญิงกฤษณา นุชชัยภูมิ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๘๔

เด็กหญิงธนพร บำรุงศรี
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๘๕

เด็กหญิงนงนภัส ทัศนพอดี
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๘๖

เด็กหญิงนวกรินทร์ บัวสาย

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๘๗

เด็กหญิงนิชกานต์ วิชานนท์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๘๘

เด็กชายพีรพงค์ โรจน์บุญถึง
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๘๙

เด็กชายภูมิทัศน์ เอกเอียม

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๙๐

เด็กหญิงวนิดา เอียมโยธา

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๙๑

เด็กชายวิทวัตน์ ตรีรัตน์
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๙๒

เด็กหญิงสุธารส ชูวงค์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๙๓

เด็กชายอัศนัย ปดตาทะโน
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๙๔

เด็กชายเสฎฐวุฒิ อ่วมวงศ์เปรม
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๙๕

เด็กชายติณณภพ นาคเงิน
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๙๖

เด็กหญิงกมลชนก วงษ์อนันต์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๙๗

เด็กหญิงณัชรวาดา ศาลาลอย
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๙๘

เด็กหญิงกัญญาพัชร คงยืน
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๒๙๙๙

เด็กหญิงวณิชยา ธงศิลา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๘๖ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๐๐

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

นามโมรา
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๐๑

เด็กชายขจรศักดิ

์

เทพทับ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๐๒

เด็กชายคมสัน แพรขาว
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๐๓

เด็กชายจารุภัทร เชียวชาญ

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๐๔

เด็กหญิงจารุวรรณ จานทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๐๕

เด็กหญิงจารุวรรณ ตับหุ่น
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๐๖

เด็กหญิงจิราพร ทองบัวศรี
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๐๗

เด็กหญิงชาลิสา รอดตัวดี
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๐๘

เด็กหญิงชาลิสา ราษฎร์ดุษดี
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๐๙

เด็กหญิงญาณภา สาลีผล
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๑๐

เด็กชายฐาวรา ศิริผล
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๑๑

เด็กหญิงฐิติพร ยีสุ่นซ้อน

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๑๒

เด็กหญิงณภัทร พึงวัน

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๑๓

เด็กหญิงณัฐณิชา อ้องาม
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๑๔

เด็กหญิงณัฐนันท์ ชัยธนาพร
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๑๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ รอดสำเริง
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๑๖

เด็กหญิงณัฐวรรณ ชูคลี

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๑๗

เด็กหญิงณิชนันทน์ สารคำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๑๘

เด็กหญิงณิชากร ไทยลี
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๑๙

เด็กชายทนงศักดิ

์

แจนดอน
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๒๐

เด็กหญิงทาริกา กลางดงทอง
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๒๑

เด็กชายธนวัฒน์ เขียวขำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๒๒

เด็กชายธนวัฒน์ เชียวชาญ

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๒๓

เด็กหญิงธวัลหทัย เจริญผล
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๒๔

เด็กชายนวพรรษ จงอวยพร
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๒๕

เด็กหญิงนัชชา จับจิตต์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๒๖

เด็กหญิงนัชชา นามโมรา
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๒๗

เด็กหญิงนิชาภา แววสีงาม
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๒๘

เด็กหญิงนิภาพร มุขศรี
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๒๙

เด็กหญิงนิภาภรณ์ เอียมเทียง

่ ่

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๓๐

เด็กหญิงนิศารัตน์ บุญธรรม
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๓๑

เด็กหญิงบงกช นูสารี
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๓๒

เด็กชายปฏิพล จิตต์กระจ่าง
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๓๓

เด็กชายปฐมพร นพพันธ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๓๔

เด็กหญิงปภาภรณ์ ใจหวัง
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๘๗ / ๓๑๗
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ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๓๕

เด็กหญิงประภัสสร ตระกูลสกุลเลิศ
๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๓๖

เด็กหญิงปวริศา ดนตรีเสนาะ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๓๗

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา วิลัยพันธ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๓๘

เด็กหญิงปาณิสรา ตติไตรสกุล
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๓๙

เด็กหญิงปาริฉัตร ช้างใหญ่
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๔๐

เด็กหญิงปาริฉัตร ดนมินทร์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๔๑

เด็กหญิงปยนุช เพ็งอาจ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๔๒

เด็กหญิงปุณยาวีร์ ปทุมานนท์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๔๓

เด็กหญิงพรนภัส คำพินิจ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๔๔

เด็กหญิงพัชรพร ยิมดี

้

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๔๕

เด็กชายพัชรพล เบิกบาน

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๔๖

เด็กชายพัฒนนันท์ ทรงเดช
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๔๗

เด็กหญิงพิริษา ยังประโยชน์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๔๘

เด็กชายภวรัญชน์ ยุดดร
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๔๙

เด็กชายภัทรกร การเกษม
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๕๐

เด็กหญิงภัทรธิดา ธรรมรัตน์ศิวะ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๕๑

เด็กหญิงภัทรลดา พึงสาย

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๕๒

เด็กหญิงภัทราพร เกิดสิน
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๕๓

เด็กหญิงภาวิณี ผลนาค
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๕๔

เด็กชายภูริณัฐ มินทะขัติ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๕๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ จุ้ยประเสริฐ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๕๖

เด็กหญิงมาริษา จันทร์พา
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๕๗

เด็กชายรณกร ช่างต่อ
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๕๘

เด็กชายราชันย์ บุญรอด
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๕๙

เด็กหญิงวณิชชา มีกลินหอม

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๖๐

เด็กหญิงวรรณธนา วรเจริญสุข
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๖๑

เด็กหญิงวรางคณา โสมสิทธิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๖๒

เด็กชายวศิน รามัญจิตร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๖๓

เด็กชายวัชรพงศ์ พรวิจิตรวงศ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๖๔

เด็กหญิงวิชาดา จุตตะโน
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๖๕

เด็กหญิงวิรัญชนา พลอยเจ๊ก
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๖๖

เด็กหญิงศวณีย์ ปนแก้ว
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๖๗

เด็กชายสรยุทธ จันทร์เจ็ก
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๖๘

เด็กหญิงสรัลชนา โชคสุริยกุล
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๖๙

เด็กหญิงสุจิตรา เชียวชาญ

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๘๘ / ๓๑๗
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ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๗๐

เด็กหญิงสุชานาฏ นุชนนท์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๗๑

เด็กชายสุทธิภัทร ปนทอง
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๗๒

เด็กชายสุธี เมืองสวัสดิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๗๓

เด็กหญิงสุพรรษา สังข์เพ็ชร
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๗๔

เด็กหญิงสุพัตรา คิดมา
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๗๕

เด็กหญิงสโรชา ศรีคร้าม
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๗๖

เด็กหญิงสโรชา เปลียนรัศมี

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๗๗

เด็กหญิงอติกานต์ ไกรสิงห์สม
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๗๘

เด็กชายอภิรักษ์ ชืนอารมณ์

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๗๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ เต้าปน
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๘๐

เด็กหญิงอรปรียา ยีสุ่นซ้อน

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๘๑

เด็กหญิงอรปรียา สานเสนาะ
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๘๒

เด็กหญิงอรพรรณ เสมแดง
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๘๓

เด็กชายอรุษ มีกลินกุหลาบ

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๘๔

เด็กหญิงอังค์ริสา เศรษฐ์ภัทรพล
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๘๕

เด็กชายอานนท์ เสียงดัง
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๘๖

เด็กหญิงเกตน์นิภา นวมกระจ่าง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๘๗

เด็กชายเดชาธนภัทร เสลารัตน์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๘๘

เด็กชายเดชาธนวัฒน์ เสลารัตน์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๘๙

เด็กหญิงเบญจมาศ ทรัพย์ประเสริฐ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๙๐

เด็กหญิงเบญจวรรณ ใหม่คามิ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๙๑

เด็กหญิงเปมิกา สมเผือก
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๙๒

เด็กชายเสฐศาสตร์ ศรีสุพรรณ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๙๓

เด็กชายไตรรัตน์ ทองเมืองหลวง
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๙๔

ว่าทีร้อยตรีพรทิพย์

่

โพธิเตีย

์ ้

๐๕/๐๖/๒๕๓๔

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๙๕

นางสาวสุภัสสร อยู่ทอง
๐๙/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๙๖

นางสาวสุรีย์พร ทรัพย์สิงห์
๐๔/๐๗/๒๕๒๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๙๗

เด็กหญิงกณิการ์ เสมอศรี
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๙๘

เด็กหญิงคันธรส แพงคูณ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๐๙๙

เด็กหญิงชลธิชา รวยทรัพย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๐๐

เด็กชายณัฐวัตร เตชาวรรธนา
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๐๑

เด็กหญิงณิภาวรรณ แสนสน
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๐๒

เด็กหญิงปริชาด ประนัดโส
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๐๓

เด็กหญิงปลายฟา เจริญผล
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๐๔

เด็กหญิงพิริสา มูลโมกข์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๘๙ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๐๕

เด็กชายศุภวิชญ์ พลายงาม
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๐๖

เด็กหญิงอทิตยา พึงความสุข

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๐๗

เด็กหญิงอรวรรณ รวมพล
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๐๘

เด็กชายอัจฉริย มีโชคชัย
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๐๙

เด็กหญิงจรรณิภา ศรีพิพัฒน์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๑๐

เด็กชายจิรัฏฐ์ บุญส่ง
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๑๑

เด็กหญิงชนิดาภา คำพรหม
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๑๒

เด็กหญิงนัฑริกา ฤกษ์งาม
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๑๓

เด็กหญิงปภาวรินท์ ศิลา
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๑๔

เด็กหญิงพรนิภา จักปน
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๑๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ จวิเสน
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๑๖

เด็กชายสหรัฐ สินพล
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๑๗

เด็กหญิงสิรินทิพย์ ไชยศิลา
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๑๘

เด็กหญิงอริสา เผือกอุดม
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๑๙

นางนางพิศมัย ขวัญดี
๒๑/๐๒/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๒๐

เด็กหญิงณัฐวรรณ นนทสิริกุล
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๒๑

เด็กหญิงธัญชนก พึงเทียน

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๒๒

เด็กชายขจรศักดิ

์

อ่อนอึง

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๒๓

เด็กชายชาญณรงค์ คล้อยเอียม

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๒๔

เด็กชายชานน ศิลาขาว
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๒๕

เด็กชายณัชพล ถนอมจิต
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๒๖

เด็กชายณัฐพนธ์ พึงเทียน

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๒๗

เด็กชายณัฐพล พารอด
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๒๘

เด็กหญิงทิพวรรณ แซ่เตียว
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๒๙

เด็กชายวรวุฒิ เฟองบุญ
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๓๐

เด็กชายสหรัฐ เรืองศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๓๑

เด็กชายเจนณรงค์ นามแสงผา
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๓๒

เด็กชายเดโชชัย โสดามุข
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๓๓

เด็กหญิงชนิดา ตุ่นไวย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๓๔

นางสาวชัชนันท์ ลีลานุช
๑๗/๐๖/๒๕๑๕

วัดปญญานันทาราม ปญญานันทาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๓๕

นางสาวบังอร วิเศษชาติ
๐๑/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๓๖

นางสาวมณีวรรณ แหวนหล่อ
๒๒/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๓๗

เด็กหญิงวิภาฎา โสภา
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๓๘

เด็กหญิงรสสุคนธ์ -
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๓๙

เด็กหญิงจิราภร แสงทรง
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๙๐ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๔๐

เด็กหญิงณัฐมน เหลืองพีระชัย
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๔๑

เด็กหญิงวรกานต์ สุริยะทา
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๔๒

เด็กหญิงญาดา เพชรจันทึก
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๔๓

เด็กหญิงชลิตา จัมปาโสม
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๔๔

เด็กหญิงณัฐฐาศิริ ชุ่มน้อย
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๔๕

เด็กหญิงพัชราภา มีเจริญ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๔๖

เด็กหญิงพัชตภรณ์ พันบุญมี
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๔๗

เด็กชายศุภวิชญ์ ปองดี
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๔๘

เด็กหญิงธนารีย์ เบียทอง

้

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๔๙

เด็กหญิงยุวดี กลินดี

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๕๐

เด็กหญิงปนัดดา แก้ววิเศษ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๕๑

เด็กหญิงชุติมาภรณ์ แสนมนตรี
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๕๒

เด็กชายชาญชัย เริญไธสง
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๕๓

เด็กหญิงวรรณวิสา กล่อมบาง
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๕๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ จันทโรจน์
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๕๕

เด็กหญิงณัฐฐาพร โพธิบัลลังค์
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๕๖

เด็กหญิงธนกาญจน์ ภูเต้านิน
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๕๗

เด็กหญิงปญญาภร ดวงแก้ว
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๕๘

เด็กหญิงสุภาพร นครเกตุ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๕๙

เด็กชายธนบดี ศรีมาตย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๖๐

เด็กหญิงจีระพร กริบทอง
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๖๑
เด็กหญิงกาญจนาภรณ์

สิทธิรส
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๖๒

เด็กหญิงพุทธิชา คำลา
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๖๓

เด็กชายกำธร ตุ้มทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๖๔

เด็กหญิงณิชานันท์ ไชยแดง
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๖๕

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ตาวิโรจน์
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๖๖

เด็กหญิงกนกวรรณ อิมแก้ว

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๖๗

เด็กหญิงเยาวเรศ บุญมาก
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๖๘

เด็กหญิงปรียาภัทร แปหวิน
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๖๙

เด็กหญิงพรนภา ยากับ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๗๐

เด็กหญิงรังสิญา ละมัย
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๗๑

เด็กชายศุภโชค ศรีดี
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๗๒

เด็กหญิงทัศนีย์ คำมาปน
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๗๓

เด็กชายสุรชาติ สถานทุง
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๗๔

เด็กหญิงเบญญาทิพย์ บานเย็น
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๙๑ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๗๕

นางสาวประภาศรี สมใจ
๑๐/๑๐/๒๔๙๓

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๗๖

นางสาววันนิพา จูวัฒนสำราญ
๒๖/๖/๒๕๐๘

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๗๗

นางกัญญา บุญส่ง
๑๙/๙/๒๕๐๙

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๗๘

นางสาวมาวิทัย ไชยกุล
๒๔/๙/๒๕๐๙

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๗๙

นายสมบัติ ใจทิม ๑/๖/๒๕๑๒ วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๘๐

นางสาวสุภา วีระพลเทพ
๐๙/๐๔/๒๕๑๓

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๘๑

นางสาวอภินันท์ ชนสยอง
๒๗/๘/๒๕๑๔

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๘๒

นางสาวณัฐชย์ภรณ์ เดินไพร
๑๑/๒/๒๕๑๖

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๘๓

นางสาววรพรรณ จันทรากุลศิริ
๑๒/๑๐/๒๕๑๘

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๘๔

นางสาวชุติมา จันทร์ธีระกุล
๑๗/๓/๒๕๒๑

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๘๕

นางสาวสุภาวดี ศรีใส
๒๕/๐๔/๒๕๒๒

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๘๖

นางสาวณัฏฐ์วารี วีระพลเทพ
๓๐/๗/๒๕๒๓

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๘๗

นายอาทิตย์ หักทะเล
๑๘/๑/๒๕๒๔

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๘๘

นางสาวกวินตรา สุธีริวา
๑๓/๒/๒๕๒๘

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๘๙

นางสาวพรพิรุณ ราชวงศ์เมือง
๑๑/๕/๒๕๒๙

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๙๐

นางสาวจารุวรรณ เสริมวราพันธ์ ๑/๕/๒๕๓๐ วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๙๑

นางสาวประภัสสร นพฤทธิ

์

๑๑/๘/๒๕๓๑
วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๙๒

นางสาวอาทิตยา ลำดับ
๙/๑๐/๒๕๓๑

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๙๓

นางสาวนันทิยา แสนจันทร์
๒๖/๒/๒๕๓๒

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๙๔

นางสาวบุษบา ภูศรี
๑๓/๖/๒๕๓๒

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๙๕

นางสาวยุภาวดี สุขแสวง
๓๐/๖/๒๕๓๒

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๙๖

นางสาวรัตนาภรณ์ อมรทวีสิน ๓/๗/๒๕๓๒ วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๙๗

นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่จาง
๒๕/๑๐/๒๕๓๒

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๙๘

นางสาวรัชนีกร แซ่จาง
๒๕/๑๐/๒๕๓๒

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๙๙

นางสาวปารีนา สีดาคุณ
๓/๑๒/๒๕๓๒

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๐๐

นางสาวเพชรรัตน์ บุญเรือง
๒๒/๒/๒๕๓๓

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๐๑

นางสาวอุษา บรรดาศักดิ

์

๒๓/๒/๒๕๓๓
วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๐๒

นางสาวภัทรา บรรดาศักดิ

์

๒๓/๒/๒๕๓๓
วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๐๓

นางสาวนพกา ศรีดาพันธ์ ๙/๓/๒๕๓๓ วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๐๔

นางสาวเพชรชรี จันทร์แดง
๑๗/๓/๒๕๓๓

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๐๕

นางสาวรพีพรรณ จันทร์กลิน

่

๙/๔/๒๕๓๓ วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๐๖

นายธนชล สมอินสอน
๓๐/๐๔/๒๕๓๓

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๐๗

นางสาวนิตยา ศรีบุญเรือง
๑๓/๙/๒๕๓๓

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๐๘

นางสาววรรษมน บริบูรณ์
๓/๑๒/๒๕๓๓

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๐๙

นางสาวธนาภรณ์ ซือสัตย์

่

๑๘/๑๒/๒๕๓๓

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๙๒ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๑๐

นางสาวกมลวรรณ มุ่งเคียงกลาง
๒๐/๑๒/๒๕๓๓

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๑๑

นางสาวประภัสสร วรรธะมานี
๑๔/๒/๒๕๓๔

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๑๒

นางสาวชลธิชา หาสุระ
๒๐/๒/๒๕๓๔

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๑๓

นางสาวอาภาวรรณ เสถียรธนเศรษฐ์
๑๑/๐๔/๒๕๓๔

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๑๔

นางสาวรัตนาพร ไชยปญญา
๑๘/๔/๒๕๓๔

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๑๕

นางสาวพัทธนันท์ ปริสัญุตานนท์ ๑๐/๖/๒๕๓๔
วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๑๖

นางสาวณิชกานต์ สีรับขวา
๒๙/๙/๒๕๓๔

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๑๗

นางสาวสุธาดา ไพโรจน์

๑๕/๑๑/๒๕๓๔

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๑๘

นางสาวกัญญารัตน์ สมศรี

๑๘/๑๑/๒๕๓๔

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๑๙

นายวีระชัย พลบูรณ์

๒๙/๑๑/๒๕๓๔

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๒๐

นางสาวชฎลศ์พร เมธประสพสันต์
๒/๑๒/๒๕๓๔

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๒๑

นางสาวกมลวรรณ แสนหมุด
๒๒/๑/๒๕๓๕

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๒๒

นางสาวสุดาภา บุญส่ง ๒/๔/๒๕๓๕ วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๒๓

นางสาวปฐมา กุลเสนา
๒๓/๖/๒๕๓๕

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๒๔

นางสาวศิริลักษณ์ อมาตยกุล
๓๑/๗/๒๕๓๕

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๒๕

นางสาวพรวดี เกียรติประการ
๐๓/๑๒/๒๕๓๕

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๒๖

นางสาวสุมาลี สุเมธมงคล
๑๒/๐๓/๒๕๓๖

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๒๗

นางสาวปานวาด โกศลดำรง
๑๓/๐๓/๒๕๓๖

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๒๘

นางสาวเนตรนภา ไชยแก้ว
๒๗/๐๔/๒๕๓๖

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๒๙

นายบัณฑิต เรือนแก้ว
๑๒/๘/๒๕๓๖

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๓๐

นายภานุเดช สุภาผล
๑๔/๐๑/๒๕๓๗

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๓๑

นางสาวกนิษฐา ฤทธิแผลง
๑๑/๐๕/๒๕๓๗

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๓๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ใจทิม ๙/๕/๒๕๔๘ วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๓๓

เด็กหญิงเปยมรัก เพ็ชรกิจ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๓๔

นายภาณุวัฒน์ ไชยมัชฌิม
๒๕/๕/๒๕๓๒

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๓๕

เด็กชายกิตติพิชญ์ กุลฉิม
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๓๖

เด็กหญิงจันทิรา อินทร์กรุงเก่า
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๓๗

เด็กหญิงจิรภิญญา งามวงศ์น้อย
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๓๘

เด็กชายจีระศักดิ

์

รุ่งจรัส
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๓๙

เด็กชายชัยธวัช ชาวตระการ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๔๐

เด็กชายณัฐพล การกันหา
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๔๑

เด็กหญิงดอกรักฟา โคตรศรี
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๔๒

เด็กชายธนาดล รัตนศักดิไกรสีห์

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๔๓

เด็กชายธนโชติ บางน้อย
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๔๔

เด็กหญิงธันย์ชนก ทารีโฉม
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๙๓ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๔๕

เด็กหญิงนริศรา ช่วยชัยภูมิ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๔๖

เด็กหญิงมลนภา รัดสีสม
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๔๗

เด็กหญิงมุกมณี แสงหงษ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๔๘

เด็กชายรภีพัทร กองสะอาด

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๔๙

เด็กหญิงรุจิราภรณ์ เกตะโร
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๕๐

เด็กหญิงวรรณศิริ ไผ่เรือง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๕๑

เด็กหญิงวิภาภรณ์ ไวยโสภี
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๕๒

เด็กหญิงวิมลรัตน์ สังข์เมือง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๕๓

เด็กชายศิรวัฒน์ แก้วเพชร
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๕๔

เด็กชายสมมารถ วิสุทธิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๕๕

เด็กหญิงสิริลักษณ์ ทองแกมแก้ว
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๕๖

เด็กหญิงอรอุมา พลายอร่าม

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๕๗

เด็กหญิงอรุณจารีย์ สุขกำเนิด
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๕๘

เด็กหญิงอานิสา สารลิขิต
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๕๙

เด็กชายเผ่าภาคิน สิงห์แก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๖๐

เด็กหญิงกนกทิพย์ พระภิรมย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๖๑

เด็กชายคมกริช หมอนทอง
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๖๒

เด็กชายจิรายุทธ จุลเพชร
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๖๓

เด็กหญิงชนิกานต์ เตตะมะ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๖๔

เด็กชายชนุดร โกยดุลย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๖๕

เด็กหญิงตรีรักษ์ อุบลบาล
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๖๖

เด็กหญิงธัญชนก คงเจริญ
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๖๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ โสมนัส
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๖๘

เด็กชายธีรศักดิ

์

ละมัย
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๖๙

เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ จิตพานิชย์
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๗๐

เด็กหญิงนันทพร ปนทอง
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๗๑

เด็กชายอนุกูล กุลเกตุ
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๗๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุขเกษม
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๗๓

เด็กหญิงอัจฉราวดี ทองเทศ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๗๔

เด็กหญิงจิดาภา บุญร่วม

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๗๕

เด็กชายจิรภัทร พึงฤทธิ

่ ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๗๖

เด็กชายณัฐพงษ์ คงเปยม
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๗๗

เด็กชายกฤษดา วาโย
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๗๘

นายปฐมพร จงแจ้งกลาง
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๗๙

เด็กหญิงรัตน์ติการ์ ไพรสุวรรณ
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๙๔ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๘๐

นางสาวกฤติมา พาณิชย์สมบูรณ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๘๑

นางสาวงามจิต บอยขุนทด
๑๔/๑๐/๒๕๓๔

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๘๒

นางสาวจริยา สดุดี
๑๖/๐๒/๒๕๓๘

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๘๓

นางสาวชนิกานต์ นามตะคุ
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๘๔

นางสาวญาณิศา มีไชย
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๘๕

นางสาวญาณิศา มุ่งนวล
๑๐/๐๕/๒๕๑๐

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๘๖

นางสาวฐิตินันท์ รอดเรือง
๐๑/๑๒/๒๕๑๔

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๘๗

นางสาวนำฝน บัวอ่อน
๐๖/๑๒/๒๕๓๙

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๘๘

นายประวิทย์ ใจวงศ์
๑๗/๑๐/๒๕๒๙

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๘๙

นางสาวปวีณ์สิรี นาคทองอินทร์
๒๐/๑๐/๒๕๐๔

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๙๐

นางสาวปทมภรณ์ แสวงดี
๒๐/๐๔/๒๕๒๑

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๙๑

นายพรจิตร เพ็งผจญ

๒๑/๑๒/๒๕๑๕

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๙๒

นายพรชัย คำนึง

๒๙/๑๒/๒๕๒๗

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๙๓

นางสาวพัชราภรณ์ ผึงเถือน

้ ่

๑๐/๐๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๙๔

นางสาวพัชรี ธรรมชาติ
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๙๕

นางสาวพาฝน ตรุสมูล
๒๔/๐๒/๒๕๒๙

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๙๖

นางสาวรุ่งฤดี แซ่อึง

๊

๑๐/๐๗/๒๕๐๘
กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๙๗

นางสาวลูกปลา กลินหอม

่

๐๙/๑๐/๒๕๒๖

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๙๘

นางสาววนัสนันทน์ นาคทองอินทร์
๐๕/๐๖/๒๕๑๘

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๙๙

นางวรรณกานต์ ยิมจันทร์

้

๑๖/๐๖/๒๕๑๗

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๐๐

นางสาววิมาน ปดดอน
๐๖/๑๑/๒๕๐๗

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๐๑

นายวีระพันธ์ สาโรจน์
๒๙/๑๐/๒๕๓๒

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๐๒

นายศักดา เสาเกลียว
๐๑/๐๒/๒๕๒๖

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๐๓

นายศุภากร กระสวยทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๑

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๐๔

นายสรณัฐ จำเปน
๒๘/๑๐/๒๕๒๙

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๐๕

นางสาวสรัญญา
โชคอำนวยสินชัย

๑๕/๑๐/๒๕๓๙

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๐๖

นายสายชล แก้วสีจันทร์
๐๑/๐๔/๒๕๔๑

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๐๗

นางสาวสุชีรา นาคสุด
๐๑/๐๑/๒๕๔๐

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๐๘

นายสุธีร์ หรังอุดม

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๐๙

นางสาวหนึงฤทัย

่

แย้มพราย
๐๑/๑๑/๒๕๓๒

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๑๐

นายอนุรักษ์ อ่วมทองดี
๐๗/๐๘/๒๕๒๐

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๑๑

นายอมรเทพ ปตโชติสิงห์
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๑๒

นางสาวอรณี บุตรพรม
๑๕/๑๐/๒๕๓๖

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๑๓

นายอัมพรรณ ธรรมเถาว์
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๑๔

นางสาวเฟองฟา งาเนียม
๑๓/๐๔/๒๕๓๘

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๙๕ / ๓๑๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๑๕

นายไพรัช เปราะแดง
๑๓/๐๗/๒๕๔๑

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๑๖

นางสาวกมลชนก ชาภู่พวง
๒๑/๐๙/๒๕๓๐

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๑๗

นางสาวกรรณิการ์ บุญสมสู่
๒๙/๐๘/๒๕๓๒

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๑๘

นางสาวกรุณา ไตรริน
๐๙/๐๑/๒๕๔๐

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๑๙

นางสาวกัญญารัตน์ นาบำรุง
๑๗/๐๙/๒๕๓๙

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๒๐

นายกัณฑ์กนก สิงหา
๒๔/๐๑/๒๕๓๕

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๒๑

นางสาวกันยา ข้อพิสังข์
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๒๒

นายกิตติพงษ์ พุทธปอง

๑๗/๑๒/๒๕๓๘

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๒๓

นายคณากร ผดุงขันธุ์
๑๙/๐๔/๒๕๓๓

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๒๔

นางสาวจิรนันท์ ศรีภาวินทร์
๑๕/๐๓/๒๕๐๗

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๒๕

นางสาวจุฑารัตน์ ดำปก
๐๗/๑๒/๒๕๓๖

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๒๖

นางสาวจุฬาทิพย์ เสริมรัก
๑๑/๐๖/๒๕๒๒

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๒๗

นายชัยยุทธ รอดม่วง
๐๓/๐๕/๒๕๔๐

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๒๘

นางสาวชไมพร เมาะราษี
๑๙/๐๗/๒๕๓๒

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๒๙

นายณัฐชวัศ ทับทิมสี
๓๑/๐๕/๒๕๓๔

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๓๐

นายธีระวัฒน์ เขยกลาง
๐๗/๑๐/๒๕๓๑

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๓๑

นางสาวนภัสวรรณ ช้องทอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๓๒

นางสาวนิรมล มาตรมูลตรี
๐๗/๐๒/๒๕๓๐

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๓๓

นางสาวบุศรา รู้สรรพกิจ
๑๔/๑๐/๒๕๓๘

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๓๔

นายประภาพ ขะหัส
๑๓/๐๗/๒๕๓๓

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๓๕

นางพนัชกัญญ์ วงค์รัตน์

๒๗/๑๒/๒๕๒๕

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๓๖

นางสาวพรรณนิภา คำสีแก้ว
๑๔/๐๖/๒๕๔๑

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๓๗

นางสาวพัชรินทร์ อินแดง
๒๗/๐๒/๒๕๓๖

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๓๘

นายภูมรินนทร์ ชมเพ็ญ
๐๖/๐๒/๒๕๓๔

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๓๙

นายยุทธพงษ์ ฝูงใหญ่

๑๒/๑๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๔๐

นางสาวรัชนีพร โพธิเหลือง

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๔๑

นางสาวรุ่งทิวา กล้ากำเนิด
๒๘/๐๗/๒๕๒๙

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๔๒

นางละไม บุญประเสริฐ
๐๕/๐๒/๒๕๐๑

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๔๓

นางสาววรรณิสา จิกบงค์

๒๘/๑๑/๒๕๓๘

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๔๔

นายวัชระพงษ์ ปทุมยา
๒๘/๑๐/๒๕๓๙

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๔๕

นางสาววานรินทร์ โทรัตน์
๑๘/๐๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๔๖

นางสาววิมลรัตน์ ครองแห้ง
๑๐/๐๕/๒๕๓๒

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๔๗

นางสาววิมลเรขา มากมาย

๒๘/๑๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๔๘

นายวีระพันธ์ ศรีแก้ว
๒๔/๐๕/๒๕๓๓

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๔๙

นางสาวศิริรัตน์ ราดเกษม
๑๖/๑๒/๒๕๔๐

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๙๖ / ๓๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๕๐

นางสาวศิลาวดี เทียนเพลิง
๒๒/๑๐/๒๕๓๐

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๕๑

นางสนอง จันทร์อำรุง
๐๙/๐๘/๒๕๐๑

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๕๒

นายสรวิศ ชนไพโรจน์
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๕๓

นายสราวุฒิ เพ็ชรชาญชัย
๑๙/๐๔/๒๕๔๐

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๕๔

นายสัณหณัฐ สะสม
๒๒/๐๘/๒๕๔๐

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๕๕

นายสันติ สันทัดสาน
๒๓/๐๔/๒๕๓๑

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๕๖

สามเณรสิทธิชัย มาตราช
๒๗/๐๕/๒๕๔๑

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๕๗

นายสิทธิพิศาล ขุนทองไทย
๑๗/๑๐/๒๕๓๐

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๕๘

นางสาวสุธารัตน์ สุขสุพรรณ

๒๗/๑๑/๒๕๓๗

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๕๙

นางสาวสุพัตรา ประเสริฐสังข์
๒๕/๐๖/๒๕๔๒

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๖๐

นายสุริยา มาลาสาย

๑๒/๑๒/๒๕๓๘

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๖๑

นางสาวสุริวิภา หมืนภักดี

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๖๒

นางสาวสุวณา บุรานนท์

๒๘/๑๑/๒๔๙๙

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๖๓

นางสาวหยดเทียน ถินพลวัว

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๒

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๖๔

นายอภิชาติ พัดม่าน
๒๕/๐๖/๒๕๒๙

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๖๕

นางสาวอันดามัน จุ้ยม่วงศรี
๑๐/๐๘/๒๕๔๐

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๖๖

นายอุทิศ แก้วยศ
๓๑/๐๘/๒๕๒๙

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๖๗

นางสาวอุราวรรณ์ ชุมสุข
๒๐/๐๔/๒๕๑๖

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๖๘

นางสาวอ้อมเดือน โตดีลัง
๑๑/๐๒/๒๕๒๕

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๖๙

นายเจนภพ อาสน์สถิตย์
๑๒/๐๙/๒๕๓๙

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๗๐

นางสาวเดือนเพ็ญ ทับทิม
๐๓/๑๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๗๑

นายเสมาชัย เสียงเย็น
๒๗/๐๓/๒๕๓๓

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๗๒

นางสาวแอน สิงห์ทอง
๐๘/๐๖/๒๕๒๙

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๗๓

นางโสพิศ เพ็ชรบูรณิน
๒๓/๐๙/๒๔๙๘

กศน.อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๗๔

เด็กหญิงกัลยกร
ขจรโชคประเสริฐ

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๗๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์ วงษ์สุวรรณ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวันครู 2502 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๗๖

เด็กหญิงขนิษฐา ฉิมมา
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวันครู 2502 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๗๗

เด็กชายคมสัน นิกูลรัมย์
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๗๘

เด็กหญิงจอมใจ มาเยอะ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวันครู 2502 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๗๙

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สอนสนาม
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๘๐

เด็กหญิงชมภูนุท อิมศิลป

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวันครู 2502 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๘๑

เด็กชายฐิติพงศ์ ยิงยวด

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๘๒

เด็กหญิงณัฎฐธิดา
เฮงเจริญเขตขันธ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวันครู 2502 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๘๓

เด็กหญิงณัฐนิชา เปยนาค
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๘๔

เด็กหญิงธนัชพร อนุอัน
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 วัดพระธรรมกาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๙๗ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๘๕

เด็กชายธีรภัทร์ ชมเพ็ญ
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๘๖

เด็กหญิงนารีนาถ ไวกิจการณ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๘๗

เด็กหญิงนิลเพชร ภาระพินิจ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวันครู 2502 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๘๘

เด็กหญิงปุณยาพร พันธุ์ศรีเพชร
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๘๙

เด็กหญิงพิมพ์รพัทร ศรีเทียนทอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๙๐

เด็กหญิงภัทรธิดา อบอุ่น
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวันครู 2502 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๙๑

เด็กหญิงมณินทร ทับนิยม
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๙๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ เทพสมพร
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๙๓

เด็กหญิงมีนา จันจู
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวันครู 2502 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๙๔

เด็กชายลัทธพล สีสุมัง
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวันครู 2502 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๙๕

เด็กชายวทัญู ช่อประพันธ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๙๖

เด็กหญิงวรรณวิษา แก้ววรรณจักร์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวันครู 2502 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๙๗

เด็กหญิงวราภรณ์ ฉลาดแพทย์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวันครู 2502 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๙๘

เด็กชายศักดิสกุล

์

สังข์สวัสดิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวันครู 2502 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๓๙๙

เด็กชายสนัน

่

โนนสูง
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๐๐

เด็กหญิงสุทธิดา นัยวิจารณ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๐๑

เด็กชายอภิรักษ์ มะหิงพันธ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๐๒

เด็กหญิงอรชุมา แก้วจรูญ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวันครู 2502 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๐๓

เด็กหญิงอรปรียา คำงาม
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวันครู 2502 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๐๔

เด็กหญิงเวธินี กันทะวงค์
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวันครู 2502 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๐๕

เด็กชายเศรษฐพงษ์ รวมทรัพย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๐๖

เด็กหญิงโชติรัตน์ คงมนต์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๐๗

เด็กชายบุญหิรัณย์ เจริญรุ่งรัตน์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวันครู 2502 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๐๘

เด็กชายบุญณาพัฒน์ เจริญรุ่งรัตน์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวันครู 2502 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๐๙

เด็กชายชัยพฤกษ์ สุขวิจิตต์
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๑๐

เด็กชายณัฐพัชร์ แก้วหล่อ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๑๑

เด็กชายวราดิศย์ กมลเวช
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๑๒

เด็กหญิงสุชญา ติรพงศ์พร
๒๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๑๓

เด็กชายเจตพัฒน์ หวังปรีชาอมร
๑๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๑๔

เด็กหญิงบัณฑิตา มุกดาดี
๑๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๑๕

เด็กหญิงพิมพ์มาดา เขียวแจ่ม
๒๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๑๖

เด็กหญิงพิมพ์ศิริ ยุคนธจิตต์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๑๗

เด็กหญิงรพีพิมพ์ ผลเรืองวิไลแสง
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๑๘

เด็กหญิงนันทภัค อ่อนคล้าย
๑๘/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๑๙

เด็กหญิงพัชรานิษฐ์ วรพันธ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๙๘ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๒๐

เด็กชายชอว์ คอนโด
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๒๑

เด็กชายธนากร ลิมศิริวัฒน์

้

๐๒/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๒๒

เด็กชายพุทธิพงศ์
นิลรัตน์ ณ อยุธยา ๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๒๓

เด็กหญิงชนิกา ศรีเวชดิษฐ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๒๔

เด็กหญิงณัฏฐากร นุชนานนท์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๒๕

เด็กหญิงนวนันท์ แสงเงิน
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๒๖

เด็กหญิงนิฐิญาดา บุญลยางกูร
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๒๗

เด็กหญิงบุญสิตา งามศิลป
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๒๘

เด็กหญิงบุญสิตา ทานนท์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๒๙

เด็กหญิงลักษิกา จีนหมิก
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๓๐

เด็กชายกฤต เจียมจารีกุล
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๓๑

เด็กชายก้องกิดากร ปาจินะ
๒๐/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๓๒

เด็กชายชนพัฒน์ ขำโคกกรวด
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๓๓

เด็กชายณภัทร ปกครอง
๒๗/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๓๔

เด็กชายธรรศกร ศิริสุวรรณ
๑๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๓๕

เด็กชายธันยพงศ์ ศิริบุบผา
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๓๖

เด็กชายปุณยธร กิจลำมี
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๓๗

เด็กชายพัฒนสิน เจียง
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๓๘

เด็กชายพุฒิพงศ์
กำเนิดพงศ์ปรีดา

๐๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๓๙

เด็กชายภัคภูมิ สงคง
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๔๐

เด็กชายภูวิศ ลิมไพโรจน์

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๔๑

เด็กชายฤทธิไกร บุญวงศ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๔๒

เด็กชายวัณณุพล กัณหาเรียง
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๔๓

เด็กชายศตายุ อิมสอาด

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๔๔

เด็กชายอนวัช ลาวัณย์เสถียร
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๔๕

เด็กหญิงกันตา กอวรกุล

๒๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๔๖

เด็กหญิงฐิติรัตน์ สุยะฟู

๑๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๔๗

เด็กหญิงดรัสรัตน์ ทองนิม

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๔๘

เด็กหญิงนรกมล กมลสินธุ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๔๙

เด็กหญิงปุณณภา คำภูแสน
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๕๐

เด็กหญิงพัชรวรรณ อ้วนลำ
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๕๑

เด็กหญิงภคนันท์ งามศิลป
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๕๒

เด็กชายนัทธพงศ์ วิรัชโชติเสถียร
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๕๓

เด็กชายนนทพัทธิ

์

ลิมปไพบูลย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๕๔

เด็กชายชัยอนันต์ เฉิน
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๙๙ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๕๕

เด็กชายณภัทร แสงสระคู
๒๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๕๖

เด็กชายภูเบศร์ มาทวิมล
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๕๗

เด็กชายวิธวินท์ เชียวชาญชัย

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๕๘

เด็กชายอิทธิภากร ซันตระกูล

๑๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๕๙

เด็กหญิงเขมจิรา โคกขำ
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๖๐

เด็กหญิงณิชาพัชร์ หน่องพงษ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๖๑

เด็กหญิงธนินี ดุริยพันธุ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๖๒

เด็กหญิงนวินดา ชาคริตฐากูร
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๖๓

เด็กหญิงนิรดา
อารมย์ศักดิอารีย์

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๖๔

เด็กหญิงปวีณา เศรษฐวงศ์สิน
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๖๕

เด็กหญิงปณณพร รอดอ่อง
๒๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๖๖

เด็กหญิงพณาภา กอไพบูลย์กิจ
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๖๗

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เข็มพิลา
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๖๘

เด็กหญิงศุภิสรา พะหูชนม์
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๖๙

เด็กหญิงสมิตรา พัฒนธารทิพย์
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๗๐

เด็กหญิงสิริกานต์ สงวนทรัพย์
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๗๑

เด็กหญิงสุภาสิรินทร์ วณิชย์สุวรรณ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๗๒

เด็กหญิงอักษราภัค คล่องการ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๗๓

เด็กชายศุภชัย ฤกษ์สมโภช
๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๗๔

เด็กหญิงขนิษฐา ศรีคุณ ๒/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๗๕

เด็กหญิงชญาดา รัตนะ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๗๖

เด็กหญิงณิชาภัทร จันทร์แดง
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๗๗

เด็กหญิงธมนวรรณ นาคะโยธินสกุล ๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๗๘

เด็กหญิงนวภัทร ศุภลักษณ์
๒๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๗๙

เด็กหญิงพัชราภา สุราฤทธิ

์

๒๑/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๘๐

เด็กหญิงพิมพ์ดาว ศรีราตรี ๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๘๑

เด็กหญิงภิญญ์วีรดา ภู่เจริญ
๓๐/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๘๒

เด็กหญิงสวรส พลมณี
๑๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๘๓

เด็กชายกิตติธัช งีสันเทียะ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๘๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แสงใส
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๘๕

เด็กชายเกียรติพันธุ์ กุลเกลียง

้

๒๘/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๘๖

เด็กชายคเณศ อรชุนเลิศไมตรี
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๘๗

เด็กชายพงศกร สุขตะโก
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๘๘

เด็กชายพีรวิชญ์ ฤทธิโพธิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๘๙

เด็กชายรวิพล ทิมสอน
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๐๐ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๙๐

เด็กหญิงกมลชนก แซ่เอียว

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๙๑

เด็กหญิงกัญญ์นภัส นามพุทธา
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๙๒

เด็กหญิงพรรษชล พงษ์ศรีเจริญสุข
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๙๓

เด็กหญิงพิชญา ราชา
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๙๔

เด็กหญิงแพรวา สืบชมภู
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๙๕

เด็กหญิงศุภิสรา พูลผล
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๙๖

เด็กหญิงสิริรัตน์ กลึงกระจ่าง
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๙๗

เด็กหญิงอคิราภ์ แสนนาม
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๙๘

เด็กหญิงอริสา กฤตฤกษ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๔๙๙

เด็กชายชยพล จิรชัยอารีย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๐๐

เด็กชายชัชพิมุข ศรีสวัสดิ

์

๒๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๐๑

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

จิตรพัฒนพงศ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๐๒

เด็กชายธีธัช ลีกุลนิมิต
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๐๓

เด็กชายนรพัฒน์ เจิดกานต์
๒๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๐๔

เด็กชายภควัต จิตรไกรสร
๒๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๐๕

เด็กชายสันธรา ดวงแปน

๑๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๐๖

เด็กหญิงกนกรักษ์ เจริญจันทร์
๒๓/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๐๗

เด็กหญิงจิดาภา วระวิจิตร
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๐๘

เด็กหญิงจิราภา ประเสริฐกุล
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๐๙

เด็กหญิงชาลิสา ทองอยู่คง
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๑๐

เด็กหญิงญาณภา คงนวม
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๑๑

เด็กหญิงฐิติอัฆฒ์ ปยะพันธ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๑๒

เด็กหญิงณัจฉรียา จิตธโนปจัย
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๑๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา อ่อนฤทธิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๑๔

เด็กหญิงธัญจิรา อุทัยพิมลพันธุ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๑๕

เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา เจริญงามกวีวงษ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๑๖

เด็กหญิงพัศชนันท์ หลักทรัพย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๑๗

เด็กหญิงแพรพลอย สุจริตธรรม
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๑๘

เด็กหญิงภัทรสุดา ค่านคร
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๑๙

เด็กหญิงวารุณี โพธิงาม

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๒๐

เด็กหญิงวิมลสิริ คงเพียรธรรม
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๒๑

เด็กหญิงศศิธร ภูสุวรรณ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๒๒

เด็กหญิงสิริมา แดงนา
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๒๓

เด็กหญิงสุภัทรา จิตต์ศิริ
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๒๔

เด็กหญิงอรวรภา หอมหวล
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๐๑ / ๓๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๒๕

เด็กชายกมลภู ถนอมพงษ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๒๖

เด็กชายกิตติพันธ์ จักษุอินทร์
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๒๗

เด็กชายณรชต ศรีสุข
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๒๘

เด็กชายณัฐพันธุ์ บุญทอง
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๒๙

เด็กชายณัฐวรรธน์ เหล่าสุวรรณ
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๓๐

เด็กชายธนวัฒน์ พงศ์ปฏิสนธิ
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๓๑

เด็กชายพลวัฒน์ ศิริเรือง
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๓๒

เด็กชายโภคิณ วณิชพงศ์พันธุ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๓๓

เด็กชายสุรศิลป หินแสงไสย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๓๔

เด็กหญิงจีราภา แสนพลพัฒน์
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๓๕

เด็กหญิงชาลิสา สุขเมือง
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๓๖

เด็กหญิงญากิติภัฎษ์ จิตสถิน

๑๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๓๗

เด็กหญิงณัฐนรี น้อยสว่าง
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๓๘

เด็กหญิงธนนันท์ อุณหัง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๓๙

เด็กหญิงธนัชพร พิบูลย์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๔๐

เด็กหญิงนลพรรณ เกตุนุติ
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๔๑

เด็กหญิงนุชนาฎ เสือมัน

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๔๒

เด็กหญิงพัตร์พิมล หลีนวรัตน์
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๔๓

เด็กหญิงสมิตา ศรีวะอุไร

๒๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๔๔

เด็กหญิงสุจิรา สมบัติ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๔๕

เด็กหญิงอรุชา แก้วประเสริฐ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๔๖

เด็กหญิงอัฐภิญญา กำหนด
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๔๗

เด็กชายก้องฟา วโรรส
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๔๘

เด็กชายณภัทร เกษมาลา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๔๙

เด็กชายธนทรัพย์ ปรางแก้ว
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๕๐

เด็กชายพณิชพล บุณยเกตุ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๕๑

เด็กชายพัตชรพล
ธนโชติคณาทิวัตถ์ ๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๕๒

เด็กชายภรัญวิทย์ กิจพิริยะการณ์
๑๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๕๓

เด็กชายลัทธพล พลพันธ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๕๔

เด็กชายวีรากร จรูญศรี
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๕๕

เด็กชายสรวิชญ์ ถาพร
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๕๖

เด็กหญิงคณิปรวีร์ วิทูรศิลป
๒๕/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๕๗

เด็กหญิงเซลีน่า ดอนซิค
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๕๘

เด็กหญิงณัฏฐนิชา วงศ์รักษา
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๕๙

เด็กหญิงเทียนสว่าง พิจารณ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๐๒ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๖๐

เด็กหญิงนภสร ประเสริฐผล
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๖๑

เด็กหญิงใบบุญ ประสมพลอย
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๖๒

เด็กหญิงปภัสรา ขอแนบกลาง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๖๓

เด็กหญิงภัทราวดี จันโทริ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๖๔

เด็กหญิงวริศรา ภานุวัฒนะรัศมิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๖๕

เด็กหญิงวิภวานี ยอดนิล
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๖๖

เด็กหญิงสรณ์ปวีณ์ ภาคบุญมี
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๖๗

เด็กหญิงสิริภัทร ยีวาศรี

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๖๘

เด็กหญิงสุรัสวดี ปลืมชัย

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๖๙

เด็กหญิงสุวภัทร จิตรมนตรี
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๗๐

เด็กหญิงเสาวภาคย์ ลำใย
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๗๑

เด็กหญิงอาริยา คงมานะชาญ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๗๒

เด็กหญิงคีรดรา เยาวศรี
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๗๓

เด็กชายจิณณทัต หอมเหมือน
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๗๔

เด็กชายณัฐกิตติ

์

โรจน์จันทร์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๗๕

เด็กชายณัฐธีร์ ธนกฤษศิริพัฒน์
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๗๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ สันติวัฒนานนท์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๗๗

เด็กชายณัฐวัตร สุนทรนฤมิต
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๗๘

เด็กชายทัพพ์เทพ จิณะแสน
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๗๙

เด็กชายธรรมชัย เชิดชูศิลป
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๘๐

เด็กชายธีรดนย์ บัวเพชร
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๘๑

เด็กชายบดินทร์ สายสุวรรณ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๘๒

เด็กชายบรรณรุต ศรีศักดา
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๘๓

เด็กชายภูมินทร์ จักรไชย
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๘๔

เด็กชายภูริภัทร แก่นกระจ่าง
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๘๕

เด็กชายศิลา ยักษ์ใหญ่
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๘๖

เด็กชายอตินัติ

์

นามมัน
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๘๗

เด็กหญิงแก้วตา คุ้มวงษ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๘๘

เด็กหญิงจิดาภา สิริถิรวัฒน์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๘๙

เด็กหญิงณัชชา ทองปญญนพ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๙๐

เด็กหญิงนภสร สุขนิตย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๙๑

เด็กหญิงนันทภรณ์ ทองใบ
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๙๒

เด็กหญิงเบญญาภา ศิริมงคล
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๙๓

เด็กหญิงเปรมณัฏฐา เนียมเปรม
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๙๔

เด็กหญิงพลอย กมุทชาติ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๐๓ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๙๕

เด็กหญิงพิชชาภา มารศรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๙๖

เด็กหญิงพิมญาดา พิมพา
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๙๗

เด็กหญิงพิรดา ลิมพานิช

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๙๘

เด็กหญิงภิชา ครุฑสินธุ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๕๙๙

เด็กหญิงรุตุจา รามราว ชางเล่
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๐๐

เด็กหญิงศุจินธรา มหานิยม
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๐๑

เด็กชายกฤษณะ เมฆวิไล
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๐๒

เด็กชายขวัญธีร์ บึงพับ
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๐๓

เด็กชายคณพศ ชายะพันธ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๐๔

เด็กชายณัฐพงษ์ รัตนภักดีตระกูล
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๐๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ชาแจ้ง
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๐๖

เด็กชายธนทัต ธรรมมะ
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๐๗

เด็กชายปกรณ์ ปฎิทัศน์
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๐๘

เด็กชายพรหมพจน์ ทรงกลด
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๐๙

เด็กชายภูดินันท์ มีนาบุญ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๑๐

เด็กชายยศกรณ์ สถานพงษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๑๑

เด็กชายศตคุณ ธรรมหลาย
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๑๒

เด็กหญิงกันยากร สมปญญา
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๑๓

เด็กหญิงชญานิน สวนชูโต
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๑๔

เด็กหญิงชินาภา ทิพยพันธ์กุล
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๑๕

เด็กหญิงณิชากร ชอบทำเหมือน
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๑๖

เด็กหญิงณิชารีย์ เกรียงไกรวศิน
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๑๗

เด็กหญิงธนิศรา แก้วบัวสา
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๑๘

เด็กหญิงนัทธ์ชนัน สาลาสุตา

๒๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๑๙

เด็กหญิงปยาพัชร ลายบัว
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๒๐

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สท้านโยธิน
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๒๑

เด็กหญิงวริษา เทียมทอง
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๒๒

เด็กหญิงวิภาทิพย์ ปญญา
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๒๓

เด็กหญิงศิริวรรณ ม่วงเกษม
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๒๔

เด็กหญิงศุจินทรา ลาวัน
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๒๕

เด็กหญิงสุวภัทร เมฆช่วง
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๒๖

เด็กหญิงอภิญญา ภัคศิริกุลวัฒน์
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๒๗

เด็กหญิงอรัชพร สุคนธรส
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๒๘

เด็กชายสรวิชญ์ ศรีไชย
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๒๙

เด็กชายปฐวี แสงสว่าง
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๐๔ / ๓๑๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๓๐

เด็กหญิงภิชญภรณ์ ประเสริฐศรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๓๑

เด็กหญิงทักษพร เทือกชัยคำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๓๒

เด็กหญิงปริยากร กรานแหยม
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๓๓

เด็กหญิงพิมลพรรณ วันโสภา
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๓๔

เด็กชายกรวิชญ์ บัวมี
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๓๕

เด็กชายณัฏฐชัย มาผิว
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๓๖

เด็กชายภูดิท สาระชีพ
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๓๗

เด็กชายสิรภพ พยัคฆรักษ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๓๘

เด็กหญิงดลยา หนุนภักดี
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๓๙

เด็กหญิงพัชชา รอดชีวัน
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๔๐

เด็กชายเตชัส ศรีสำราญ
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๔๑

เด็กชายนภัสกร รัศมีวิจารณ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๔๒

เด็กชายภูบดี กล้าวิกย์กรณ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๔๓

เด็กหญิงพรฟา สุวรรณเครือ
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๔๔

เด็กหญิงณัฏฐา หัตถพันธ์ไพบูลย์
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๔๕

เด็กหญิงแพรไหม ใบพลูทอง
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๔๖

เด็กชายธนโชติ รัตนสุวรรณสิริ
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๔๗

เด็กชายยศพนธ์ วัชรสถาพรพงศ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๔๘

เด็กชายจักรภัทร เสาะแสวง
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๔๙

เด็กชายณธีพัฒน์ นพเจริญพงศ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๕๐

เด็กชายปกครอง สิกขารักษ์สกุล
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๕๑

เด็กชายพีรพล สุ่มประเสริฐ
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๕๒

เด็กหญิงวรินทร์ธร ธนินทร์ไชยพร
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๕๓

เด็กหญิงศศิรินทร์ วงษ์เล็ก
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๕๔

เด็กชายพีรภัทร ต้นคำ
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๕๕

เด็กชายธนภัทร ภูเงิน
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๕๖

เด็กหญิงพิมพ์ณดา วรรณเมธีศักดิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๕๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก รัตนวิชาโรจน์
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๕๘

เด็กชายธนวัฒน์ นาคนิกร
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๕๙

เด็กชายรัชพล พฤกษคุณธรรม
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๖๐

เด็กหญิงชลิตา ลิมสวัสดิ

้ ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๖๑

เด็กชายญาณากร ขันอาษา
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๖๒

เด็กชายพชรพงศ์ มณีอินทร์
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๖๓

เด็กชายวรกร โฆษิตโภคิน
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๖๔

เด็กหญิงณัฐกนก

เกษมสันต์ ณ อยุธยา
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๐๕ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๖๕

เด็กชายพิพรรธน์ พาหา
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๖๖

เด็กชายชยุต ประเสริฐพันธ์ ๒/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๖๗

เด็กชายปวเรศ ลาภาวชิรากูล
๑๑/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๖๘

เด็กชายอัครวิสท์ มหายศนันท์
๑๔/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๖๙

เด็กหญิงปณิตา หาญทวีภัทร
๒๖/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๗๐

เด็กหญิงวริญญา หล้าสา
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๗๑

เด็กหญิงวีนัสรา เกตุพ่อค้า
๒๑/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๗๒

เด็กหญิงริน คอนโด
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๗๓

นายมาฆภูมิ เอืออำพน

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๗๔

นายวรัญู ศรีพิเชียรกุล
๒๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๗๕

นางสาวชนิสรา เสร็จกิจ
๐๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๗๖

นางสาวธัญวีร์ เพ็งรัตน์
๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๗๗

นางสาวสุปวีณ์ จรัสศรีโชติช่วง
๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๗๘

นางสาวจันทกานต์ สุนันทพจน์
๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๗๙

นางสาวสมิตา โกมลวาทิน
๐๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๘๐

นางสาวศิริวิมลวัลย์ ศรีเจริญ
๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๘๑

นางสาวธิติกาญจน์ รัตนะมงคลกุล
๓๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๘๒

นางสาวนันทพร ชัยพานิช
๑๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๘๓

นางสาวชุติกาญจน์ คงละออ
๒๗/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๘๔

นางสาวปยฐิดา พุทธา

๓๑/๑๒/๒๕๔๑
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๘๕

นางสาวสุวรรณา วิบูลย์ธนโชติ

๑๙/๑๑/๒๕๔๑
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๘๖

นางสาวปยะธิดา แสงอุทัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๑
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๘๗

นางสาวผ่องพรรณ เอียมง้วง

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๒
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๘๘

นางสาวไอรินทร์ ศรีมะมัย
๓๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๘๙

นายกลวัชร ศิโรทศ
๒๕/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๙๐

เด็กหญิงวรินทร นิลกรณ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๙๑

เด็กชายสิทธิชัย รัตนประยูร
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๙๒

เด็กชายบริรักษ์ บาแก้ว
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๙๓

เด็กชายนพดล ดวงแก้ว
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๙๔

เด็กชายเจนณรงค์ กลมกลึง
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๙๕

เด็กชายอาชานนท์ พรหมโหต
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๙๖

เด็กชายนวพล เพชรนิล
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๙๗

เด็กชายศุภกิจ แปนนาค
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๙๘

เด็กหญิงพัชราพรรณ นามเสาร์
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๖๙๙

เด็กชายเพชรรุ่ง แสงอร่าม
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๐๖ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๐๐

เด็กชายนฤต โพธิหมืนทิพย์

์ ่

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๐๑

เด็กชายมงคล แสงแจ่ม
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๐๒

เด็กชายกิตติพันธ์ แหวนเพ็ชร
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๐๓

เด็กชายเกริกวรรธน์ จิตรดี
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๐๔

เด็กชายฉัตรชัย แสงงิว

้

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๐๕

เด็กชายพงศธร รอดมา
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๐๖

เด็กชายณัฐพงศ์ นรินทร์นอก
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๐๗

เด็กหญิงรินลดา สิทธิรส
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๐๘

เด็กหญิงนันทิวา ตาวันดี
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๐๙

เด็กชายบริบูรณ์ นิลเพ็ชร์
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๑๐

เด็กชายอัครพล พุทธิดาวงศ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๑๑

เด็กชายธิติวุฒิ ท้วมบริบูรณ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๑๒

เด็กชายธีรภัทร บุญจอม
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๑๓

เด็กชายนพนันท์ นวลสาย
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๑๔

เด็กชายอนรรฆ อินธิกูด
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๑๕

เด็กหญิงกรกนก เกตุจิว

๋

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๑๖

เด็กหญิงนัฐรินทร์ พรมหหาลา
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๑๗

เด็กชายชญานนท์ ไตรเวช
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๑๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ภาณุภาส
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๑๙

เด็กหญิงนำทิพย์ พุ่มเกตุ
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๒๐

เด็กหญิงนำฝน พุ่มเกตุ
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๒๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ กาลจักร
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๒๒

เด็กหญิงญาณัจฉรา วงษาเลิศ
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ แซ่อึง

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๒๔

เด็กชายสิทธิชล จิตรเสนาะ
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๒๕

เด็กหญิงอริสา ฮามพิทักษ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๒๖

เด็กชายยุทธพงค์ แสงพล
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๒๗

เด็กชายทัตเทพ จันทร์ทา
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๒๘

เด็กชายศุภกร เทียมรอด
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๒๙

เด็กชายชลภัทร กิติกังวาลย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๓๐

เด็กหญิงปนัดดา วงษ์ภู่

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๓๑

เด็กหญิงนิรุชา วงษ์ศิริ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๓๒

เด็กหญิงนุชพีดา สารบรรณ
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๓๓

เด็กชายพิชญาภัค เชือจิว

้ ๋

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๓๔

เด็กหญิงนริศรา เริงสำราญ
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๐๗ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๓๕

เด็กหญิงภาพิมล รัตนประทีป
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๓๖

เด็กชายเจษฎา เวียงสมุทร
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๓๗

เด็กหญิงณัชชา สุขสิน
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๓๘

เด็กชายธีรดนย์ ประถมกุล
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๓๙

เด็กชายอรรณพ เขือนปง

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๔๐

เด็กหญิงปวีร์ธิดา คำภาวินิจ
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๔๑

เด็กชายสิริภัทร์ สุภาวุฒิ
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๔๒

เด็กหญิงสุรานี กฤษดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๔๓

เด็กหญิงอนุสสรา ทองสมบุญ
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๔๔

เด็กหญิงสุวรรณี บุญพามา

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๔๕

เด็กหญิงภัทรมน แสนคำภา

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๔๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ พันธ์แตง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๔๗

เด็กชายคมสัน ยางไชย
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๔๘

เด็กชายสหรัฐ โคกเขียว

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๔๙

เด็กหญิงนภาลัย อุดชาชน

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๕๐

เด็กหญิงสุขิตา สำราญสุข
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๕๑

เด็กหญิงปภัณลักษ์ พลพรเข็มเพชร
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๕๒

เด็กหญิงชฎาธาร ปรีกราน
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๕๓

เด็กหญิงอมิตา มาพร้อม
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๕๔

เด็กชายกิตตินันท์ ช่างเพชรผล
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๕๕

เด็กชายนฤสรณ์ นิลเทศ
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๕๖

เด็กหญิงเมธิณี กลินขจร

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๕๗

เด็กหญิงกมลชนก โพธิในสัตย์

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๕๘

เด็กชายฐากูร พานิชเจริญ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๕๙

เด็กหญิงสาธิตา คุณศรีสอน
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๖๐

เด็กหญิงนันทิณี ดาวเรือง
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๖๑

เด็กหญิงสุกันยา สุวรรณศรี
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๖๒

เด็กหญิงพัณณิตา จิรกรกิตตินันท์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๖๓

เด็กหญิงนารีรัตน์ มากอิม

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๖๔

เด็กหญิงภัทรลดา สวาย
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๖๕

เด็กชายนพวัฒน์ สุขมา
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๖๖

เด็กหญิงนิศาชล พลประสิทธิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๖๗

เด็กหญิงรุจิรา หอกลอง
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๖๘

เด็กชายวัฒนศักดิ

์

มโนรัตน์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๖๙

เด็กหญิงวิมลรัตน์ ประยงค์น้อย
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๐๘ / ๓๑๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๗๐

เด็กชายธนชิต วงษ์เจริญ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๗๑

เด็กชายสิรภพ ส้มไทย
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๗๒

เด็กชายปพนเชษฐ์ ต้นดี
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๗๓

เด็กหญิงปภัสสร ประสมศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๗๔

เด็กหญิงชัญญานุช เลิศเมือง
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๗๕

เด็กหญิงชุติมณฑฐ์ เวียงจันทร์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๗๖

เด็กหญิงฐาปนี สมสิน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๗๗

เด็กชายธนบัตร ชุมบ้านยาง
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๗๘

เด็กชายระพีพัฒน์ บุญเทศนา
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๗๙

เด็กชายธีรพัฒน์ สัทธาพงศ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๘๐

เด็กหญิงวรรยา อาจอำนวย
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๘๑

เด็กหญิงนภิสา คณโฑเงิน
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๘๒

เด็กชายธีรภัทร จุฑานนท์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๘๓

เด็กหญิงอินทริรา ปฏิทิน
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๘๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ แสนสุข

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๘๕

เด็กชายโชคชัย พันธ์คำ
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๘๖

เด็กหญิงสุรีย์นิภา วารีหลัง

่

๒๗/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๘๗

เด็กหญิงกนกพร ยิบงามศิริ
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๘๘

เด็กหญิงกนกวรรณ สุกันทา
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๘๙

เด็กหญิงจิรภิญญา ประชุมชน
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๙๐

เด็กหญิงจิราพร ศรีเจริญ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๙๑

เด็กหญิงชฎารัตน์ ตรงศูนย์ดี
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๙๒

เด็กชายธนกร กลำภู
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๙๓

เด็กหญิงธนาพร ทองแดงสุข
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๙๔

เด็กหญิงนิชานันท์ กรองกรุด
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๙๕

เด็กหญิงพัทราพร จำเริญพิมพ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๙๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ไสยสุภี
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๙๗

เด็กชายลัทธิพล บุญลาโภ
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๙๘

เด็กหญิงวรรณชนก เรืองรุ่ง
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๗๙๙

เด็กชายสิรภพ นาคคำ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๐๐

เด็กหญิงสุภัทจิรา มีศรีสม

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๐๑

เด็กหญิงอรวรรณ แสนคำพงษ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๐๒

เด็กหญิงกรชนก บุญครุฑ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๐๓

เด็กหญิงจิรภัทร์ โนรี
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๐๔

เด็กหญิงจิราพร ทวีบุรุษ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๐๙ / ๓๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๐๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ อุดรเขตร์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๐๖

เด็กชายจิรายุ นาคเสน
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๐๗

เด็กชายฉัตรชัย ประดิษฐ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๐๘

เด็กหญิงชญานุตม์ อาศัย
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๐๙

เด็กชายชนกานต์ รอดวัตร์
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๑๐

เด็กหญิงชลธิชา จันทร์โชติ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๑๑

เด็กหญิงชลธิชา ดงตะวัน
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๑๒

เด็กหญิงชลธิชา อุ่นอำไพ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๑๓

เด็กหญิงช่อเอือง

้

ผันเปลียน

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๑๔

เด็กหญิงญาศินันท์ กันทวัง
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๑๕

เด็กชายฐิติวัฒน์ เฉียบแหลม
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๑๖

เด็กหญิงณัชชา ศิริพัฒนพงษ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๑๗

เด็กหญิงณัฐชมลพร พรหมลิ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๑๘

เด็กชายณัฐพงษ์ เศษสามารถ
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๑๙

เด็กชายณัฐภูมิ งามดี
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๒๐

เด็กหญิงณัฐวรา สาลีทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๒๑

เด็กชายธนกร หาเรือนมิตร
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๒๒

เด็กชายธนทัต ชืนบาน

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๒๓

เด็กชายธนวัฒน์ ฐิตะรัตน์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๒๔

เด็กหญิงปชพร ศิริโสภา
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๒๕

เด็กหญิงปนัดดา ม่วมกระโทก
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๒๖

เด็กหญิงปาริฉัตร ศรีมือดี
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๒๗

เด็กหญิงพิมพ์พิชชา ต่วนศรีแก้ว
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๒๘

เด็กหญิงภัทรภรณ์ สุขโพธิเพชร

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๒๙

เด็กหญิงภัทรภัค วิลัยวรรณ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๓๐

เด็กชายภาคินัย พาผล
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๓๑

เด็กชายภีมพิศุทธิ

์

โชคบรรดาลสุข
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๓๒

เด็กชายภูชนะ ศรีพวงเพิศ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๓๓

เด็กชายภูวน่าน ไชยศิลป
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๓๔

เด็กชายมานนท์ เกิดแพ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๓๕

เด็กชายรชฏ ดวงศรี
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๓๖

เด็กชายรพีภัทร บุญเสริม
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๓๗

เด็กชายระพีภัทธ์ เจริญสุข
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๓๘

เด็กชายรัชพล อินทร์ขำ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๓๙

เด็กชายรัฐภูมิ แว่นกลาง

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๑๐ / ๓๑๗

้
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ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๔๐

เด็กชายวรพล พงษ์ฉาย
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๔๑

เด็กหญิงวรัญญา ปญโญ
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๔๒

เด็กหญิงวริทธินันท์

์

ไวเชิงค้า
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๔๓

เด็กหญิงวรินทร อัศวภูมิ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๔๔

เด็กหญิงวริศรา วงษ์สาลี
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๔๕

เด็กชายวัชรพงษ์ ปะมา
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๔๖

เด็กชายวันชนะ เส้งเซ่ง
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๔๗

เด็กชายวันชัย สุดโยธา
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๔๘

เด็กหญิงวิชญาดา นามวิจิตร
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๔๙

เด็กหญิงวิชญาดา ภูยอด
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๕๐

เด็กหญิงวิภารัส วงษ์สาลี
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๕๑

เด็กชายศตวรรษ หงษ์ทอง
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๕๒

เด็กหญิงศศิประภา เกรียงณรงค์เดช
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๕๓

เด็กชายศิรภัทร ไชยวงษ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๕๔

เด็กชายสมคิด ย้อยหยด
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๕๕

เด็กชายสรวิชญ์ วงศ์ดี
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๕๖

เด็กชายสามารถ ลายคราม
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๕๗

เด็กชายสิทธิโชค ประยงค์ระวิกุล
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๕๘

เด็กชายสุทธิพงศ์ สิมาพันธ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๕๙

เด็กหญิงสุปรียา ไชยเขียว
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๖๐

เด็กชายสุภัควี แก้วนิม

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๖๑

เด็กชายอชิรวัฒน์ ถวิลคำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๖๒

เด็กชายอนุวัฒน์ สุกกลำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๖๓

เด็กหญิงอภิชญา พูลกลับ
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๖๔

เด็กชายอรุณชัย แสงเทศ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๖๕

เด็กหญิงอัจฉรา วงษ์เสงียม

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๖๖

เด็กหญิงอาทิตยา เจริญศรี
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๖๗

เด็กหญิงอาทิติยา ตาสา
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๖๘

เด็กชายอานนท์ชัย โพระกัน
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๖๙

เด็กหญิงอาภัสรา แซ่ล้อ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๗๐

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ศรีเศษนาม
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๗๑

เด็กชายเจษฎาภรณ์ กลินพยอม

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๗๒

เด็กชายเชาว์เลิศ ยรรยง
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๗๓

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ถูกจิตต์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๗๔

เด็กหญิงเบญญาพร บุ่งศรี
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๑๑ / ๓๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๗๕

เด็กหญิงเพ็ญนภา สีสิลา
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๗๖
เด็กหญิงแพรวพันธ์วดี

หยาดเพชร
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๗๗

เด็กชายโชคชัย คันธจันทร์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๗๘

เด็กชายไกสร อินทร์เล็ก
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๗๙

เด็กหญิงกนกวรรณ น้อยหมืนไวย

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๘๐

เด็กหญิงกนกวรรณ อ่วมวิไล
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๘๑

เด็กชายกฤตภพ แซ่ตัน
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๘๒

เด็กชายกฤษฏิ

์

เกิดสำราญ
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๘๓

เด็กชายกฤษณะ บุตรสีนอก
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๘๔

เด็กหญิงกันทิมา ดีปญญา
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๘๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ภูมิชนะจิต
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๘๖

เด็กหญิงกุลสตรี การภักดี
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๘๗

เด็กชายก้องภพ ทิพวารี

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๘๘

เด็กหญิงจริยา ทรัพย์ยอดแก้ว
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๘๙

เด็กชายจักรกฤษณ์ อุดแก้ว
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๙๐

เด็กหญิงจิดาภา อ่วมสิงห์
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๙๑

เด็กชายจิรายุ นนท์จุมจัง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๙๒

เด็กชายฉัตรณรงค์ โกญจนาท
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๙๓

เด็กหญิงชนินาถ แพทย์เจริญ
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๙๔

เด็กชายชยาวุธ อาศัย
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๙๕

เด็กชายชลชาติ เทียนขาว
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๙๖

เด็กชายณฐพัฒน์ พุทธรุณ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๙๗

เด็กชายณัชพล อิศรางกูร
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๙๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

พรหมบัณฑิตกุล
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๘๙๙

เด็กชายณัฐชนัน เสนาภิรัตน์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๐๐

เด็กหญิงณัฐนิชา ทองเกล็ด
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๐๑

เด็กหญิงณัฐพร จาวะนา
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๐๒

เด็กหญิงณัฐวดี บรรเทิง
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๐๓

เด็กชายณัฐวุฒิ อินทร์กรุงเก่า
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๐๔

เด็กหญิงดวงกมล ชุมภูงาม
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๐๕

เด็กชายทนงเกียรติ ม่วงใย
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๐๖

เด็กชายทวีศักดิ

์

ม่วมกระโทก
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๐๗
เด็กหญิงทองพรรณณี

ขอมกิง

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๐๘

เด็กหญิงทิพธัญญา ปนทะวงศ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๐๙

เด็กชายทิวากร แจหลัก
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๑๒ / ๓๑๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๑๐

เด็กชายธนกร กากอง
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๑๑

เด็กชายธนชล สุนันทา
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๑๒

เด็กชายธวัชชัย ขลิบโพธิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๑๓

เด็กชายธวันพร ดอนสอนเกตุ
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๑๔

เด็กชายธีรนัย พิลาพันธ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๑๕

เด็กชายธีรภัทร วัฒนะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๑๖

เด็กหญิงนภัส ธรรมธร
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๑๗

เด็กหญิงนริศรา นิลารัตน์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๑๘

เด็กหญิงนฤมล เหมือนใจ
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๑๙

เด็กชายนฤเบศร์ เทศซ้อน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๒๐

เด็กชายนันทพงศ์ ทองทา
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๒๑

เด็กหญิงนันทินี สาไพวรรณ
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๒๒

เด็กหญิงนำฟา อาจคำพันธ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๒๓

เด็กชายบุญญารัตน์ มาลาจันทร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๒๔

เด็กชายบุญญาวัฒน์ บุญหนุน
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๒๕

เด็กหญิงบุญสิตา คงนา
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๒๖

เด็กชายประยุทธ มูลเอียม

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๒๗

เด็กหญิงปริมล ดวงศร
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๒๘

เด็กชายปรเมธ สุขนุ่ม
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๒๙

เด็กชายปยะราช ขาวสนิท
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๓๐

เด็กหญิงปยะวรรณ ดีโท่น
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๓๑

เด็กหญิงพลอยชมพู ประมายะ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๓๒

เด็กชายพิษณุวัฒน์ วุฒิ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๓๓

เด็กหญิงภัทรจาริน ปองคำ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๓๔

เด็กชายภัทรพงศ์ แก่นมาลี
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๓๕

เด็กชายภัทร์นฤน งามสะพรัง

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๓๖

เด็กชายภูวนาท เทียนขาว
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๓๗

เด็กชายภูวรี รอดชมภู
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๓๘

เด็กชายรังสิมันต์ ศรีเลิศ
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๓๙

เด็กหญิงรัชนันทน์ ศรีนงนุช
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๔๐

เด็กหญิงรินรดี ศรีลาย
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๔๑

เด็กหญิงละอองเทียน ขันติรมย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๔๒

เด็กหญิงวนาลี บาริศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๔๓

เด็กชายวริศ ศรีสุข
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๔๔

เด็กชายวันดาวุฒิ
กุลธนวัฒน์ไพศาล ๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๑๓ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๔๕

เด็กหญิงวิรัชญา แก้วโต
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๔๖

เด็กชายวีระชัย บุญสูง
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๔๗

เด็กชายวุฒิชัย บุญพิมพ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๔๘

เด็กชายศุภวิชญ์ เชยสงวน
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๔๙

เด็กชายสหัส ตังพิริยะทิพย์

้

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๕๐

เด็กชายสิทธินนท์ วินไธสง
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๕๑

เด็กชายสิโรจน์ เกาะพราหมณ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๕๒

เด็กชายสุธานนท์ ขำพิศ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๕๓

เด็กหญิงสุธารัตน์ บุญรักษา
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๕๔

เด็กหญิงสุธิณี ทองแวว
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๕๕

เด็กหญิงสุนิสา เรืองรุ่ง
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๕๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

เสียงใส
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๕๗

เด็กชายอนุภาพ นาวี
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๕๘

เด็กหญิงอริยา ตังโรจนกุล

้

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๕๙

เด็กชายอัศวิน แสงนาค
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๖๐

เด็กชายอานนท์ เผือกนอก
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๖๑

เด็กชายอานล จันทร์ไพจิตร
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๖๒

เด็กหญิงอาภรณ์ภัทร์ ปานช้าง
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๖๓

เด็กชายเกียรติกรรชัย
คำพลอย

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๖๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

วิเทห์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๖๕

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ไชยแสง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๖๖

เด็กชายเศรษฐา โพธิทิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๖๗

เด็กหญิงแพรวา ทองสุทธิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๖๘

นายสุโรจน์ กลินสุคนธ์

่

๓๐/๑๑/๒๕๐๐
โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๖๙

เด็กหญิงปาริชาด นันทเสน
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๗๐

เด็กชายภัคพล พ่อครวงค์
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๗๑

เด็กชายศุภณัฐ บุญประจำ
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๗๒

เด็กชายอธิษฐ์ เมฆมูสิก
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๗๓

เด็กชายเจษฎา จิตรตรง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๗๔

เด็กหญิงกนกวรรณ เหมรา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๗๕

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ทูลฉลอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๗๖

เด็กชายกฤติพงศ์ บัวติบ

๊

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๗๗

เด็กชายกฤษฎา ตราบุรี
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๗๘

เด็กชายกฤษณะ คล้ายรามัญ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๗๙

เด็กชายกฤษณะ แซ่ลี

้

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๑๔ / ๓๑๗

้
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ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๘๐

เด็กชายกิตติกรณ์ อีพุก

้

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๘๑

เด็กชายกิตติพัฒน์ วรวงค์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๘๒

เด็กหญิงกิตติมา อินทรานุรักษ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๘๓

เด็กหญิงกิตติยา เทียงธรรม

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๘๔

เด็กชายกีรติ อโนราช
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๘๕

เด็กหญิงกุลกัลยา กาญจนวราห์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๘๖

เด็กหญิงกุลยวลี ศุขเนตร
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๘๗

เด็กหญิงคัมภีรภัส จรัสวราทร
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๘๘

เด็กชายจักรพันธ์ หวังสวัสดิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๘๙

เด็กชายจักรี สุขน่วม
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๙๐

เด็กหญิงจิรัชญา ไพสารี
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๙๑

เด็กชายชนะชัย แถวทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๙๒

เด็กหญิงชมนาท ธุระสาร
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๙๓

เด็กชายชยานันท์ รอดอินทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๙๔

เด็กชายชลธี นนทพจน์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๙๕

เด็กหญิงฐานทรัพย์ มันดี

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๙๖

เด็กหญิงฐิรัถญา ศรีวัง
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๙๗

เด็กชายดนุพัฒน์ สุทธิสน
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๙๘

เด็กชายทรงกลด ไทรย่อย
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๓๙๙๙

เด็กชายทัตพงษ์ ปาลกะวงศ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๐๐

เด็กชายธนศักดิ

์

ต๊ะนางอย
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๐๑

เด็กชายธนาธิป อ่อนสำอางค์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๐๒

เด็กหญิงธมนวรรณ สำอางค์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๐๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ กุลมา
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๐๔

เด็กหญิงธิดาวัลย์ กุลมา
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๐๕

เด็กชายธีระ กลินเอียม

่ ่

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๐๖

เด็กหญิงบุษราภรณ์ มะเจียกจร
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๐๗

เด็กหญิงปญญดา แก้วเกษ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๐๘

เด็กชายปณณธร ฟางชัยภูมิ
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๐๙

เด็กหญิงปาริฉัตร บุญมาก

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๑๐

เด็กชายปยวัฒน์ บุญสุข
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๑๑

เด็กชายปติภัทร สิงห์เรือง
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๑๒

เด็กชายพีรพัฒน์ สุทัศน์
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๑๓

เด็กหญิงภัทรธิดา คงขาว
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๑๔

เด็กชายภัทรพล มันทะลา
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๑๕ / ๓๑๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๑๕

เด็กหญิงภัทราวดี ตังใจ

้

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๑๖

เด็กชายภูวนัตถ์ ศรีอัดฮาด
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๑๗

เด็กชายมงคล เลียมไล้

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๑๘

เด็กหญิงมีโอ ช่วยณรงค์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๑๙

เด็กชายยศกร บุญแซม
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๒๐

เด็กชายรพีภัทร ชายเพ็ชร
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๒๑

เด็กชายรัตตกร สิงห์โต
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๒๒

เด็กหญิงรัตนา ทรงหาคำ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๒๓

เด็กชายรุ่งโรจน์ คชเสนีย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๒๔

เด็กชายวชิราวุธ พิทักษ์เวชกุล
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๒๕

เด็กชายวรรณภัทร นุ่มไทย
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๒๖

เด็กหญิงวรรณภา นามโพธิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๒๗

เด็กหญิงวราภรณ์ ซอมขุนทด
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๒๘

เด็กหญิงวิภาวี ทองไกรสุทธิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๒๙

เด็กหญิงวิรัลญาพร ทองคำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๓๐

เด็กชายวิศวะ ปะลุวันรัมย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๓๑

เด็กชายศราวุฒิ พรมสุวรรณ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๓๒

เด็กชายศิรสิทธิ

์

วัชรชวัน
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๓๓

เด็กหญิงศิริกุล พงศ์สุวรรณพร
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๓๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ ขำสว่าง
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๓๕

เด็กชายอนิศร ศรีประทุม

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๓๖

เด็กชายเพชรไตรภพ นามนาค
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๓๗

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ฤทธิยงค์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๓๘

เด็กชายเรืองรุจ กิติราช
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๓๙

เด็กชายเศรษฐวิชญ์ ชวนชอบ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๔๐

เด็กชายเสรี อุตพันธ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๔๑

เด็กหญิงเสาวรส เผือกบุญนาค
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๔๒

เด็กชายกฤษฎา แช่ลี

้

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๔๓

เด็กหญิงกัณตะณา ทองสุขงาม
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๔๔

เด็กชายณัฐภัทร นาคดี
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๔๕

เด็กชายดนุพล บรรเทิง
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๔๖

เด็กหญิงดารารัตน์ ด้วงสูงเนิน
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๔๗

เด็กชายปวเรศ คนซือ

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๔๘

เด็กชายปุณณวรรธน์ บุญญาหิรัญพงศ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๔๙

เด็กหญิงวรรณวิศา ท้วมบริบูรณ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๑๖ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๕๐

เด็กหญิงเกวริน แจ้งอิม

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๕๑

เด็กชายเขมทัต พวงขาว
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๕๒

เด็กหญิงไหมแก้ว สุทธิประภา
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๕๓

เด็กหญิงภัทรวดี ครองยุทธ
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๕๔

นายสุริสิทธิ

์

อินทรเสม
๑๓/๐๘/๒๕๒๖

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๕๕

นายวรวุฒิ เถือนเมือง
๒๑/๐๑/๒๕๒๙

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๕๖

นายยุตตนันท์ พาสุข
๑๒/๐๙/๒๕๒๙

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๕๗

นายอดิรัตน์ กฤษวิเชียร
๐๑/๐๒/๒๕๓๐

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๕๘

นายสุริยา สิมพลี
๒๗/๐๕/๒๕๓๐

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๕๙

นายสุพรชัย วงศ์รักษ์งาน
๑๒/๐๖/๒๕๓๐

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๖๐

นายมนตรี ทวีทรัพย์
๒๕/๐๗/๒๕๓๐

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๖๑

นายไพรวัลย์ หลงชิว
๒๕/๐๙/๒๕๓๐

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๖๒

นายอานนท์ เพ็งประภัศร์
๐๒/๐๔/๒๕๓๑

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๖๓

นายฉัตรชัย เสมบุญหล่อ
๐๓/๐๕/๒๕๓๑

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๖๔

นายพนมกร ทับทิมหิน
๐๗/๐๘/๒๕๓๑

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๖๕

นายอิศรา ธงชัย
๑๓/๐๙/๒๕๓๑

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๖๖

นายอรงณ์ทร รักษา
๐๖/๑๑/๒๕๓๑

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๖๗

นายพงษ์ศักดิ

์

เอมโอช
๐๕/๑๒/๒๕๓๑

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๖๘

นายวันชัย พึงทอง

่

๐๔/๐๒/๒๕๓๒

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๖๙

นายอานันท์ วงษ์นิม

่

๒๕/๐๓/๒๕๓๒

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๗๐

นายธนากร ช้างคนมี
๑๑/๐๔/๒๕๓๒

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๗๑

นายอนุชา สุขปราโมทย์
๒๓/๐๔/๒๕๓๒

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๗๒

นายวัฒนา บุญยะลา
๒๕/๐๕/๒๕๓๒

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๗๓

นายอำนาจ รอดทอง
๐๗/๐๗/๒๕๓๒

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๗๔

นายสำราญ ยิมพ่วงสิน

้

๐๙/๐๙/๒๕๓๒

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๗๕

นายสวัสดิ

์

ดีนันท์
๐๙/๑๐/๒๕๓๒

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๗๖

นายอำพล เตียเหลียง

๒๔/๑๒/๒๕๓๒

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๗๗

นายสาธิต ใจยิม

้

๑๘/๐๑/๒๕๓๓

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๗๘

นายบุญจันทร์ ทับดีโชติ
๒๗/๐๒/๒๕๓๓

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๗๙

นายสันติ เทพเฉลิม
๒๗/๐๒/๒๕๓๓

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๘๐

นายอนุชา ศรีเกตุ
๒๙/๐๓/๒๕๓๓

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๘๑

นายคิมหันต์ มัติโก
๓๑/๐๓/๒๕๓๓

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๘๒

นายสมหมาย คูเมือง
๑๕/๐๔/๒๕๓๓

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๘๓

นายชัยวัฒน์ ภูตน
๐๗/๐๖/๒๕๓๓

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๘๔

นายวุฒิชัย นวลฉวี
๒๔/๐๗/๒๕๓๓

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๑๗ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๘๕

นายชาตรี ชัยสาน
๐๔/๐๘/๒๕๓๓

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๘๖

นายพรเฉลิม แก้วคำแสน
๑๒/๐๘/๒๕๓๓

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๘๗

นายกิติภณ เทศรุงเรือง
๒๐/๐๘/๒๕๓๓

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๘๘

นายอัทธกรณ์ ซือสัตย์วัฒนากุล

่

๐๒/๑๐/๒๕๓๓

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๘๙

นายเจริญรัตน์ ดีรัศมี

๒๒/๑๒/๒๕๓๓

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๙๐

นายเอกชัย ปรอยกระโทก
๐๖/๐๒/๒๕๓๔

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๙๑

นายพันธ์พิลา อธิสุตะ
๐๘/๐๒/๒๕๓๔

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๙๒

นายศราวุฒิ คนมัน

่

๐๖/๐๓/๒๕๓๔

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๙๓

นายประวิทย์ กลินฉุย

่

๐๙/๐๔/๒๕๓๔

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๙๔

นายพิเชษฐ์ ดาราวิลัย
๓๑/๐๕/๒๕๓๔

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๙๕

นายยุทธภูมิ พิมพ์สาร
๒๔/๐๖/๒๕๓๔

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๙๖

นายจตุรงค์ พุทธา
๒๐/๐๘/๒๕๓๔

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๙๗

นายศราวุฒิ ภัทรผ่องพรรณ
๒๒/๐๘/๒๕๓๔

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๙๘

นายวรุตม์ ออดศรี
๐๙/๐๙/๒๕๓๔

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๐๙๙

นายธวัชชัย พุ่มพวง
๑๑/๐๙/๒๕๓๔

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๐๐

นายสฺทธิวัชร์ ลิมทองน้อย

่

๒๔/๐๙/๒๕๓๔

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๐๑

นายอานัฐ ศิริชัย
๑๐/๑๐/๒๕๓๔

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๐๒

นายวัชระ ประดิษฐศรี
๑๐/๑๑/๒๕๓๔

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๐๓

นายประทักษ์ ขำอิน
๐๕/๑๒/๒๕๓๔

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๐๔

นายสิทธิศักดิ

์

ขันละ

๒๓/๑๒/๒๕๓๔

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๐๕

นายเกรียงศักดิ

์

ศิลาลาศ
๐๕/๐๑/๒๕๓๕

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๐๖

นายเศรษฐบุตร คงชาตรี
๒๖/๐๑/๒๕๓๕

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๐๗

นายอนันตชัย จันทร์โชติ
๒๙/๐๑/๒๕๓๕

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๐๘

นายจรัส ศรีนิเวศน์
๐๙/๐๒/๒๕๓๕

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๐๙

นายเกียรติศักดิ

์

ศรีประเสรฐ์
๑๒/๐๒/๒๕๓๕

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๑๐

นายอนุชา ทองคำสุก
๑๒/๐๔/๒๕๓๕

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๑๑

นายเมธ จันทร์บุตร
๒๓/๐๔/๒๕๓๕

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๑๒

นายสุพล หรือตระกูล
๐๓/๐๘/๒๕๓๕

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๑๓

นายอนุชา ภู่อุ่น
๑๔/๐๘/๒๕๓๕

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๑๔

นายอำนวย ชืนนอก

่

๑๓/๐๙/๒๕๓๕

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๑๕

นายประทิน อารีย์ราษฤร์

๒๘/๑๑/๒๕๓๕

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๑๖

นายสมเกียรติ อิมกูล

่

๒๕/๐๑/๒๕๓๖

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๑๗

นายไพโรจน์ คนกล้า
๒๘/๐๑/๒๕๓๖

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๑๘

นายภาณุพงศ์ เทศรุงเรือง
๒๘/๐๑/๒๕๓๖

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๑๙

นายรัตนชัย ศรีสารคาม
๐๓/๐๓/๒๕๓๖

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๑๘ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๒๐

นายนิทัศน์ กรับทอง
๐๑/๐๔/๒๕๓๖

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๒๑

นายสุริยา กล่อมวิจิตร์
๐๓/๐๔/๒๕๓๖

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๒๒

นายชัยวัฒน์ สว่างศรี
๐๕/๐๘/๒๕๓๖

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๒๓

นายกิตติธัช ทรัพย์กรณ์

๑๗/๑๒/๒๕๓๖

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๒๔

นายสราวุฒิ นาชัยสินธุ์
๓๐/๑๒/๒๕๓๖

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๒๕

นายประจักษ์ดี สว่างอารมณ์
๑๒/๐๑/๒๕๓๗

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๒๖

นายบุญพเรศ ตรีสารศรี
๑๘/๐๗/๒๕๓๗

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๒๗

นายสุธี หงันเปยม

่

๐๓/๐๘/๒๕๓๗

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๒๘

นายศุภชัย แตงไทย
๑๑/๐๘/๒๕๓๘

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๒๙

นายกลศ เงินสวัสดิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๓๙

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๓๐

นายศักดิสิทธ์

์

สุขวิเศษ
๐๗/๐๖/๒๕๓๙

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๓๑

นายคำรณ ดีงูเหลือม
๐๒/๐๓/๒๕๔๐

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๓๒

นายวีระพล พ่วงน้อย
๑๐/๐๔/๒๕๔๑

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๓๓

นายรังสี โชติทรัพย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๑

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๓๔

นายธนชิต เปยมทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๑

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๓๕

นายพวรทัต ใจเปยม
๐๖/๐๖/๒๕๔๑

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๓๖

นายบูลย์ ปฎิบูรพะ
๐๙/๐๖/๒๕๔๑

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๓๗

เด็กหญิงธัญณ์นรี สร้อยสุวรรณ
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนลินจีอุทิศ

้ ่

วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๓๘

เด็กชายธีรภัทร์ เอียมโหมด

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนลินจีอุทิศ

้ ่

วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๓๙

เด็กชายนพรุท เกล็ดนิม

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนลินจีอุทิศ

้ ่

วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๔๐

เด็กหญิงพิชญ์นาฎ ประเสริฐกุล
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนลินจีอุทิศ

้ ่

วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๔๑

เด็กหญิงภัทรธิดา จุฑาผิว
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนลินจีอุทิศ

้ ่

วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๔๒

เด็กหญิงสิรารมย์ ริยาพันธ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนลินจีอุทิศ

้ ่

วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๔๓

เด็กชายภูมิชนก ไทรเมือง
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลินจีอุทิศ

้ ่

วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๔๔

เด็กหญิงศศิกานต์ สุดสังข์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลินจีอุทิศ

้ ่

วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๔๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

จันนอก
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนลินจีอุทิศ

้ ่

วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๔๖

เด็กหญิงกชกร บุญชู
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๔๗

เด็กหญิงกชกร สระแก้ว
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๔๘

เด็กหญิงกัลยาณี กว้างนอก
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๔๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ชมชืน

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๕๐

เด็กชายรณชัย ปาโส
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๕๑

เด็กชายราชพฤกษ์ นรินทร์
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๕๒

เด็กหญิงรุจิรา พันตา
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๕๓

เด็กหญิงรุ่งรัตน์ สมทอง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๕๔

เด็กหญิงวริศรา บุญเสมอ
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๑๙ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๕๕

เด็กหญิงสมฤดี หมทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๕๖

เด็กชายสรชัย ทองเฟอง
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๕๗

เด็กชายสราวุฒ นากานูมา
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๕๘

เด็กหญิงสุชานาถ ยอดนางรอง
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๕๙

เด็กหญิงสุภาวดี พรมอารักษ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๖๐

เด็กหญิงอนุศรา มับสันเทียะ
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๖๑

เด็กหญิงอรชุมา มีศิลป
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๖๒

เด็กชายเฉลิมศิลป พรสีมา
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๖๓

เด็กชายเทพนิมิต นามไพร
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๖๔

เด็กชายเรืองฤทธิ

์

คงพรม
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๖๕

เด็กชายชัยพร แก้วไพฑูรย์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๖๖

เด็กชายธนชาติ คงอยู่
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๖๗

เด็กชายนราวิชญ์ รกรากทอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๖๘

เด็กชายนันทวัฒชัย กลัดสมบูรณ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๖๙

เด็กชายปรเมชฐ์ ปานเพียร
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๗๐

เด็กหญิงพัชรี โพธิย้อย

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๗๑

เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ วงชารี
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๗๒

เด็กชายมนัสวี โตอินทร์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๗๓

เด็กหญิงวราภรณ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๗๔

นายวิรัตน์ กลินศร

่

๒๒/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๗๕

นายดนัย วงศ์เนียม
๒๔/๐๘/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๗๖

นายสุรเดช อร่ามสกุลชัย
๒๒/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๗๗

นายสุรพงษ์ รืนอารมณ์

่

๒๐/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๗๘

นายสุทธิพงษ์ พินิจการ
๑๗/๐๖/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๗๙

นายประภาส กาบบัวแดง
๑๐/๐๘/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๘๐

นายรณชัย หาญยุทธ
๒๙/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๘๑

นายพลสิทธิ

์

อินทร์นาง
๑๕/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๘๒

นายเอกรินทร์ ชืนเกษร

่

๒๒/๑๐/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๘๓

นายโชคชัย ประเสริฐพงษ์
๑๖/๐๔/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๘๔

นายชลิต สอาดศรี
๑๖/๐๙/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๘๕

นายธีรพงษ์ ประทุมมา

๒๘/๑๒/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๘๖

นายกิตติธัช นุกาจรัมย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๐

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๘๗

นายวัลลภ แก้วเกิด
๐๘/๑๑/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๘๘

นายดิเรก บุญเรียน

๑๘/๑๑/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๘๙

นายสมบัต บัวสวัสดิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๓๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๒๐ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๙๐

นายจีรวัฒน์ อำนวยชีวะ

๑๙/๑๑/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๙๑

นายยุทธพงศ์ วีรธรรม
๑๓/๐๙/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๙๒

นายพีระพล ดารารัตน์
๑๕/๐๔/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๙๓

นายแสงเทียน แสวงดี
๒๐/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๙๔

นายเกรียงไกร เอียมศรีลา

่

๐๘/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๙๕

นายคัมภีร์ ทองจันทร์
๒๓/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๙๖

นายวิชัย ศรีบัวงาม
๐๘/๐๒/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๙๗

นายอมรินทร์ งามดี
๒๘/๐๕/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๙๘

เด็กหญิงกมลพร ซาตะนัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๑๙๙

เด็กชายกานตธี เจมส์ ดาวนีย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๐๐

เด็กหญิงจิรารัตน์ พิมพ์ชวด
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๐๑

เด็กชายชยพล แจ้งเขตร์
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๐๒

เด็กหญิงณัฏฐาพัฒน์ ติยะสันต์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๐๓

เด็กหญิงณัฐนันท์ ภูฆัง
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๐๔

เด็กชายทวีชัย แก้วมุทิตา
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๐๕

เด็กชายธนกฤต ศรีอรรคพรม
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๐๖

เด็กชายธนภัทร กาฬสิงห์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๐๗

เด็กหญิงนวพร ภาณุฑัต

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๐๘

เด็กหญิงนิชาพร ยิมวาสนา

้

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๐๙

เด็กชายปณิธาน สุขวิสิทธิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๑๐

เด็กชายพงศกร เจนกระบวน
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๑๑

เด็กชายพรหมเมษ เทพจันอัด
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๑๒

เด็กชายพัทธนันท์ สัจจาพันธ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๑๓

เด็กชายภาณุพล แหยมเจริญ
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๑๔

เด็กชายภาวี ทุมมาเกิด
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๑๕

เด็กหญิงภูริชญา อุดมสิทธิพัฒนา
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๑๖

เด็กชายมณฑป จาริกานนท์
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๑๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ ดอนเทพ
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๑๘

เด็กชายรพีพงศ์ ไชยสุข
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๑๙

เด็กชายรัชชานนท์ ศิลธรรม
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๒๐

เด็กหญิงวชิรินทรา บุญโสภิณ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๒๑

เด็กหญิงวิภาวรรณ สอนจันทร์
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๒๒

เด็กหญิงวิศรุตา ดำสาคร
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๒๓

เด็กชายวุฒิชัย สุขทัว

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๒๔

เด็กหญิงศศิชา อบรมวัน
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๒๑ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๒๕

เด็กหญิงสุชานันท์ บุญประคอง
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๒๖

เด็กหญิงอชิรญา กล่อมวิญญา
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๒๗

เด็กชายอนวัช ไชยพันธุ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๒๘

เด็กชายอริส อนุศาสนะนันท์
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๒๙

เด็กชายอังศุชวาล นันต๊ะน้อย
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๓๐

เด็กชายเอกรินทร์ เปารัมย์
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๓๑

เด็กหญิงโชติกา อินต๊ะสาร
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๓๒

เด็กชายกฤตัชญ์ รักษ์กุศล
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๓๓

เด็กชายกันตพัฒน์ ศรีอักษร
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๓๔

เด็กชายกันตพัฒน์ สังข์เจริญ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๓๕

เด็กหญิงจิรัชยา บุญนะ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๓๖

เด็กหญิงฉัตริยาภรณ์ มุ่งเกิด
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๓๗

เด็กหญิงญาณิศา นิยม
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๓๘

เด็กหญิงญาณิศา สุนทรอภิชาต
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๓๙

เด็กหญิงฐาปณีย์ สุวรรณกลาง
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๔๐

เด็กชายณัฐวุฒิ สิงห์น้อย
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๔๑

เด็กชายธนพล ฤทธิไกร
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๔๒

เด็กหญิงธนรักษ์ ฟาเฟองบุญ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๔๓

เด็กหญิงธัญญ์นรี ใบกุหลาบ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๔๔

เด็กชายธีรวงษ์ เย็นศิริ
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๔๕

เด็กหญิงนภัสสร แก้วบังเกิด
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๔๖

เด็กชายนวพรรณ มังกรไพร
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๔๗

เด็กหญิงบุญสิตา พึงเถือน

่ ่

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๔๘

เด็กหญิงปริยาภัทร ปงอุด
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๔๙

เด็กหญิงปวริสา ไชยสิงห์สวัสดิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๕๐

เด็กชายปณณวิชญ์ อินชู

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๕๑

เด็กหญิงพรนภา บุญฤกษ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๕๒

เด็กหญิงพาทินธิดา สาคร
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๕๓

เด็กหญิงพิชชาธร ดีเบา
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๕๔

เด็กหญิงภัณฑิรา ฉิมพิภพ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๕๕

เด็กหญิงรมัณยา เกรียงไกรวศิน
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๕๖

เด็กชายวัชรพงษ์ สัมมาธนะ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๕๗

เด็กชายวาสิน จันทร์ปรุง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๕๘

เด็กชายวิภพ วจนศิริกุล
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๕๙

เด็กหญิงศศิมา ปานเกตุ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๒๒ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๖๐

เด็กชายสิริณัฏฐ์ ศุกลรัตน์
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๖๑

เด็กหญิงสิรินดา กำลา
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๖๒

เด็กชายสุทิวัส ปดทุมวรรณ
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๖๓

เด็กชายสุพัฒน จงกลณี
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๖๔

เด็กชายอติกานต์ อินโต
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๖๕

เด็กชายอภิรักษ์ แก้วบังเกิด

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๖๖

เด็กชายอัครวรพล รัตนอิทธิภรณ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๖๗

เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ แก้งคำ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๖๘

เด็กชายอโนชา จิตต์ดี
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๖๙

เด็กชายเฮงประเสริฐ ชนชนะชัย
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๗๐

เด็กชายกาจพล จิณรักษ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๗๑

เด็กชายกิจการ เจริญกุล

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๗๒

เด็กชายกิตตินันท์ พันธ์ประเสริฐ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๗๓

เด็กหญิงจันทรรัตน์ นาดวง
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๗๔

เด็กชายจิรวัฒน์ ชมภู
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๗๕

เด็กหญิงชาณิดา จันทร์แต่งผล
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๗๖

เด็กหญิงญาณิศา เจษฎางกูล
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๗๗

เด็กชายณกุล เฟองแก้ว
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๗๘

เด็กชายณัฐกฤต ศิริภาพ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๗๙

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ตาราช
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๘๐

เด็กชายติรศักดิ

์

ยอดสา
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๘๑

เด็กหญิงทักษพร อักษรพาลี

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๘๒

เด็กชายธนธร แสงแก้ว
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๘๓

เด็กหญิงธัชอร บัวพา
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๘๔

เด็กชายนวมินทร์ กล่อมวิญญา
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๘๕

เด็กชายปฏิภาณ แก้วแหวน
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๘๖

เด็กชายปริวัตร ใจยาว
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๘๗

เด็กหญิงปณฑ์ชนิต ศรีแก้วทุม
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๘๘

เด็กหญิงปาณิสรา หมุดอุบล
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๘๙

เด็กหญิงปยาภรณ์ ทิวเกษม
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๙๐

เด็กหญิงพรพิมพ์ พิมพ์สอน
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๙๑

เด็กชายพรรษกร เสริมศรี
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๙๒

เด็กชายพีรพล จุติเสถียรกุล
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๙๓

เด็กชายภควัต คร้ามใจ
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๙๔

เด็กชายภวัต สิงหวรวงศ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๒๓ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๙๕

เด็กชายภัทรมงคล สิงห์โต
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๙๖

เด็กชายภิตินันท์ ภัคพงศ์อิทธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๙๗

เด็กหญิงมนษิชา ชูกร
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๙๘

เด็กหญิงมัชฌิมาย์ มังกรไพร
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๒๙๙

เด็กหญิงมินทร์ตรา ฟกทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๐๐

เด็กหญิงยศวดี สุมณฑา
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๐๑

เด็กหญิงรติมาต โฆษะพรหมกุล
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๐๒

เด็กชายวัชรินทร์ เย็นศิริ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๐๓

เด็กหญิงวิชญาดา ปนแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๐๔

เด็กชายวิศรุต แก้วพะเนาว์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๐๕

เด็กชายศิวกร จันทร์ทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๐๖

เด็กชายศุภณัฐ เพ็งศรีทอง
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๐๗

เด็กหญิงสุภาวรรณ
เกษียรธาดานนท์

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๐๘

เด็กหญิงอนันตญา ยอดสิน
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๐๙

เด็กหญิงอรปรียา อินโต
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๑๐

เด็กชายอัครเดช ใยมะเดือ

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๑๑

เด็กชายอันดามัน โกวะประดิษฐ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๑๒

เด็กชายเจมส์ อีแวนส์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๑๓

เด็กชายเวหา ศิริรัตนพันธุ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๑๔

เด็กชายกฤษฎิ

์

อยู่สุทธิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๑๕

เด็กชายฆนาคม นวลศรี
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๑๖

เด็กชายจิรวัฒน์ กีรติจริยาพร
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๑๗

เด็กชายฉัตรมงคล มุ่งเกิด
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๑๘

เด็กหญิงญาณิศา โฮ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๑๙

เด็กชายธนวิชญ์ มารุจกล้า
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๒๐

เด็กชายธัญวุฒิ พิชิตวนคาม
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๒๑

เด็กหญิงนพธีรา หวลมานพ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๒๒

เด็กหญิงนฤภร พิริ
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๒๓

เด็กหญิงปวิชญา บุญประสงค์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๒๔

เด็กชายพัสกร สุดประเสริฐ
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๒๕

เด็กชายวีรากร คล้ายวงษ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๒๖

เด็กชายศุภชัย มีศิลป

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๒๗

เด็กชายสหรัฐ พัวสอน

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๒๘

เด็กหญิงสุภาพันธ์
ทิพาพงษ์ผกาพันธ์ ๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๒๙

เด็กชายอณาวิน แจ่มงาม
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๒๔ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๓๐

เด็กชายอติคุณ ทองทา
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๓๑

เด็กหญิงเบญจทิพย์ ทองทิพย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๓๒

เด็กหญิงเอือสกุล

้

พุทธรักษา
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๓๓

เด็กชายคุณาสิน สอนทรัพย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๓๔

เด็กหญิงจรรญาพร บ่อเงิน
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๓๕

เด็กหญิงจุฑามาศ ทองกุล
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๓๖

เด็กชายชลสิทธิ

์

มังคัง

่ ่

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๓๗

เด็กชายฐิติพงศ์ เวชอุดม
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๓๘

เด็กชายฐิติโชติ แสงคำ
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๓๙

เด็กชายณภัทร ประกอบทรัพย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๔๐

เด็กชายต่อพงษ์ ข้องนอก
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๔๑

เด็กชายทัตธน พุ่มพวง

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๔๒

เด็กชายทิชานนท์ ใคร้ยะ
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๔๓

เด็กหญิงทิพย์สมบัติ ผลสงฆ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๔๔

เด็กชายธนวัฒน์ มาดี
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๔๕

เด็กชายธัญเทพ อินทร์สุวรรณ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๔๖

เด็กชายธิเบต เสือจุ้ย
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๔๗

เด็กชายธิเบศ ชืนใจ

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๔๘

เด็กชายนวพล รัศมี
๑๒/๐๒/๒๕๕๔

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๔๙

เด็กชายบุญส่ง กำลา
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๕๐

เด็กชายปฐวีพล เคลือบมาศ
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๕๑

เด็กชายพีรพัฒน์ นิมแสง

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๕๒

เด็กหญิงมัณฑนี จาริกานนท์
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๕๓

เด็กชายวชิรวิชญ์ ธริสุข
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๕๔

เด็กชายวรายุส เนียมคง
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๕๕

เด็กชายวรเมธ วันใสย
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๕๖

เด็กชายวุฒิภัทร แก้วไพฑูรย์
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๕๗

เด็กชายสิทธินันท์ ศรีวงศา
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๕๘

เด็กชายสุกฤษฏิ

์

เนียมคง
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๕๙

เด็กหญิงอทิติ ปรีชาธรรม
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๖๐

เด็กชายอรุชา อภิเจริญเดช
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๖๑

เด็กชายอิทธิพัทธ์ ทิพรัตน์
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๖๒

เด็กชายแผ่นดิน ทาแดง
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๖๓

เด็กชายกสิณ ไชยยศ
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๖๔

เด็กชายจักรกฤษณ์ ศักดิสังวาลย์

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๒๕ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๖๕

เด็กชายชนาธิป สนสุวรรณ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๖๖

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ธรรมรัตโนทัย
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๖๗

เด็กชายณัฐิวุฒิ ใจสู้ศึก
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๖๘

เด็กชายทักษิณ สุทธิประภา
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๖๙

เด็กชายทิวากร โฮ
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๗๐

เด็กชายธนพล เกษทับทิม

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๗๑

เด็กชายธนพล เกษสาคร
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๗๒

เด็กชายธวัทชัย ม่วงสาร
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๗๓

เด็กชายธีรพันท์ อ่อนตานา
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๗๔

นายนนทชา วรินทร์รุ่ง

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๗๕

เด็กชายนพัช นุ้ยบรรพต
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๗๖

เด็กชายปวีร์ สุขดี
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๗๗

เด็กชายภณสัก แสงใหญ่
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๗๘

เด็กชายภทรพล สาระคำ
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๗๙

เด็กชายรณกฤต ประจงเก็บ

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๘๐

เด็กหญิงรัชนิดา ละครจันทร์
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๘๑

นายวรพงศ์ วราภรณ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๘๒

เด็กหญิงวรพรรณ ภาณุฑัต
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๘๓

เด็กชายสุวิชา จันทร์เปรม
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๘๔

เด็กชายอดิเทพ คุขุนทด

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๘๕

เด็กชายอาราช โบโซร์กิ บาร์ซิ
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๘๖

เด็กชายเตชิต กระแสสินธุ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๘๗

เด็กหญิงเบญญาภา ศิริวันนา
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๘๘

เด็กหญิงแพรวาว เจริญเนตร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๘๙

นายกนกวรรณ ทองผ่อง
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๙๐

นายกวิภัฏ พุ่มพวง
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๙๑

นางสาวคีตภัทร ดาวนีย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๙๒

นางสาวจิริยาภา พิมพ์หิน
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๙๓

นางสาวชนาภรณ์ พรหมสุรินทร์
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๙๔

นางสาวชลธิชา ปญญาธนานันท์
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๙๕

นายชัยวัฒน์ โหมดม่วง
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๙๖

นางสาวณพิม ณรงค์ฤทธิ
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๙๗

นายธีรภัทร แสงเทศ
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๙๘

นายธีรภัทร์ เหมมาลา
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๓๙๙

นางสาวนฤชา สระแก้ว
๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๒๖ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๐๐

นางสาวนัทธ์ชวัล ศุภศิริภิญโญ
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๐๑

นางสาวประภัสสร ละม่อมศรี
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๐๒

นางสาวปริยากร บำรุงใจ
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๐๓

นางสาวปญชญา ขันติโคตร
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๐๔

นางสาวพรรัตน์ ลาวัลย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๐๕

นางสาวรติ ทรัพย์บำเพ็ญ
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๐๖

นางสาววนัชพร ภัสสรธนาธร
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๐๗

นายวีระพงษ์ พลเจียง
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๐๘

นางสาวศรัณย์พร ทรงสนาน
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๐๙

นางสาวศิริรัตน์ ธราธรอนันต์
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๑๐

นายศุภกร
ยุทธภัณฑ์บริภาร

๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๑๑

นายสมพร ครูแพ
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๑๒

นายสหัสวรรษ บุญคำ
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๑๓

นางสาวหัสยาภรณ์ ช้างพันธ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๑๔

นายอภิโชติ สิทธิอำพรพรรณ
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๑๕

นางสาวกรวิกา ศรีอุดม
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๑๖

นางสาวกฤตยา อิทธิบุญเลิศ
๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๑๗

นายกฤษฎา ชุมพล
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๑๘

นางสาวกัญญารัตน์ กล่อมบาง
๓๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๑๙

นางสาวกัณฐิกา โคตะบุตร
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๒๐

นายคณธัช สู้ทุกทิศ
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๒๑

นางสาวจิราพร จุลปาน
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๒๒

นางสาวชลธิชา ดวงสว่าง
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๒๓

นางสาวณัฐฐา ทองทับทิม
๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๒๔

นายณัฐนันท์ ขุมแก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๒๕

นายธนกร บัวโฮม
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๒๖

นายธนธรณ์ ฟาเฟองบุญ
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๒๗

นายธรรพ์ณธร แก้วชุ่ม

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๒๘

นางสาวธัญญาภัค สุขดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๒๙

นายนัทธพงษ์ แหยมเจริญ
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๓๐

นางสาวปยะดา คชพงค์
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๓๑

นายภัทรกร ทรงพลนิธิวัชร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๓๒

นางสาวลาวัณย์ เกตุแก้ว
๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๓๓

นางสาววรารักษ์ กอห้าว
๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๓๔

นายวริทธินันท์

์

พันธ์โน
๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๒๗ / ๓๑๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๓๕

นางสาววาสนา พลโดด
๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๓๖

นางสาวอาทิตยา แซ่เตียว
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๓๗

นางสาวฮิโตมิ คิโยตะ
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๓๘

นายกฤษณ์ ครูเกษตร

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๓๙

นางสาวกวินทรา บุญปก
๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๔๐

นายจิระศักดิ

์

ทาอ่อน
๒๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๔๑

นายฐิฎิศักดิ

์

ศรีนาราง
๐๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๔๒

นายณัฐชัย ขันแก้ววงศ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๔๓

นายณัฐนนท์ บุตรดี
๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๔๔

นายธนพล พวงน้อย
๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๔๕

นายบุญเกียรติ หมืนเศษ

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๔๖

นายปรเมศร์ บัวภา
๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๔๗

นายปวินท์ วงศ์ละคร
๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๔๘

นายพชรดนัย เคนดา

๑๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๔๙

นายวาทิตย์ อินอำ
๐๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๕๐

นางสาววิราสินี จุ้ยด้วง

๒๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๕๑

นายวีระพงษ์ ศรีภิรมย์
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๕๒

นางสาวศันสนีย์ สาลี
๐๒/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๕๓

นายสหชัย ชมวิหก
๑๕/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๕๔

นายสิทธิกร สิงห์โตทอง
๐๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๕๕

นางสาวสุกัลยา อยู่สมสุข
๒๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๕๖

นางสาวอธิตญา ดวงแก้ว
๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๕๗

นายอธิป บัวฝรัง

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๕๘

นางสาวอนุธิดา อินทร์จันทร์
๒๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๕๙

เด็กหญิงมนฑกานต์ ช่างปลูก
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๖๐

เด็กหญิงมนัสวี สร้อยม่วง
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๖๑

เด็กหญิงมิยาวดี แตงแก้ว
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๖๒

เด็กชายยุทธพล เนียมทอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๖๓

เด็กชายรัชชานนท์ ราวิน
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๖๔

เด็กชายวงศกร น้อยเทียม
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๖๕

เด็กหญิงวรรณวิสา สีส่อง
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๖๖

เด็กหญิงวรรณษา บุญทิคำ
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๖๗

เด็กชายวรวุฒิ เอมดี
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๖๘

เด็กหญิงวริษา อยู่เจริญ
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๖๙

เด็กหญิงวิลาวัณย์ บรรณสิทธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๒๘ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๗๐

เด็กหญิงศรวณีย์ ทรัพย์เพชร
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๗๑

เด็กหญิงศรัณยา ขันตีสา
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๗๒

เด็กหญิงศศิภัส บุญเกตุ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๗๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีกุตา
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๗๔

เด็กหญิงศิริวรรณ กาญจนชัย
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๗๕

เด็กชายศิลายุ ประจำทอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๗๖

เด็กชายศิวัจน์ ตันติศรีศักดิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๗๗

เด็กชายศุภกฤต ซังขาว
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๗๘

เด็กหญิงศุภกาญจน์ อมรชวลิตกุล
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๗๙

เด็กชายศุภชัย ชืนจรูญ

่

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๘๐

เด็กชายศุภวิชญ์ ทรัพย์น้อย
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๘๑

เด็กชายสกล วิบูลย์ธนากุล
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๘๒

เด็กหญิงสกุลกาญจ์ วัฒนพรพิพัฒน์
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๘๓

เด็กชายสรวิศ รักการ
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๘๔

เด็กชายสิทธิโชค จันทร์สมบัติ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๘๕

เด็กชายสิรภัทร ทองนพคุณ
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๘๖

เด็กชายสิรวุฒิ มีอิสสระ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๘๗

เด็กหญิงสิริณทิพย์ อินทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๘๘

เด็กหญิงสิริโสภา ภิษุณี
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๘๙

เด็กหญิงสุชานาฏ ธรรมนิทา
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๙๐

เด็กหญิงสุนิสา บุญธรรม

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๙๑

เด็กหญิงสุนิสา พันธ์ปองซ้อด
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๙๒

เด็กหญิงสุภาวิตา แตงสุข
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๙๓

เด็กหญิงอชิรญา อาทิตย์ตัง

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๙๔

เด็กหญิงอภิชญา บกสุวรรณ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๙๕

เด็กชายอภิวัฒน์ แก้วไพฑูรย์
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๙๖

เด็กหญิงอริสรา ลอยทะเล
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๙๗

เด็กหญิงอริสรา ลานทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๙๘

เด็กชายอลงกรณ์ ขุนศรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๔๙๙

เด็กชายอวสร สอดห่วง
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๐๐

เด็กชายอักษราภัค อดิษภาส
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๐๑

เด็กหญิงอักษิกร ปรากฏดี
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๐๒

เด็กชายอาณัฐ คำวงศ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๐๓

เด็กหญิงอาภัสสรา บกสุวรรณ
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๐๔

เด็กหญิงอินทิรา ใจหนักแน่น
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๒๙ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๐๕

เด็กหญิงเกณิกา เรนเดลล์
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๐๖

เด็กชายเกษมพันธ์ เมยประโคน
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๐๗

เด็กหญิงเขมณัฐฐ์ ดวงดี
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๐๘

เด็กหญิงเจติยา แสงกิตติกร
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๐๙

เด็กชายเนรมิตร เพ็ชรสว่าง
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๑๐

เด็กหญิงเบญจพร แก้วเขียว
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๑๑
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์

สรรน้อย
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๑๒

เด็กหญิงเบญจมาศ ระดาบุตร
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๑๓

เด็กหญิงเปมิกา ยอดเมือง
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๑๔

เด็กชายเมธา พรมวิเศษ
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๑๕

เด็กหญิงเมธาพร แก้วพระฝาง
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๑๖

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ภิญญะวัย
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๑๗

เด็กชายเอกรินทร์ ยอดจักร์
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๑๘

เด็กชายโฆษิต โลหะการก

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๑๙

เด็กหญิงไพลิน พลอยพลาย
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๒๐

เด็กชายกรภัทร โทปุรินทร์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๒๑

เด็กชายกฤศ โพธิปรากฎ

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๒๒

เด็กหญิงกันต์ฤทัย ผลส้ม
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๒๓

เด็กชายคมชาญ ยิวคิม
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๒๔

เด็กชายชนน สามรวม
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๒๕

เด็กหญิงญาติกา ปานอินทร์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๒๖

เด็กหญิงญาราภรณ์ พฤกษาชีวะ
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๒๗

เด็กหญิงฐิติพร สมพงษ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๒๘

เด็กหญิงณัฐนิชา ทิพย์โกมล
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๒๙

เด็กหญิงธนพร โคกถิน

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๓๐

เด็กหญิงนลินนิภา บุญมี
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๓๑

เด็กหญิงประภัสรา ณ หนองคาย
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๓๒

เด็กหญิงปารีณา สมพฤกษ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๓๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ดาวเรือง
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๓๔

เด็กชายยอดยิง

่

ทองอินทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๓๕

เด็กหญิงศรัณย์พร พักโพธิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๓๖

เด็กชายศราวิน บุญเกิด
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๓๗

เด็กชายสนธยา บัวคล้าย
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๓๘

เด็กชายสันติภาพ คนที
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๓๙

เด็กชายสิริทรัพย์ ขอพ่วงกลาง
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๓๐ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๔๐

เด็กหญิงอนันตพร ทรัพยากรณ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๔๑

เด็กชายอมร เจียรัตนเจริญ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๔๒

เด็กชายอาณกร เรืองรักษ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๔๓

เด็กหญิงอารียา สุราฤทธิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๔๔

เด็กหญิงเกศินี กลับบาง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๔๕

เด็กหญิงเนตรดาว กูใหญ่
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๔๖

เด็กชายเรณุพัฒน์ สุวิชัย
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๔๗

เด็กหญิงไข่มุก คำลือเดช
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๔๘

เด็กหญิงกานติมา เริงรืน

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๔๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา แก้วรัตน์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๕๐

เด็กหญิงณีรนุช สวรรคโลก
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๕๑

เด็กชายธนพัฒน์ คำรศ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๕๒

เด็กหญิงธัญญวรรณ ทูลกสิกร
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๕๓

เด็กหญิงนวพร ชินรัตน์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๕๔

เด็กหญิงนวลวรรณ ยงยอด
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๕๕

เด็กหญิงนันชดา ทองเนือแปด

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๕๖

เด็กชายนันทภพ แก้วพระฝาง
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๕๗

เด็กชายนันทวัตน์ ภักดิคำ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๕๘

เด็กหญิงนำทิพย์ พันธุศิริ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๕๙

เด็กชายปรัชญาธร คำปอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๖๐

เด็กหญิงปาณิสรา คงพรม

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๖๑

เด็กหญิงพนัสนันท์ จันทภา
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๖๒

เด็กหญิงพัชรี ศรีเพชร
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๖๓

เด็กชายพิชัย มาตะราช
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๖๔

เด็กชายภาณุพงศ์ อร่ามแสงเทียน

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๖๕

เด็กชายรัชชานนท์ บุญผาสุข
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๖๖

เด็กหญิงรินรดา คมปรียารัตน์
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๖๗

เด็กชายวิทวัส ธนิตกานนท์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๖๘

เด็กชายวิษณุ วัฒนกุล
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๖๙

เด็กชายวีรภัทร เรืองนาม
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๗๐

เด็กชายวีรวัตร ใจจ่าง
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๗๑

เด็กหญิงศศิวิมล นุ้ยเล็ก
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๗๒

เด็กชายศักย์ศรณ์ ทองนิม

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๗๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ พระประทุม
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๗๔

เด็กชายศิวกร สิริบุญญานุกุล
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๓๑ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๗๕

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ เต่าจันทร์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๗๖

เด็กหญิงสิริวิมล สุขพาที
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๗๗

เด็กหญิงสุคนธ์ พู่อ่อน
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๗๘

เด็กหญิงสุจิตรา จีระสมบัติ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๗๙

เด็กหญิงสุภัชชา หรังเจริญ

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๘๐

เด็กชายสุรวิชญ์ เปลียดี

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๘๑

เด็กหญิงหทัยรัตน์ บำเพ็ญศิลป
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๘๒

เด็กหญิงอธิตญา นอบน้อม
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๘๓

เด็กชายอภิลักษ์ กัญญาพันธ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๘๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ธรรมนิทา
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๘๕

เด็กชายอมร ทิพย์เพียรศักดิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๘๖

เด็กชายอัครชัย ดีล้วน
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๘๗

เด็กหญิงอัญชิสา นันทสันติ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๘๘

เด็กหญิงอาทิตย์ติยา ธงวิชัย
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๘๙

เด็กหญิงอารากรณ์ คำบุบผา
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๙๐

เด็กชายอินทัช โคกทอง
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๙๑

เด็กชายอิสระพงศ์ ศรีมาลา
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๙๒

เด็กชายเกรียงไกร แหวนแก้ว
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๙๓

เด็กหญิงเนตรชนก อุ่มวงศ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๙๔

เด็กหญิงเนตรนพิศ วงษ์แพทย์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๙๕

เด็กหญิงเนตรนภา วงษ์แพทย์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๙๖

เด็กหญิงแพรวา ธนูศิลป
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๙๗

เด็กหญิงแสงอรุณ ตันติวัชราชัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๙๘

เด็กหญิงโชติกา ระเริงกลิน

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๕๙๙

เด็กชายไพรวัลย์ เจียมกุล
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๐๐

นายจิรวุฒิ โพธิสุดตา

์

๐๔/๐๔/๒๕๒๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๐๑

นางทิพวรรณ์ อ่วมทอง
๑๒/๐๗/๒๕๒๔

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๐๒

นางสาวหทัยรัตน์ ศักดิดี

์

๒๖/๐๖/๒๕๒๔

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๐๓

นางจันทร์เพ็ญ ไชยมงคล
๑๒/๐๕/๒๕๑๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๐๔

นางปราณีต อาจศิริ
๓๐/๑๐/๒๕๑๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๐๕

เด็กหญิงกาญจนา รุ่งศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๐๖

เด็กชายจิรภัทร ศรีวงษ์ชัย
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๐๗

เด็กหญิงฐานิชา คงดี
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๐๘

เด็กชายธนดล ภูปรางค์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๐๙

เด็กหญิงนพมาศ แพงบุดดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๓๒ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๑๐

เด็กหญิงนิสิตธิดา นราศรี
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๑๑

เด็กหญิงพรชิตา ดูสันเทียะ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๑๒

เด็กชายรัชชานนท์ อยู่ภู่
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๑๓

เด็กชายวายุ ทองไชย
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๑๔

เด็กหญิงศิรภัสสร ใจแช่ม
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๑๕

เด็กชายชัยวัฒน์ แสงเรือง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๑๖

เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรโท
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๑๗

เด็กชายธนวัฒน์ เหมือนงิว

้

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๑๘

เด็กชายธีรภัทร ปราสาทเวสร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๑๙

เด็กชายธีระวัฒน์ จิตบุญ
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๒๐

เด็กชายนวพล ปกเขตานัง
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๒๑

เด็กชายนัฐพงศ์ พิมสวรรค์
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๒๒

เด็กหญิงบุษราคัม ต้นพานิช
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๒๓

เด็กชายปฏิภาณ เขียวอ่อน

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๒๔

เด็กชายปยะ ภูมิทัศน์
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๒๕

เด็กหญิงพนิดา แก้วบรม
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๒๖

เด็กหญิงพรรธิกา โลห์คำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๒๗

เด็กชายพรศักดิ

์

ลอยประโคน
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๒๘

เด็กหญิงพัชรียา คงเจริญ
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๒๙

เด็กหญิงพิมลดา ทะเกิงลาภ
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๓๐

เด็กชายพีรพัฒน์ สุวรรณรัตน์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๓๑

เด็กชายภาณุพงษ์ ฮวบสมบุญ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๓๒

เด็กหญิงภาวิณีย์ ประเสริฐศรี
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๓๓

เด็กหญิงรติรัตน์ รองแก้ว
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๓๔

เด็กหญิงรัชนีกร บรรจง
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๓๕

เด็กหญิงสริตา จันทร์ศิริสุข
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๓๖

เด็กหญิงอภัสรา โคตรสงคราม
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๓๗

เด็กชายเทิดศักดิ

์

หงษ์ทองคำ
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๓๘

เด็กหญิงกาญจนา บุอ่อน
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๓๙

เด็กชายคฑาวุฒิ คำแฮ
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๔๐

เด็กชายจิรศักดิ

์

คร้ามทิม
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๔๑

เด็กชายจีระศักดิ

์

อิมเขียว

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๔๒

เด็กหญิงชนิดาภา รักธรรม
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๔๓

เด็กหญิงชลธิชา พืนดอนเค็ง

้

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๔๔

เด็กหญิงณัฏฐิกา ต้นแปะ
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๓๓ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ บุดสี

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๔๖

เด็กชายธนวัฒน์ ช่างนาค
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๔๗

เด็กชายธนวัฒน์ เผือกดี
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๔๘

เด็กชายธนากร เหล็งทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๔๙

เด็กชายนพรัตน์ ช่างดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๕๐

เด็กชายนันทวัฒน์ เอียมอ่อน

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๕๑

เด็กหญิงปนัฐดา แก้วเกตุ
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๕๒

เด็กหญิงปภัสสร กลหลัด
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๕๓

เด็กชายพรพรหม พรมมูล
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๕๔

เด็กชายพลากร บรรจง
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๕๕

เด็กชายพันธ์ศักดิ

์

แม้นศรี
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๕๖

เด็กชายภูมินทร์ อุ่นมีสี
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๕๗

เด็กหญิงมนัญญา นิลวรรณ
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๕๘

เด็กชายรัชชานนท์ ดีสุข
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๕๙

เด็กหญิงวรินยา ฉิมช้าง

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๖๐

เด็กชายวิกรม มงคลดาว
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๖๑

นายวิทวัท กลินรุ่ง

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๖๒

เด็กชายศราวุฒิ ชูรัตน์
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๖๓

เด็กชายสิรวิทย์ กันคุ้ม

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๖๔

เด็กชายสุขสวัสดิ

์

พึงแก้ว

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๖๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์ นวนสุข
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๖๖

เด็กชายสุวพิชญ์ พบลาภ
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๖๗

นายสุเมธ สุวรรณโรจน์

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๖๘

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สำอางค์
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๖๙

เด็กหญิงอัญชรา บู่สังข์
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๗๐

เด็กชายอัษฎายุธ ผลอำไพ
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๗๑

เด็กหญิงกรวรรณ เพ็งลี
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๗๒

เด็กหญิงจริญทิพย์ สิงห์โตทอง
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๗๓

นายฉัตรมงคล รองแก้ว
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๗๔

เด็กชายณัฐวุฒิ พิณสำเนียง
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๗๕

เด็กชายณัตชัย โพธินอก

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๗๖

เด็กหญิงดลธิชา แก้วเชียงราก
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๗๗

เด็กชายทินภัทร เรียบนวล
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๗๘

เด็กชายธนา เสือเดช
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๗๙

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

นุ่มเดช
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๓๔ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๘๐

นายปกรณ์ จิกกรีนัย

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๘๑

เด็กหญิงปยนุช สำนักนิตย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๘๒

เด็กหญิงปยมาตร มีศรี
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๘๓

นางสาวพนิดา แดงอาจ
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๘๔

เด็กชายภัทรกร พวงพลี
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๘๕

เด็กชายฤทธิไกร ศรีสมัย
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๘๖

เด็กหญิงวารุณี ขันโยธา
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๘๗

เด็กชายวิวัฒน์ บามา
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๘๘

เด็กชายสิทธิพร แสงสว่าง
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๘๙

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

พวงจาริตย์
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๙๐

เด็กหญิงอรัญญา นามมุงคุณ
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๙๑

เด็กหญิงอัมพร เล็กจำป
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๙๒

เด็กหญิงอาภาศิริ สุขเจริญ
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๙๓

เด็กหญิงอารีรัตน์ ทองสา

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๙๔

เด็กหญิงอโนมา ค่อยชัยภูมิ
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๙๕

เด็กหญิงเนตรนภา เชือกย้อย
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๙๖

นางสาวเพ็ญนภา ไวจำปา
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๙๗

เด็กหญิงกัญญารักษ์ ทับศิริ
๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๙๘

เด็กหญิงชฎาวรรณ ศิริพันธ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๖๙๙

เด็กหญิงมาลิสา แย้มอำ
๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๐๐

เด็กชายยงยุทธ ภูบุญเติม
๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๐๑

เด็กหญิงสุนิตา พรมบุตร
๑๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๐๒

เด็กหญิงสุวรา สอดซ้าย

๑๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๐๓

เด็กหญิงสโรชา เชิดรัมย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๐๔

เด็กชายเทพทิวากร สิงห์นอก
๑๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๐๕

เด็กชายจิรวัฒน์ ชูศรี
๒๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๐๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ นิลเขียว
๐๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๐๗

เด็กหญิงณัฐชญาพร ไชยสัตย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๐๘

เด็กชายธนกร เอียมสะอาด

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๐๙

เด็กหญิงธนภรณ์ เมฆกมล
๒๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๑๐

เด็กชายธนาวุฒิ นิยม
๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๑๑

เด็กชายธราเทพ บุตรวงค์
๒๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๑๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีบุญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๑๓

เด็กหญิงนริศรา คงแปน

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๑๔

เด็กหญิงนันทกา เวียงสิมา
๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๓๕ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๑๕

เด็กหญิงนันทกานต์ มีแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๑๖

เด็กหญิงปทุมรักษ์ ธรรมมืด
๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๑๗

เด็กชายผลิตโชค คล้ายสิทธิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๑๘

เด็กชายพงศ์จิรัฐิ บุญทอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๑๙

เด็กชายพัฒนนันต์ นาสุข
๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๒๐

เด็กชายพิริยะ สุขสนอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๒๑

เด็กชายภัทรพล โพธิบา
๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๒๒

เด็กหญิงภัสราภรณ์ กลินบุบผา

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๒๓

เด็กหญิงภารตี มีโพธิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๒๔

เด็กชายภูมิภัทร ท้วมมัย
๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๒๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ ค้าผลดี
๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๒๖

เด็กชายรัชชานนท์ บุญสยาม
๑๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๒๗

เด็กหญิงรัชนีกร เอียมสอาด

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๒๘

เด็กชายวงศธร ยอดละออง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๒๙

เด็กหญิงวรรณวิภา ตะลุตะกำ
๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๓๐

เด็กหญิงวรัญญา ยิกุสังข์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๓๑

เด็กหญิงวาสนา พานแย้ม
๒๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๓๒

เด็กหญิงวิภาวี รู้รักตน
๒๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๓๓

เด็กหญิงศกุลตรา สีชุมแสง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๓๔

เด็กหญิงศศิกานต์ คงคล้าย

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๓๕

เด็กชายศุภวิชญ์ ศรสุรินทร์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๓๖

เด็กชายสรวิชญ์ เดชประทุม
๐๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๓๗

เด็กชายสิทธิชัย สีสัน
๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๓๘

เด็กหญิงสุทธิพร เลาหาง
๑๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๓๙

เด็กหญิงสุภัสสรา เพ็งสุวรรณ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๔๐

เด็กหญิงสโรชา ใจดี
๒๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๔๑

เด็กชายอดิเทพ ผิวอ่อน
๐๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๔๒

เด็กหญิงอนัญญา บัวงาม
๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๔๓

เด็กหญิงอภิชาดา รอดทองดี
๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๔๔

เด็กชายอิทธิชัย ธงหาร
๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๔๕

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ มีชัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๔๖

เด็กหญิงกฤติกา แก้วชัยนันท์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๔๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สรโยธิน
๒๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๔๘

เด็กชายกานต์ ไชยวิเศษสกุล
๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๔๙

เด็กชายกิตติพงษ์ เพ่งหากิจ
๐๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๓๖ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๕๐

เด็กหญิงกุลณัฐ จันทร์มี
๒๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๕๑

เด็กหญิงกุศลิน ว่องธัญญะกุล

๒๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๕๒

เด็กชายชนะชัย ลือชา
๒๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๕๓

เด็กชายญาณภัทร ชมภูเทพ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๕๔

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

พวงเพชร
๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๕๕

เด็กหญิงณัฎฐธิดา บุญเหมือน
๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๕๖

เด็กหญิงณัฐธิดา ชำนิเวช
๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๕๗

เด็กหญิงณัฐพร สองสีจำปา
๒๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๕๘

เด็กหญิงตรีทิตย์นภา ตอบงาม
๑๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๕๙

เด็กชายทรงชัย วงศ์เสนา
๑๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๖๐

เด็กชายธนธิศร์ สุนทอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๖๑

เด็กชายธนวัชร ขันธเนตร
๒๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๖๒

เด็กชายธนวัตร สนศรี
๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๖๓

เด็กชายนันทิภาคย์ ใยสอาด
๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๖๔

เด็กหญิงนุชธิดา รำพรรณ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๖๕

เด็กหญิงบุษรินทร์ ชัยชุมพล
๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๖๖

เด็กหญิงเนตรนภา เพ็ชรอยู่
๐๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๖๗

เด็กชายเอกพิทักษ์ กันโยธา

๓๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๖๘

เด็กหญิงกัลยา อิมเอิบ

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๖๙

เด็กชายกุมภาพันธ์ วงศ์กันทะ
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๗๐

เด็กหญิงกุลนิภา นาแก้ว
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๗๑

เด็กชายจักรพงษ์ จำนงค์ทรัพย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๗๒

เด็กหญิงจารุวรรณ ทำแก้ว
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๗๓

เด็กชายจิรพัน สวนพันธ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๗๔

เด็กชายจิรวัตร์ ปราบภัย
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๗๕

เด็กหญิงจิราวรรณ ยะลา
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๗๖

เด็กหญิงชนากานต์ สง่าแสง
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๗๗

เด็กชายชยานันท์ สังข์นุช
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๗๘

เด็กหญิงณภัทร นิมมุกดา

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๗๙

เด็กชายณัฐนันท์ เฟองงาม
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๘๐

เด็กชายณัฐพงษ์ สายบุตร
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๘๑

เด็กชายณัฐพร ดวงฤทัย
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๘๒

เด็กชายธงชัย บุญขุนช่วย
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๘๓

เด็กหญิงธัญมน เฮืองพรม
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๘๔

เด็กชายนรากร เขียนจัตุรัส
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๓๗ / ๓๑๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๘๕

เด็กชายนราธิป เมืองน้อย
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๘๖

เด็กหญิงนารีรัตน์ เค้ามูล
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๘๗

เด็กหญิงบุณยานุช ประสงค์สร้าง
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๘๘

เด็กชายปรัชญา อินทอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๘๙

เด็กชายปญณธร โทสูงเนิน
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๙๐

เด็กหญิงปยนุช ปานประเสริฐ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๙๑

เด็กชายพงศกร ปฐมพรหมมา
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๙๒

เด็กชายพงศกร มีพันลม
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๙๓

เด็กหญิงพรนภา สุขสาเกษ
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๙๔

เด็กหญิงพรมพร พุฒเปย
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๙๕

เด็กชายพรเทพ ศรีเลิศ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๙๖

เด็กหญิงพัชราพร โก่งศร
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๙๗

เด็กชายพายุ ไค่นุ่นนา
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๙๘

เด็กชายพิชิตพล ธงแถว
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๗๙๙

เด็กชายพิษณุ เกษี
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๐๐

เด็กหญิงภัทรวิจิตรา อรรคไทย
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๐๑

เด็กชายภานุพงษ์ ชัยวิชู
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๐๒

เด็กชายภูริ โรจน์จันเหนือ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๐๓

เด็กชายภูเบศวร์ โม่เทียน
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๐๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ หมอกสีนาค
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๐๕

เด็กหญิงรดา หนูฉำ
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๐๖

เด็กชายรัตนพงศ์ ช่วยวงศ์ญาติ
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๐๗

เด็กชายรัตนพล ช่วยวงศ์ญาติ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๐๘

เด็กชายวรธน แปดแก้ว
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๐๙

เด็กหญิงวรนิษฐา ใจมัน

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๑๐

เด็กหญิงวิลาวัณย์ พุ่มเรือง
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๑๑

เด็กชายวีรพงษ์ วิจิตรแพทย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๑๒

เด็กหญิงศิริวัล ฉิมเย็น
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๑๓

เด็กชายสหรัฐ หัตถกอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๑๔

เด็กหญิงสุภิญญา แก้วโกสา
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๑๕

เด็กชายสุระวุทธ พันธวงศ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๑๖

เด็กชายสุเทพ พุ่มเรือง
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๑๗

เด็กหญิงอารยา แกมคำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๑๘

เด็กหญิงเบญจพร ปรอดครบุรี
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๑๙

เด็กหญิงเพชรรัตน์ อยู่ดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๓๘ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๒๐

เด็กชายณัฐวุฒิ งามฉวี

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๒๑

เด็กชายธนวัฒน์ ตังใจเพียรเลิศ

้

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๒๒

เด็กชายธรรมนูญ สายบุตร
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๒๓

เด็กชายนนธชัย นาหอม
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๒๔

เด็กชายนลธวัช กันทะวี
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๒๕

เด็กชายรชตะ ราศรีเกตุ
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๒๖

เด็กชายวีระพงษ์ สมร่าง
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๒๗

เด็กชายศราวุธ ขอนทอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๒๘

เด็กชายสุทธิภากรณ์ มีคำ
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๒๙

เด็กชายเอกริน ตันปน
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๓๐

เด็กชายฑศวิชญ สิงหนารถ
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๓๑

เด็กชายพิเชษฐ์ เพ็ชรักษา
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๓๒

เด็กหญิงภัสสร บอกบุญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๓๓

นายอนันต์ สืบเนียม
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๓๔

เด็กชายอภิรัตน์ ฝอยกิง

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๓๕

เด็กหญิงธนพร ทรงงาม
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๓๖

นางสาวนุชนาถ ทาแท่งทอง
๐๙/๐๔/๒๕๒๓

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๓๗

เด็กหญิงนิธิภรณ์ สุริยรัฐพงศา
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๓๘

เด็กหญิงปาณิสรา พิมพรรณ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๓๙

เด็กชายพงศธร หทัยไพบูลย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๔๐

เด็กหญิงอริสรา อินธิเกต
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๔๑
เด็กหญิงอัจฉราพรรณ

เครือวงค์
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๔๒

เด็กชายเอกชัย ศรีสมุดคำ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๔๓

เด็กหญิงกวินธิดา กันทะเนตร
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๔๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปนทอง
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๔๕

เด็กชายกุลรชาติ เรืองฉาย
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๔๖

เด็กชายจตุพงษ์ วังแสง
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๔๗

เด็กหญิงชญานิศ ธรรมทันตา
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๔๘

เด็กชายธนกร จันทร์อยู่สุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๔๙

เด็กชายธาดา ศิริ
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๕๐

เด็กหญิงธาราทิพย์ ดิษสอน
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๕๑

เด็กหญิงธาริณี ห้วยหงษ์ทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๕๒

เด็กหญิงบุษราคัม คนชม

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๕๓

เด็กชายปยบุตร คงเถือน

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๕๔

เด็กหญิงปยะธิดา ใยสอาด
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๓๙ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๕๕

เด็กหญิงภณิชยา เก็บสำโรง
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๕๖

เด็กชายภูริภัทร์ ตองตาสี
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๕๗
เด็กหญิงวลักษณ์คณา

แตงสาขา
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๕๘

เด็กหญิงวิมาตา สมแวง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๕๙

เด็กชายศิวกร ประจันตะเสน
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๖๐

เด็กชายอานุภัทร์ โคมกระจ่าง
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๖๑

เด็กชายอินทัช เดชชู
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๖๒

เด็กชายจิรวัฒน์ วรรณโวหาร
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๖๓

เด็กชายชลชาติ เอียมสอาด

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๖๔

เด็กหญิงณฐิกา เมฆอรุณ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๖๕

เด็กหญิงณัฐชานันท์ คงตัน
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๖๖

เด็กชายณัฐพล มากโม
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๖๗

เด็กหญิงดนยา คลังทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๖๘

เด็กหญิงธนพร เปกกันใจ
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๖๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

ขุนพรมเกสรา
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๗๐

เด็กชายนวพล นนทพา
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๗๑

เด็กชายประเวศ ขันรัฐบาล
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๗๒

เด็กหญิงปวรธนรรณ ดีลำ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๗๓

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา พยัฆศรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๗๔

เด็กชายภาณุพงศ์ ศรีศักดิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๗๕

เด็กหญิงภูตะวัน วัดแจ้ง
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๗๖
เด็กหญิงมณฑกาญจน์

อินม่วง
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๗๗

เด็กหญิงรสสุคนธ์ กันธิ
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๗๘

เด็กชายวันเฉลิม ไชยภูมิ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๗๙

เด็กหญิงสิริภัทร เภาเสน

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๘๐

เด็กชายอภิเชษฐ ขาวงาม

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๘๑

เด็กหญิงอาทิตยา พรหมมณี
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๘๒

เด็กหญิงเนตรนภา นาดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๘๓

เด็กชายกิตติ อนันต์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๘๔

เด็กชายจิรวัฒน์ สิงห์ไกร
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๘๕

เด็กชายชยพล สะอาดเอียม

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๘๖

เด็กชายชวลิต ทวีการไถ
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๘๗

เด็กหญิงณัฐรัมภา ลีสกุล

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๘๘

เด็กชายณัฐวุฒิ วิลัยชืน

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๘๙

เด็กหญิงทิพย์สุดา ฝนคำ
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๔๐ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๙๐

เด็กหญิงธัญญารัตน์ เจริญศิลงามเลิศ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๙๑

เด็กหญิงธิดาภรณ์ เจริญสุข
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๙๒

เด็กหญิงนวธิดา เปรมสุขดี
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๙๓

เด็กชายพรพงค์ บำรุงผล
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๙๔

เด็กหญิงภริตา มะทา
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๙๕

เด็กหญิงวาฤทธิ

์

ยุบลชิต
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๙๖

เด็กหญิงวิมลสิริ อนุมณฑล
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๙๗

เด็กหญิงศุภัชญา จันทสร
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๙๘

เด็กหญิงสุธิพร แปะเจีย

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๘๙๙

เด็กหญิงอภิญญา ธิจักร์แปง
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๐๐

เด็กหญิงแก้ว สุหริง

่

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๐๑

เด็กหญิงกรณิศ นักผูก
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๐๒

เด็กหญิงกานต์ธิดา ไชยบุบผา
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๐๓

เด็กหญิงณิชารีย์ เส็งสิน
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๐๔

เด็กหญิงทัณฑิกา แสนสุด

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๐๕

เด็กหญิงธุวพร พรรณอาราม
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๐๖

เด็กชายนัฐพล พาสุวรรณ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๐๗

เด็กหญิงนารีรัตน์ จองคำ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๐๘

เด็กชายนำโชค ภักดีนอก

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๐๙

เด็กหญิงปณิดา คงบุรี
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๑๐

เด็กหญิงปนิดา สะวิสัย
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๑๑

เด็กหญิงประภานิช คงบุรี
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๑๒

เด็กหญิงวริทธินันท์

์

จันทร์แจ่ม
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๑๓

เด็กหญิงวารุณีย์ ซารัมย์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๑๔

เด็กหญิงสลิลทิพย์ สังขิน
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๑๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ อยู่เย็น
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๑๖

เด็กหญิงไอยลดา สังข์วงศ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๑๗

เด็กหญิงธิดา บุญมาก
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๑๘

เด็กชายรพีภัทร สังเงิน
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๑๙

เด็กหญิงรัชดา แว่นกลาง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๒๐

เด็กชายศิลา ลาบุญตา
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๒๑

นายธนยศ วลัยกนก
๐๖/๐๗/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๒๒

นายกัญจน์ณภัสร์ สุขคล้าย
๒๕/๐๖/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๒๓

นางสาวแพรวรุ่ง ศรีประภา
๒๓/๐๔/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๒๔

นางอรวรรณ ปานจำรูญ
๒๓/๐๕/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๔๑ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๒๕

เด็กหญิงสุพรรษา เลิศสกุลยังยืน

่

๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๒๖

เด็กหญิงทิพธัญญา ราหุล ๒๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๒๗

เด็กหญิงภคพร ชักจูง
๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๒๘

นายใหม่ เคลือบมณี
๑๖/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๒๙

เด็กชายชยกร คำขุน
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๓๐

เด็กหญิงปยธิดา จิตรโชติ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๓๑

เด็กหญิงอนันตยา ปทุมยา
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๓๒

เด็กหญิงเกศรินทร์ ยิระนิจ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๓๓

เด็กชายธีรนัย พลอยล้วน
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๓๔

เด็กชายทินภัทร ลาดนอก
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๓๕

เด็กชายวิธวิน สภาพักต์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๓๖

เด็กชายจีรวัฒน์ ครุธฉำ
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๓๗

เด็กหญิงชลธิชา รัมมะสิงห์
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๓๘

เด็กหญิงญาดา คำวัตร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๓๙

เด็กชายทัตเทพ ศรีสุวรรณ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๔๐

เด็กชายนัฐพงศ์ รามวงค์
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๔๑

เด็กชายปฏิภาณ ปูจันทร์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๔๒

เด็กหญิงปนัดดา ลุนนู
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๔๓

เด็กหญิงประภัสสร สิมมาวงค์
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๔๔

เด็กชายพฤหัส ไวยธิรา
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๔๕

เด็กชายรัฐภูมิ เจตนากาญ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๔๖

เด็กชายรัฐภูมิ เจริญผล
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๔๗

เด็กหญิงวัชราภรณ์ แฝงกลิน

่

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๔๘

เด็กชายสรัลรักษ์ ฐานกลาง
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๔๙

เด็กหญิงสุนันทา ชูบัวทอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๕๐

เด็กชายสุรยุทธ สดสำอางค์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๕๑

เด็กหญิงอภิรติ แย้มสกุลณา
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ นันทเสนีย์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๕๓

เด็กชายธนะวัฒน์ จำปาทอง
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๕๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

ลุนนู
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๕๕

เด็กชายยศพงษ์ ลุจิสินโท
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๕๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แก้วอัคฮาด

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๕๗

เด็กชายวีรภาพ มาสีกุก
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๕๘

เด็กหญิงศศิกานต์ ภู่ทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๕๙

เด็กชายญาณเดช รามคำ
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๔๒ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๖๐

เด็กหญิงกนกวรรณ แสงทอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๖๑

เด็กหญิงกมลชนก รุ่งอินทร์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๖๒

เด็กหญิงกุญธิดา แก้วโวหาร

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๖๓

เด็กชายจิรทีปต์ ปทุมยา
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๖๔

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ซังเรือง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๖๕

เด็กหญิงชลธิชา เพ็งแจ่ม
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๖๖

เด็กหญิงชลลดา วานิกานุกูล
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๖๗

เด็กชายณภัทร บัวสร้อย
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๖๘

เด็กหญิงณัชณิชา แก่นเสา
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๖๙

เด็กชายณัฐนนท์ กล้ากสิกิจ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๗๐

เด็กชายณัฐพล จันทร์นวล

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๗๑

เด็กชายณัฐภัทร แตงฉำ
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๗๒

เด็กหญิงณิชาพัชร์ ม่วงจ้อย
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๗๓

เด็กหญิงทัศพร แสงจันทร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๗๔

เด็กชายทินภัทร อภัยนอก
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๗๕

เด็กชายธนดล อับเตียม

๋

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๗๖

เด็กหญิงธนัญญา ปญญาใส
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๗๗

เด็กหญิงธนาพร สนิทชอบ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๗๘

เด็กหญิงธนิดา พันธ์ตุไลย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๗๙

เด็กชายธนเกียรติ อัมเรศ
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๘๐

เด็กหญิงธัญญาเรศ เจือจาน
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๘๑

เด็กหญิงธิตารีย์ วารี
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๘๒

เด็กชายธีรวัต เรืองคุ้ม
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๘๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

น้อยจำป

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๘๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

เนืองรัสมี

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๘๕

เด็กหญิงนลินนิภา เรืองศรี
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๘๖

เด็กหญิงนัทมล ประสูตร
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๘๗

เด็กหญิงนารากานต์ แซ่อัง

๊

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๘๘

เด็กหญิงบัญจรัตน์ ยุบัวเรียน
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๘๙

เด็กหญิงบัณฑิตา ขวัญเย็น
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๙๐

เด็กหญิงบัณฑิตา ขันแก้ว
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๙๑

เด็กหญิงบัณฑิตา อ่อนทองหลาง
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๙๒

เด็กหญิงปยพร แฟงภิรมณ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๙๓

เด็กหญิงพรจิรา หลุบเลา
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๙๔

เด็กหญิงพีรดา วรรณฤดี
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๔๓ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๙๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ มีอุดม
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๙๖

เด็กหญิงมนัสวี ยวนะปุณท์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๙๗

เด็กชายวงศกร มูลประยูร
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๙๘

เด็กหญิงวาสนา สุดมุข
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๔๙๙๙

เด็กหญิงวิชญาดา สิงหนาม

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๐๐

เด็กชายศิริโชค ชังโต

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๐๑

เด็กชายศุภกิตติ

์

ศิริรัตน์
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๐๒

เด็กชายสมพร สัตย์ธรรม
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๐๓

เด็กหญิงสิริญาภรณ์ นิสาย
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๐๔

เด็กหญิงสุภาวดี เรืองศรี
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๐๕

เด็กหญิงสุรินทร์นาท ศิลปยวง
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๐๖

เด็กหญิงอลิสา พัดม่าน

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๐๗

เด็กหญิงอัญมณี สีดางาม
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๐๘

เด็กชายเชษฐา กุนทมุนี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๐๙

เด็กหญิงเนตรนภา หาเรือนขวัญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๑๐

เด็กหญิงเพ็ญพักต์ สุกคต
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๑๑

เด็กหญิงเมรี

่

โคตรหลักคำ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๑๒

เด็กหญิงกฤติมา ศรีปตถา
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๑๓

เด็กชายกฤตเมธ ดีม่วง
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๑๔

เด็กชายคณวิชช์ กลีบบัว
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๑๕

เด็กหญิงจันทราทิพย์ ศรีละมัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๑๖

เด็กชายญาณวุฒิ เสาเฮียะ

๊

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๑๗

เด็กชายทักษกร พิมพ์สุวรรณ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๑๘

เด็กชายธนะชัย ชาติเผือก
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๑๙

เด็กชายธนานุวัฒน์ คำรพ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๒๐

เด็กชายนวพล อินทร์เล็ก
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๒๑

เด็กชายบูรพา เสาะแสวง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๒๒

เด็กชายประกฤษฎิ

์

อินทร์แจ้ง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๒๓

เด็กชายปุณยวีร์ ยวนะปุณฑ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๒๔

เด็กหญิงพาริณี อิงแอบ
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๒๕

เด็กหญิงพิมพ์ลดา นวนชัย
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๒๖

เด็กชายภูวดล กลินสายหยุด

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๒๗

เด็กชายวรยุทธ ตุลาทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๒๘

เด็กหญิงอาธิตญา พลบูรณ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๒๙

เด็กชายเอกลักษณ์ แสงจันทร์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๔๔ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๓๐

เด็กชายรพีภัทร ตาทอง
๑๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๓๑

เด็กชายนัดทวัฒน์ ทิพจร
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๓๒

เด็กหญิงจันทร์จิรา อัมพุนันท์
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๓๓

เด็กหญิงจิดาภา มูลสามารถ
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๓๔

เด็กหญิงปนิตา นาคแก้ว
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๓๕

เด็กหญิงพรรณณษา สุขวารี
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๓๖

เด็กชายพัชรพล พิสิฐพยัต
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๓๗

เด็กหญิงภัคจิรา กาวนอก
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๓๘

เด็กชายสิทธินนท์ จิวเดช

๋

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๓๙

เด็กหญิงสิริวรรณ พากเพียร
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๔๐

เด็กชายอทิพย์ พรมนัด
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๔๑

เด็กชายพฤกษา จาระรักษ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๔๒

เด็กหญิงภคพร สังข์บุญมาก
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๔๓

เด็กหญิงวิลาวัณย์ บุญประเสริฐ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๔๔

เด็กชายกรายพล สีหะวงศ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๔๕

เด็กชายกฤษฎา อัมวงษา
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๔๖

เด็กชายคุณานนต์ วงษ์ใจ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๔๗

เด็กหญิงฉัตรฤทัย ใจคง
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๔๘

เด็กหญิงชฎาภา แก้วเปยม

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๔๙

เด็กชายนคร อุ่นคำ
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๕๐

เด็กชายวิชชากร พรมมา
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๕๑

เด็กหญิงวิภาวินี แจ่มใสย
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๕๒

เด็กหญิงแพรวา บุญบุตร
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๕๓

เด็กชายวรวิช ทีรอดรัมย์
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๕๔

เด็กหญิงกนกวรรณ เสาว์ยงค์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๕๕

เด็กชายกฤติเดช ขวัญควรตะขบ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๕๖
เด็กหญิงกฤษดาวรรณ

ขัดวงค์
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๕๗

เด็กหญิงกวิตา โคกประเสริฐ
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๕๘

เด็กหญิงกัญญาพัชร สัจมะณี
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๕๙

เด็กหญิงกันต์ฤทัย มีชำนาญ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๖๐

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ศึกษาศิลป

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๖๑

เด็กหญิงกาญจน์ชนก ทรงสุภา
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๖๒

เด็กหญิงกานต์ธิดา บัดสูงเนิน
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๖๓

เด็กชายกิตติพัฒน์ สุวรรณเตมีย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๖๔

เด็กชายกิตติภพ รักเสนาะ
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๔๕ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๖๕

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

กุ๊กพรม
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๖๖

เด็กชายคณิสร แซ่ภู่
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๖๗

เด็กชายจักรกฤษณ์ โรจนวิภาต
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๖๘

เด็กหญิงจินตนา โพธิศรีขาม

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๖๙

เด็กชายจิรพันธ์ พิลึก
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๗๐

เด็กชายจีรวัฒน์ เข็มทอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๗๑

เด็กชายจีรศักดิ

์

เชาว์ไวย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๗๒

เด็กหญิงชนนิกานต์ หงส์หยก
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๗๓

เด็กหญิงชมพูนุช แสงโต
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๗๔

เด็กหญิงชรินรัตน์ เอกะวิภาค

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๗๕

เด็กชายชานนท์ ทองหล่อ
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๗๖

เด็กหญิงชาลิสา ริกำแง
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๗๗

เด็กหญิงชไมพร ปนทอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๗๘

เด็กหญิงญานิกา บุญพุ่มพวง
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๗๙

เด็กหญิงฐิติมา ใจมูล
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๘๐

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ภาคสอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๘๑

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ธนะวัฒน์
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๘๒

เด็กหญิงณัฐชา ปรียากร
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๘๓

เด็กหญิงณัฐวรรณ วิชัยบรรเจิด
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๘๔

เด็กชายณัฐวัตร์ วิเสโส
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ พรายชัยศรี
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๘๖

เด็กชายดนุนัย ห่อมา
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๘๗

เด็กหญิงดวงฤทัย บุญชู
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๘๘

เด็กชายทศวรน์ ศุนะยุกติ
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๘๙

เด็กหญิงทิพย์ตะวัน ภูชิตฐิติวัสส์
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๙๐

เด็กชายธงควัตร เสาะแสวง
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๙๑

เด็กชายธนกร เรืองตาม
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๙๒

เด็กชายธนกฤต นามขาล

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๙๓

เด็กชายธนภัทร ยงเพชร
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๙๔

เด็กชายธนา สุขสมเลิศ
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๙๕

เด็กชายธนิศร วนสุนทรกุล
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๙๖

เด็กหญิงธัชพรรณ แจ่มแจ้ง
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๙๗

เด็กหญิงธัญชนก บุญญานัน
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๙๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ประเสริฐ
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๐๙๙

เด็กชายธิติ คำผาเคน
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๔๖ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๐๐

เด็กชายธีรนัย ลมสูงเนิน
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๐๑

เด็กชายธีรพงศ์ ผิวเกลียง

้

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๐๒

เด็กชายธีรพัฒน์ รักษา
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๐๓

เด็กชายธีรภัทร์ สาธาตุ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๐๔

เด็กชายธีรภาฎา ชาตาดี
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๐๕

เด็กหญิงนันทิชา บุญมาก
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๐๖

เด็กหญิงนันท์มนัส อิมประเสริฐ

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๐๗

เด็กชายนิติภูมิ ทองเงิน
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๐๘

เด็กหญิงนิรามัย ราชสัก
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๐๙

เด็กชายนิวัตน์ ชมภูทิพย์
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๑๐

เด็กชายบารมี วิเศษสังข์
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๑๑

เด็กหญิงบุญสิตา นิธิวัฒน์ธนบดี
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๑๒

เด็กหญิงบุษกร โหมดวิจิตร
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๑๓

เด็กชายปกปอง รุ่งแกร
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๑๔

เด็กชายปกรณ์ กระจายกลิน

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๑๕

เด็กหญิงปณิตา ทาทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๑๖

เด็กหญิงปนัดดา บำรุง
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๑๗

เด็กหญิงปรวีย์ ทามะศิริ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๑๘

เด็กชายประเชิญ ทรงสุภาพ
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๑๙

เด็กชายปรัชญา เจ๊กน้อย
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๒๐

เด็กหญิงปราณปรียา ปุนหาวงค์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๒๑

เด็กชายปรีชานนท์ ทิพย์สุข
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๒๒

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ศรีสอน
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๒๓

เด็กชายปรเมศ ทองสุข
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๒๔

เด็กชายปญญพนต์ โพธิเขียว

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๒๕

เด็กหญิงปาริฉัตร์ รอดพวง
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๒๖

เด็กหญิงปยมาศ บุญมี
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๒๗

เด็กชายปยะชาติ พงษหา
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๒๘

เด็กชายปุญญพัฒน์ แจ้งศรี
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๒๙

เด็กหญิงปุญญิศา ซาตะนัย
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๓๐

เด็กชายพงศกร ปะทองคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๓๑

เด็กชายพงศกร โกมณเฑียร
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๓๒

เด็กชายพชรพงศ์ นำจันทร์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๓๓

เด็กหญิงพชรวรรณ เกตุเอียม

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๓๔

เด็กหญิงพรทิพย์ พงษ์ทองคำ
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๔๗ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๓๕

เด็กหญิงพรธัญรัฐ
ไชยเมธาบุณรัตน์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๓๖

เด็กหญิงพรรวษา คำสงวน
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๓๗

เด็กชายพลากร โชคฤทธิผานนท์

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๓๘

เด็กหญิงพัทธ์ธีราพร พุ่มเพ็ชร
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๓๙

เด็กหญิงพิชญา คำนวน
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๔๐

เด็กชายพิชิตพล บุญสืบ
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๔๑

เด็กชายพีรวัชร์ แสงมณี
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๔๒

เด็กชายพีรวิชญ์ พึงสมบุญ

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๔๓

เด็กหญิงพีระนันท์ ยิมละมัย

้

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๔๔

เด็กชายพุฒินาท วงษ์ดอกไม้
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๔๕

เด็กชายภัคภูมิ กลินจันทร์

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๔๖

เด็กชายภัทรนนท์ พรมตัน

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๔๗

เด็กหญิงภัทรภร คุณาวงศ์เดช
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๔๘

เด็กหญิงภัทราวดี ทองสมบุญ
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๔๙

เด็กชายภัสสน ห่านวิไล
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๕๐

เด็กชายภาคภูมิ ไก่คาลา
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๕๑

เด็กชายภาคิม โคตรธรรม
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๕๒

เด็กชายภุชงค์ สีแก้ว
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๕๓

เด็กชายภูวดล ทองสุวรรณ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๕๔

เด็กชายภูเบศร์ แก้วกลม
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๕๕

เด็กหญิงมณฑรัตน์ แสงโสฬส
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๕๖

เด็กชายมณฑล โคตธานี
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๕๗

เด็กหญิงมนัญชยา สาคร
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๕๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ ชุมพล
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๕๙

เด็กหญิงมินตรา อนุกูล
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๖๐

เด็กชายยุทธนา เอมมิน้อม
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๖๑

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ แดนพันธ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๖๒

เด็กชายฤทธ์ธิพันธุ์ ชูจิตโสภา
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๖๓

เด็กหญิงวทันยา บุญทา
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๖๔

เด็กหญิงวรภัทรา ขันสัมฤทธิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๖๕

เด็กชายวัชระ สายปรีชา
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๖๖

เด็กหญิงวารุณี ไกยะวินิจ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๖๗

เด็กหญิงศรัญญา บางน้อย
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๖๘

เด็กหญิงศิริกัลยา พรสุวรรณ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๖๙

เด็กหญิงศิริยาพร พวงสี
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๔๘ / ๓๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๗๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ฟองน้อย
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๗๑

เด็กชายศุภชัย โพธิโต

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๗๒

เด็กชายสถลัชนันท์ อู่พิทักษ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๗๓

เด็กชายสพลดนัย บัวยัง
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๗๔

เด็กชายสลัลธร เขตต์ปรุ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๗๕

เด็กหญิงสิมากร อุไรรัมย์
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๗๖

เด็กชายสิรวิชญ์ สินสมศักดิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๗๗

เด็กหญิงสิริวิมล ฐานกลาง
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๗๘

เด็กหญิงสุทัตตา บัวยัง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๗๙

เด็กหญิงอริศรา ศรีสินธุ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๘๐

เด็กหญิงอัญชิชา ใจเด็ด
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๘๑

เด็กหญิงเพชรลดา อโณทัยเรืองรอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๘๒

เด็กชายเมทินี สุขเจริญ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๘๓

เด็กหญิงแพรวา จังคศิริ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๘๔

นางสาวกนกวรรณ ครบกลาง

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๘๕

นางสาวกัญญาณี จันทร์พุ่ม
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๘๖

นางสาวกัญญาภัค เลือนแปน

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๘๗

นายกิตติธัช สุวรรณพุ่ม
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๘๘

นางสาวกุลรัตน์ เครือศรี
๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๘๙

นางสาวขนิษฐา ยีกัว

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๙๐

นางสาวคณิตรดา บางชวด
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๙๑

นางสาวจงรัก ปานแย้ม
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๙๒

นางสาวจันทร์สุชาดา ศรีกุลกิจ
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๙๓

นางสาวจิตติมา พุ่มพวง
๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๙๔

เด็กชายจิรพัฒน์ ชอบการนา
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๙๕

นายฉัตรอินทร วชิรเวช
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๙๖

นายชนวีร์ ขาวทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๙๗

นางสาวชนิภรณ์ ชุ่มประเสริฐ
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๙๘

นางสาวชลณิชา นพพรพรหม

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๑๙๙

นางสาวชลธิชา คงสมทอง
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๐๐

นายชัยพร ชาวเหนือ
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๐๑

นายชานนท์ เฉลิมฉัตร์
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๐๒

นายชิตพล ผุดผ่อง
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๐๓

นายชินาธร ชมภู
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๐๔

นางสาวชิสา วรวงษ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๔๙ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๐๕

เด็กหญิงณัฐธิชา สมบัติเจริญ
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๐๖

นางสาวณัฐมน รูปมะเลา
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๐๗

นางสาวณัฐยา รัตนา
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๐๘

เด็กชายณัฐวุฒิ นกสกุล
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๐๙

นายณัฐวุฒิ แซ่ตัง

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๑๐

นายดุษฎี พอดี
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๑๑

เด็กชายติณณภพ ดีคำ
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๑๒

นางสาวถนอมวรรณ บริหาร
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๑๓

นางสาวถิติรัตน์ ทิมวร
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๑๔

นายทรงฤทธิ

์

สารสมัคร
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๑๕

เด็กชายธณพล สุทัศน์
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๑๖

นายธนกร เคนแฮด
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๑๗

นางสาวธนพร เสาร์เงิน
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๑๘

นางสาวธมลชนก แสงนิล
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๑๙

นายธวัชชัย ฉาบฉิมพลี
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๒๐

นายธันวารัตน์ ธรรมรัตโนทัย
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๒๑

นางสาวธิยากร กระต่ายจันทร์
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๒๒

เด็กหญิงนฤมล โปะแก้ว
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๒๓

เด็กหญิงนันทวรรณ นุชนาฎ
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๒๔

นางสาวนิว สังขโชติ
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๒๕

นางสาวบัวชมพู บัวตูม
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๒๖

เด็กหญิงปรียาภัสสร์ เลิศนวตระกูล
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๒๗

นายปรเมศฐ์ เดินจร
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๒๘

นายปรเมศวร์ สวนเล็ก
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๒๙

นายปาราเมศ งามถิน

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๓๐

นางสาวพรทิวา โพธิน
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๓๑

นางสาวพรพิมล กิตติเจริญ
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๓๒

นางสาวพลอยพรรณ รอดอำไพ
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๓๓

นางสาวพัชราภรณ์ เข็มทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๓๔

นางสาวพิชญาภา ศรีกลำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๓๕

นางสาวภักดี ปานแย้ม
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๓๖

นางสาวภัณทิลา แซ่ฮ้อ

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๓๗

นางสาวภัทรวดี ชมภูผิว

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๓๘

นางสาวภัทรานิษฐ พรมตัน
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๓๙

นายภานุพงษ์ ศรีปานวงษ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๕๐ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๔๐

นางสาวมนัสนันท์ จันทิพย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๔๑

นางสาวลอองเดือน กล่อมบาง
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๔๒

นายวัชรพงษ์ อุทยานิล
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๔๓

เด็กหญิงวาทชา อุทรส
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๔๔

นายวิศรุต ภู่ระมาด
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๔๕

นายวิษณุ เทพวงษ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๔๖

นางสาวศศินิภา ครุจิรัมย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๔๗

นางสาวศิริธร เฉือยกลาง

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๔๘

นางสาวศิริลักษณ์ สำราญ
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๔๙

นายศุภชัย สักลอ
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๕๐

เด็กหญิงศุภัสรา ปูจันทร์
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๕๑

นายสรรเสริญ บุญช่วย
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๕๒

เด็กชายสหพล นามนู
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๕๓

นายสหัสวรรษ ศรีลาชัย
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๕๔

นางสาวสินาลักษณ์ สมใจ
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๕๕

เด็กหญิงสิริพักตร์ ยินดี
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๕๖

เด็กหญิงสิริลักษณ์ ศิริกิจ
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๕๗

เด็กหญิงสุจินดา สวนพฤกษา
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๕๘

นางสาวสุชาดา คงทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๕๙

นางสาวสุดาพร ดีครัน

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๖๐

เด็กชายสุทธิพงศ์ เพ็ชรสว่าง
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๖๑

นางสาวสุทธิพร เทศน์ดี
๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๖๒

นางสาวสุพรรษา สดศรี
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๖๓

เด็กหญิงสุภัสสร บุญเพ็ชร
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๖๔

นายอติเทพ พิมพ์สดใส
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๖๕

นายอภิสิทธิ

์

สุดสะอาด
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๖๖

เด็กชายอรรถพล เจียงเพ็ง
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๖๗

นางสาวอริสรา กันภักดิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๖๘

เด็กหญิงอัจฉรา กิตติสาภรณ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๖๙

นายอานุภาพ พันธุขันธ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๗๐

เด็กชายเกริกศักดิ

์

มนต์อินทร์
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๗๑

นางสาวเจนจิรา สมดี
๑๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๗๒

นางสาวเจริญขวัญ โพธิศรีทอง

์

๒๑/๐๑/๒๕๕๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๗๓

เด็กหญิงเพ็ญนภา บางเหลือม
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๗๔

นางสาวเพ็ญศิริกุล ทวีชัยวุฒิกุล
๐๘/๐๒/๒๕๕๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๕๑ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๗๕

นางสาวเรวิกา ชัยปรีชา

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๗๖

นางสาวไพลิน บุญงามขำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๗๗

นายพิสันติ ปนงาม
๐๒/๑๑/๒๔๙๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๗๘

นายพิษณุ แก้วใสส่อง
๐๖/๐๙/๒๕๐๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๗๙

นายวสันต์ ไวยบุรี
๒๐/๐๒/๒๕๐๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๘๐

นายสมชาติ แจ่มแจ้ง
๐๙/๑๑/๒๕๐๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๘๑

นายปรีชา ศิริวงศ์
๓๐/๐๑/๒๕๑๐

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๘๒

นายศรุต ธรรมธีระ
๑๕/๑๑/๒๕๑๐

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๘๓

นายมงคล แสงโต
๐๘/๐๔/๒๕๑๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๘๔

นายมานิต เจริญพงษ์
๐๕/๐๕/๒๕๑๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๘๕

นายทวีชัย ลีลาจันทร์
๐๙/๐๘/๒๕๑๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๘๖

นายไพโรจน์ ศุภสาร
๐๔/๐๙/๒๕๑๓

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๘๗

นายทรงพล ทิวไผ่แน่น
๑๐/๐๑/๒๕๑๔

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๘๘

นายสุวิทย์ แซ่โง้ว
๒๘/๐๘/๒๕๑๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๘๙

นายหนูผัน บุญมา
๐๖/๑๒/๒๕๑๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๙๐

นายประโยชน์ กิงแก้ว

่

๐๖/๐๘/๒๕๑๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๙๑

นายบัญชา ทองรอด
๒๓/๐๕/๒๕๑๖

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๙๒

นายมนตรี ธนกรพิศาล
๐๙/๐๔/๒๕๑๖

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๙๓

นายสมประสงค์ ปานท่าไข
๑๔/๐๘/๒๕๑๖

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๙๔

นายอภิชาต มีปลัง

่

๒๕/๑๒/๒๕๑๖

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๙๕

นายสิทธิพล อุดมเดชกุล
๐๕/๐๘/๒๕๑๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๙๖

นายชัยยะ ฐานอรุณโรจน์

๑๒/๑๑/๒๕๑๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๙๗

นายธีระ แก้วกลาง
๐๖/๐๕/๒๕๑๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๙๘

นายประเสริฐ บุญวงศ์ศรี
๒๘/๐๑/๒๕๑๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๒๙๙

นายดนุพล เมืองนาคิน
๐๓/๑๐/๒๕๑๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๐๐

นายสุธี แซ่เอียว

้

๐๖/๑๒/๒๕๑๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๐๑

นายยศรวี สุขโข
๐๔/๐๗/๒๕๑๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๐๒

นายวินิจ คงสมัย
๐๙/๑๐/๒๕๑๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๐๓

นายกังวานเดช พรรณจิตต์
๐๗/๐๔/๒๕๑๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๐๔

นายอนุสรณ์ ภิรมย์โพธิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๑๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๐๕

นายวิวัฒน์ พจน์วิเศษ
๐๖/๐๗/๒๕๑๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๐๖

นายวิวัฒน์ ฉำตาก้อง
๐๑/๐๑/๒๕๑๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๐๗

นายสุรเดช ประสารศรี
๐๒/๐๗/๒๕๑๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๐๘

นายภาสกร แสงโชติ
๐๗/๐๒/๒๕๑๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๐๙

นายเจษฏา อิมใจ

่

๐๒/๐๑/๒๕๑๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๕๒ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๑๐

นายชูศักดิ

์

อนุสรหิรัญการ
๐๘/๐๔/๒๕๒๐

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๑๑

นายนนทฤทธิ

์

คำมา
๐๗/๐๕/๒๕๒๐

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๑๒

นายเอกชัย กล่อมเดช
๐๓/๐๗/๒๕๒๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๑๓

นายวชราภรณ์ ทุมปอม
๐๔/๑๐/๒๕๒๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๑๔

นายสุรศักดิ

์

อายี
๐๙/๐๘/๒๕๒๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๑๕

นายธนพร บุญรัตน์
๐๗/๑๐/๒๕๒๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๑๖

นายอนันต์ พวงอุไร
๑๕/๐๙/๒๕๒๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๑๗

นายเดวิด มาร์คเบ็นเนทท์
๒๕/๐๕/๒๕๒๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๑๘

นายศรายุทธ สุขศรี
๐๘/๐๙/๒๕๒๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๑๙

นายจิรายุ อมาตยกุล
๑๘/๐๔/๒๕๒๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๒๐

นายธีรพล แจ้งกระจ่าง
๐๙/๐๘/๒๕๒๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๒๑

นายสราวุฒิ อัถมี
๒๙/๐๔/๒๕๒๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๒๒

นายเฉลิมศักดิ

์

ศรีจันทร์
๒๓/๐๑/๒๕๒๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๒๓

นายเอกวัฒน์ บัวบาน
๒๖/๐๔/๒๕๒๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๒๔

นางสาวกนกลักษณ์ จินดาเวช
๐๕/๐๔/๒๕๓๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๒๕

นางสาวฐิตินันท์ แก้วเจริญ
๐๖/๐๗/๒๕๑๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๒๖

นางสาวจารุวรรณ สามปุ
๐๘/๐๑/๒๕๒๖

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๒๗

นางสาวนิภาพร แสงแปน
๑๐/๐๑/๒๕๑๔

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๒๘

นางสาวจารุภา บุญยืน
๒๕/๑๐/๒๕๓๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๒๙

นางสาวจินตนา บัวสุวรรณ
๐๕/๑๑/๒๕๒๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๓๐

นางสาวฐิติพร จิตสุรผล
๐๖/๐๕/๒๕๓๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๓๑

นางสาวภารินี เงินกระแซง
๐๙/๐๓/๒๕๑๖

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๓๒

นางสาวพัชราภรณ์ เจริญธรรมวัฒน์
๒๔/๑๐/๒๕๒๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๓๓

นางสาวภากรณ์ บุญศาสตร์
๐๔/๐๙/๒๕๑๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๓๔

นางสาวอุไรลักษณ์ ผลภาค
๒๕/๐๗/๒๕๑๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๓๕

นางสาวพนิดา แก้วกาดี
๑๕/๐๙/๒๕๑๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๓๖

นางสาวเจนจิรา มหาราช
๐๘/๐๓/๒๕๒๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๓๗

นางสาวมานิตา เกิดประกอบ
๓๐/๑๐/๒๕๒๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๓๘

นางสาวมาลี เพียงคิด

๒๕/๑๑/๒๕๑๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๓๙

นางสาวกุลธิดา จันทร์ศิริ
๐๙/๐๓/๒๕๓๔

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๔๐

นางสาวสุธีนี ลบไพลิน
๐๗/๑๑/๒๕๐๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๔๑

นางสาววาสนา ฉวีจันทร์
๐๓/๐๘/๒๕๓๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๔๒

นางสาวปาริฉัตร โฉมเชิด
๑๕/๐๒/๒๕๓๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๔๓

นางสาวสิรินาถ ศรีทอง
๑๙/๐๗/๒๕๒๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๔๔

นางสาวปยะนุช คนธปาน
๒๘/๐๖/๒๕๒๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๕๓ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๔๕

นางสาววณิดา คำแปน
๑๑/๐๑/๒๕๒๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๔๖

นางสาวนวลฤดี วิวาสุขุ
๑๒/๐๖/๒๕๒๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๔๗

นางสาวทิวากร ศิริชาติ

๑๓/๑๒/๒๕๒๖

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๔๘

นางสาวพรวิไล แก้วดี

๑๗/๑๑/๒๕๑๖

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๔๙

นางสาววาสนา บุญมา
๐๑/๐๑/๒๕๒๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๕๐

นางสาวกรรณิการ์ พลดงนอก
๐๕/๐๕/๒๕๑๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๕๑

นางสาวปราลีวัลย์ บัวทอง
๑๙/๐๙/๒๕๑๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๕๒

นางสาวจันทร์ฉาย พันโยศรี
๒๔/๐๔/๒๕๓๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๕๓

นางสาวพรพนา พิญกิจ
๑๕/๐๕/๒๕๓๐

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๕๔

นางสาวจันทร์วิมล เขาปง

๒๕/๑๑/๒๕๓๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๕๕

นางสาวกมล ดอกบัว
๑๖/๐๒/๒๕๓๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๕๖

นางสาววิภาดา เทือกชัยภูมิ
๑๔/๐๕/๒๕๓๓

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๕๗

นางสาวเกศไพรินทร์ สุกก้อน
๒๕/๐๖/๒๕๓๔

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๕๘

นางสาววัชรีย์ ความเพีนร
๒๓/๐๑/๒๕๓๓

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๕๙

นางสาวนฤมล ฉายาภักดี
๐๖/๐๙/๒๕๓๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๖๐

นางสาวรัชนีกร มาศวรรณา
๐๒/๑๐/๒๕๓๓

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๖๑

นางสาวปยาภรณ์ รัตนวิจิตร
๐๘/๐๕/๒๕๒๖

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๖๒

นางสาววิณี ยิมแย้ม

้

๑๔/๑๑/๒๕๓๐

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๖๓

นางสาวกนกนุช พัฒนาสาร
๐๘/๐๘/๒๕๓๐

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๖๔

นางสาวสุภาภรณ์ ซือตรง

่

๒๒/๑๑/๒๕๒๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๖๕

นางสาวสุชาวดี แซ่ตัง

้

๐๘/๑๑/๒๕๒๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๖๖

นางสาวปวรวรรณ เพิมพูน

่

๐๓/๐๕/๒๕๑๖

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๖๗

นางสาวสาวิตรี หมืนหาญ

่

๐๔/๐๓/๒๕๓๖

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๖๘

นางสาวสุพัตรา ทองสุข
๐๗/๑๒/๒๕๒๔

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๖๙

นางสาวศิริลักษณ์ พันธ์ดี
๐๙/๐๙/๒๕๑๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๗๐

นางสาวยุพเยว์ ขันทอง
๑๓/๐๕/๒๕๒๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๗๑

นางสาวมิตรา เสียงเปรม
๐๖/๑๑/๒๕๒๐

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๗๒

นางสาวดวงใจ ศรีบัวงาม
๐๘/๐๗/๒๕๒๐

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๗๓

นางสาวสายรุ้ง แจ่มจรี
๐๖/๐๑/๒๕๑๓

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๗๔

นางสาวฉัตรตรียา บุตรนำเพ็ชร
๐๗/๐๙/๒๕๒๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๗๕

นางสาวกาญจนา โพธิทิม

์

๐๕/๑๑/๒๕๒๓

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๗๖

นางสาวศศิมาพร สิงโตเผือก
๐๒/๐๔/๒๕๐๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๗๗

นางสาวณัฐฐา สุขแสวง
๐๑/๐๕/๒๕๑๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๗๘

นางสาวพจนีย์ ยิงมี

่

๐๓/๐๓/๒๕๒๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๗๙

นางสาวศณัสนันท์ ธีระศศิวิมล
๐๒/๑๒/๒๕๒๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๕๔ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๘๐

นางสาวสิรินันท์ กลับใจ
๑๙/๐๕/๒๕๒๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๘๑

นางสาวกนกวรรณ เปลียนเจริญ

่

๒๒/๐๒/๒๕๓๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๘๒

นางสาวนฤมล คชคง
๓๐/๐๗/๒๕๒๐

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๘๓

นางสาวนพวรรณ กปตถา
๒๘/๐๒/๒๕๓๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๘๔

นางสาวปาริชาติ สิทธิทอง

์

๒๔/๐๕/๒๕๓๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๘๕

นางสาวกฤติกา ขันทอง
๑๔/๐๘/๒๕๓๓

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๘๖

นางสาวธัญวรัตน์ แก้วใจรัก
๑๔/๐๓/๒๕๓๐

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๘๗

นางสาวฤทัย เทียนรัตน์
๑๒/๐๔/๒๕๒๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๘๘

นางสาวกรรณิการ์ เพียรครองศักดิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๓๖

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๘๙

นางสาวอารีรัตน์ โสภาค
๐๒/๑๐/๒๕๒๐

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๙๐

นางสาวเนตรสรา จันทร์ประสริฐ
๒๓/๐๓/๒๕๐๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๙๑

นางสาวสุกันยา ทาลา
๑๒/๐๔/๒๕๑๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๙๒

นางสาวปยะรัตน์ แก่นแก้ว
๐๔/๑๒/๒๕๒๐

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๙๓

นางสาวนฤมล ประสงค์พง
๐๘/๐๘/๒๕๓๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๙๔

นางสาวสนม การเพียร
๑๗/๐๗/๒๕๒๔

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๙๕

นางสาวสุวดี นิลพลอย
๐๕/๐๔/๒๕๓๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๙๖

นางสาวอัมภา อัมพร
๐๖/๐๗/๒๕๑๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๙๗

นางสาวศศิธร แสงสูง
๐๘/๐๑/๒๕๒๖

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๙๘

นางสาวชุติมา อุ่นสำราญ
๑๐/๐๑/๒๕๑๔

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๓๙๙

นางสาวลฎาภา มูลไว
๒๕/๑๐/๒๕๓๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๐๐

นางสาวยศวดี เกิดประดิษฐ์
๐๕/๑๑/๒๕๒๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๐๑

นางสาวสลักกิต สิงห์ไขมุก
๐๖/๐๕/๒๕๓๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๐๒

นางสาววราภรณ์ โชติพรม
๑๔/๐๑/๒๕๓๐

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๐๓

นางสาวณัฐกานต์ เปยสุยะ
๓๐/๑๑/๒๕๓๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๐๔

นางสาวอนุสรา เทพเจริญ
๒๔/๑๐/๒๕๒๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๐๕

นางสาวสกุณา นวลสิน
๐๔/๐๙/๒๕๑๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๐๖

นางสาวนงค์ราม มีชัย
๒๕/๐๗/๒๕๑๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๐๗

นางสาวปรียานุช ศรีตรานุชิต
๑๕/๐๙/๒๕๑๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๐๘

นางสาวปรีชาภรณ์ รืนเริง

่

๐๘/๐๓/๒๕๒๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๐๙

นางสาวอุษา แจ่มพัฒน์
๓๐/๑๐/๒๕๒๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๑๐

นางสาววารุณี ศรีวงศ์

๒๕/๑๑/๒๕๑๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๑๑

นางสาวเกษรา ศิริครุท
๐๙/๐๓/๒๕๓๔

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๑๒

นางสาวพรพิมล อู่นอก
๐๗/๑๑/๒๕๐๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๑๓

นางสาววิลาวัลย์ หว่างไพรี
๐๓/๐๘/๒๕๓๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๑๔

นางสาวนงลักษณ์ แจ้งสอาด
๑๕/๐๒/๒๕๓๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๕๕ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๑๕

นางสาวภานิสารัส หล่มเพชร
๐๗/๑๒/๒๕๒๔

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๑๖

นางสาวอารีรัตน์ เข็มคุณ
๐๙/๐๙/๒๕๑๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๑๗

นางสาวรัตนทิพย์ แจ่มกระจ่าง
๑๓/๐๕/๒๕๒๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๑๘

นางสาวเกษร ช้างเจริญ
๐๖/๑๑/๒๕๒๐

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๑๙

นางสาวอรณี ไพฑูล
๐๘/๐๗/๒๕๒๐

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๒๐

นางสาวศศิประภา นุชฉายา
๐๙/๐๕/๒๕๑๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๒๑

นางสาวรัชณี ศรีนาค
๐๖/๐๑/๒๕๑๓

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๒๒

นางสาวประภัสสร ปนเพชร
๐๗/๐๙/๒๕๒๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๒๓

นางสาวสุวีณา โชติวรรณพงศ์
๐๒/๐๔/๒๕๐๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๒๔

นางสาวรพินทร์ ชมชืน

่

๐๑/๐๕/๒๕๑๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๒๕

นางสาวอนุสรา อยู่เย็น
๑๙/๐๕/๒๕๒๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๒๖

นางสาวอารีรัตน์ สัตยารักษ์
๓๐/๐๗/๒๕๒๐

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๒๗

นางสาวกรีน มังกรทอง
๑๔/๐๘/๒๕๓๓

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๒๘

นางสาวปวาณี จันทร์ฉาย
๐๗/๐๗/๒๕๓๓

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๒๙

นางสาวปาริชาติ วงค์เรียนรอด
๐๙/๐๖/๒๕๐๓

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๓๐

นางสาวศรัญญา สิมาจารย์
๐๓/๐๘/๒๕๓๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๓๑

นางสาวภิรดี ทรรศนีย์พงษ์
๑๕/๐๒/๒๕๓๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๓๒

นางสาวดลยา เอมปรากฏ
๐๓/๐๕/๒๕๓๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๓๓

นางสาวณัฎฐณิฌา มหาทรัพย์มณี
๑๑/๐๑/๒๕๒๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๓๔

นางสาวภัทรวดี ชมพู
๑๒/๐๖/๒๕๒๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๓๕

นางสาวสิราวรรณ ชุมสม
๑๙/๐๙/๒๕๑๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๓๖

นางสาวนภัสสร จันทะ
๒๔/๐๔/๒๕๓๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๓๗

นางสาวเมตตา ก้อนเงิน

๒๕/๑๑/๒๕๓๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๓๘

นางสาวฐิติมา โตพิมาย
๑๖/๐๒/๒๕๓๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๓๙

นางสาวจุฑารัตน์ ซุงชีน

่

๑๔/๐๕/๒๕๓๓

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๔๐

นางสาวเกศรินทร์ พลอยงาม
๒๕/๐๖/๒๕๓๔

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๔๑

นางสาวชนัญธิดา แวงวรรณ
๐๖/๐๙/๒๕๓๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๔๒

นางสาวศิริรัตน์ วงนุช
๐๒/๑๐/๒๕๓๓

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๔๓

นางสาวจุฑามาส เสือก้อน
๐๘/๐๕/๒๕๒๖

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๔๔

นางสาวสิริรัตน์ รักชอบ

๑๒/๑๑/๒๕๒๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๔๕

นางสาวสุพัตรา ดิษฐประศักดิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๓๐
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง

วัดแสวงสามัคคีธรรม
 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๔๖

นางสาวขวัญเรือน ปานสูงเนิน
๐๘/๑๑/๒๕๒๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๔๗

นางสาวสิริรัตน์ ชาญเทศน์
๐๔/๐๓/๒๕๓๖

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๔๘

นางสาวนงลักษณ์ อะกะเรือน
๐๙/๐๙/๒๕๑๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๔๙

นางสาวจันทรา ศิริพันธุ์
๑๓/๐๕/๒๕๒๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๕๖ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๕๐

นางสาวพจนีย์ กลินสอาด

่

๐๖/๑๑/๒๕๒๐

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๕๑

นางสาวมรินดา ดังก้อง
๐๘/๐๗/๒๕๒๐

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๕๒

นางสาววิพาภรณ์ ภักดิบุตร

์

๐๙/๐๕/๒๕๑๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๕๓

นางสาวชุตินธร รัตนเกาศัลย์
๐๗/๐๙/๒๕๒๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๕๔

นางสาวปวีณา เปยมเจริญ
๐๕/๑๑/๒๕๒๓

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๕๕

นางสาวเกษรานันท์ ดำเจริญศักดิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๐๒
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง

วัดแสวงสามัคคีธรรม
 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๕๖

นางสาวนิศาชล ศรีเสนพิลา
๐๑/๐๕/๒๕๑๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๕๗

นางสาวเสาวนีย์ มะปรางค์ศรี
๒๒/๐๒/๒๕๓๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๕๘

นางสาวศิราณี ศรีสงวน
๓๐/๐๗/๒๕๒๐

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๕๙

นางสาวอภิรดี ทับทิมโกศล
๒๘/๐๒/๒๕๓๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๖๐

นางสาวสายสุดา แก้วคำ
๒๔/๐๕/๒๕๓๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๖๑

นางสาวฐิติกา แนวอินทรี
๑๔/๐๘/๒๕๓๓

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๖๒

นางสาวสายสุนีญ์ แจ้งจำรัส
๐๗/๐๗/๒๕๓๓

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๖๓

นางสาวอุไรวรรณ แสงอุดม
๑๕/๐๗/๒๕๓๐

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๖๔

นางสาววรีรัตน์ สนองคุณ
๑๔/๐๓/๒๕๓๐

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๖๕

นางสาวโสภา ตันกันยา
๑๒/๐๔/๒๕๒๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๖๖

นางสาวกัญญาวีร์ บุญตะนัย
๐๘/๐๘/๒๕๓๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๖๗

นางสาวโชติกา คงสำเภา
๐๓/๐๓/๒๕๒๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๖๘

นางสาวนฤมล แซ่ชิม

้

๒๒/๐๒/๒๕๓๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๖๙

นางสาวประนอม มุ่งาเย็นกลาง
๓๐/๐๗/๒๕๒๐

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๗๐

นางสาวสุภาภรณ์ จันจรูญ

่

๐๗/๐๗/๒๕๓๓

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๗๑

นางสาวไพรัตน์ สาแก้ว
๑๕/๐๗/๒๕๓๐

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๗๒

นางสาวสินีนาถ พงษ์รักไทย
๑๒/๐๔/๒๕๒๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๗๓

นางสาวกาญจนา จันทร์เรือง
๐๗/๑๑/๒๕๐๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๗๔

นางสาวนันทนภัส รัตนอาพร
๐๙/๐๖/๒๕๐๓

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๗๕

นางสาววิจิตรา สาคร
๐๓/๐๘/๒๕๓๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๗๖

นางสาวกรรณิการ์ แตงศรี
๑๕/๐๒/๒๕๓๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๗๗

นางสาวรำพึง ใจฮวบ
๐๓/๐๕/๒๕๓๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๗๘

นางสาวแอร์ โพธิประเสริฐ

์

๑๑/๐๑/๒๕๒๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๗๙

นางสาวชนัญญา จันทร์มณี
๑๒/๐๖/๒๕๒๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๘๐

นางสาววรรรภา อาศัย

๑๓/๑๒/๒๕๒๖

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๘๑

นางสาวสุวิภา จอมกิติชัย

๑๗/๑๑/๒๕๑๖

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๘๒

นางสาวนัชชา เทียงแท้

่

๐๑/๐๑/๒๕๒๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๘๓

นางสาวจริยา เมืองจันทร์
๐๕/๐๕/๒๕๑๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๘๔

นางสาวพัทยา ขวานทอง
๑๕/๐๗/๒๕๒๖

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๕๗ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๘๕

นางสาวชไมพร แก้วเขียว
๑๐/๐๖/๒๕๓๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๘๖

นางสาวพจมาน ทิมขาว
๐๒/๐๔/๒๕๐๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๘๗

นางสาวเนตรนภา เชยจันทร์
๐๒/๑๒/๒๕๒๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๘๘

นางสาวณิชนันท์ จันทร์วิทยวงค์
๑๙/๐๕/๒๕๒๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๘๙

นางสาววลาสินี เดชาธนากุล
๒๘/๐๓/๒๕๑๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๙๐

นางสาวทิพยวัลย์ ยิมประเสริฐ

้

๑๔/๐๘/๒๕๓๓

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๙๑

นางสาวนัฐยา กาญจนปภากุล
๑๒/๐๔/๒๕๒๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๙๒

นางสาวมาริสา โภชนา
๐๒/๑๐/๒๕๒๐

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๙๓

นางสาวอรพิมล ชืนเย็น

่

๑๗/๐๗/๒๕๒๔

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๙๔

นางสาวอรพรรณ ประภาวดี
๐๕/๐๔/๒๕๓๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๙๕

นางสาวสุจิตรา กิจชำนาญ
๐๖/๐๗/๒๕๑๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๙๖

นางสาวศิริทิพย์ คมสมทรง
๑๐/๐๑/๒๕๑๔

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๙๗

นางสาวนำฝน ชอบชน
๐๖/๐๕/๒๕๓๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๙๘

นางสาวสุรีย์วัลย์ คงทน
๓๐/๑๑/๒๕๓๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๔๙๙

นางสาวอมรรัตน์ รักอู่
๐๔/๐๙/๒๕๑๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๐๐

นางสาวจิรภัทร จันทน์เทศ
๓๐/๑๐/๒๕๒๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๐๑

นางสาวเสาวลักษณ์ พูลผล

๒๕/๑๑/๒๕๑๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๐๒

นางสาวพัทธนันท์ หิรัญธัญลักษณ์
๐๙/๐๓/๒๕๓๔

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๐๓

นางสาวยุพิน จ้อยนุแสง

๑๑/๑๑/๒๕๒๖

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๐๔

นางสาวพุทธิพร ใจวงศ์ษา
๐๙/๐๙/๒๕๑๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๐๕

นางสาวเกล็ดดาว เกียไธสง
๑๓/๐๕/๒๕๒๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๐๖

นางสาวเฉลิมขวัญ อุ่นหลาบ
๐๘/๐๗/๒๕๒๐

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๐๗

นางสาวปวีณา สายดำ
๐๙/๐๕/๒๕๑๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๐๘

นางสาวสุภาภรณ์ สวัสดิเนียม

์

๐๒/๐๔/๒๕๐๒
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง

วัดแสวงสามัคคีธรรม
 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๐๙

นางสาวรุ่งลัดดา จันไข
๐๒/๑๒/๒๕๒๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๑๐

นางสาวปทมาวดี ผาทอง
๑๙/๐๕/๒๕๒๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๑๑

นางสาววันเพ็ญ แก้วมณี
๑๔/๐๘/๒๕๓๓

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๑๒

นางสาวเกตุวดี สุขขีทรง
๐๗/๐๗/๒๕๓๓

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๑๓

นางสาวปทมา บัวหอม
๑๒/๐๔/๒๕๒๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๑๔

นางสาวมณีรัตน์ โสดาจันทร์
๐๗/๑๑/๒๕๐๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๑๕

นางสาวพัชรา นิติธรรม
๐๙/๐๖/๒๕๐๓

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๑๖

นางสาวสุภาพร สุดหอม
๐๓/๐๘/๒๕๓๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๑๗

นางสาวกาญจนา ทับทิมดี
๑๕/๐๒/๒๕๓๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๑๘

นางสาวณัฐกานต์ กลันเสือ

่

๒๘/๐๖/๒๕๒๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๑๙

นางสาวจารุณี เค้าเจริญ
๐๓/๐๕/๒๕๓๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๕๘ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๒๐

นางสาวพรพิมล ด้วงพุฒ
๑๑/๐๑/๒๕๒๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๒๑

นางสาวนำฟา นุชเสียงเพราะ
๑๒/๐๖/๒๕๒๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๒๒

นางสาวสุพัตรา เอียมจิตร

่

๑๓/๑๒/๒๕๒๖

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๒๓

เด็กหญิงกนกวรรณ นาคเอียม

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๒๔

เด็กหญิงกรวลัย ดาบทอง
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ สว่างศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๒๖

เด็กหญิงนภัสสร กาเจ
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๒๗

เด็กชายนำ -
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๒๘

เด็กหญิงบุณยาพร มาบ้านโส้ง
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๒๙

เด็กหญิงพรรณษา ฉิมสวาท
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๓๐

นางสาวพัชรา มาประโคน
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๓๑

เด็กชายพีรพล มานะลี
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๓๒

เด็กชายภานุวัฒน์ แซ่ลี

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๓๓

เด็กหญิงสุภาวดี แก้วแดง
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๓๔

เด็กหญิงสุรัสวดี ณวรรณศิลป
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๓๕

เด็กชายอชิศิวัฒม์ เผือกฟก
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๓๖

เด็กหญิงอรษา สุวรรณสิงห์
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๓๗

เด็กหญิงอัยย์ญาดา ศรีเมฆ
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๓๘

เด็กหญิงเชาวภา ฉายแผ้ว
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๓๙

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ทรงบัณฑิตย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๔๐

เด็กหญิงณาญากร โภคสมบัติ
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๔๑

เด็กหญิงนิรรัตน์ สุวรรณรังษี
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๔๒

เด็กหญิงภัทรวดี ศิลปมา
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๔๓

เด็กหญิงเปรมศินีย์ รุ่งเรือง
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๔๔

เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีคูณ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๔๕

เด็กหญิงอภิญญา ภาวงศ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๔๖

เด็กชายวีระชาติ กลันงิว

่ ้

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๔๗

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ชัยแก้ว
๒๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๔๘

เด็กหญิงกัญญาพัชร พรนิมิตเทพ
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๔๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สังกูล
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๕๐

เด็กหญิงกุลปริยา สีลารักษ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๕๑

เด็กหญิงชยาภรณ์ ธุถาวร
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๕๒

เด็กชายธีรภพ บุตรน้อย
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๕๓

เด็กหญิงนิพาดา ธิกุนันท์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๕๔

เด็กหญิงนิภาพร พิมพ์บูลย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๕๙ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๕๕

เด็กหญิงวรัชญา พูลผล
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๕๖

เด็กหญิงมุตทิตา สุพร

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๕๗

เด็กหญิงวาสนา ขิงหอม
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๕๘

เด็กชายไชยยงค์ พันธุระ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๕๙

เด็กหญิงกรกฎ บูชา
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๖๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปนบัวขาว
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๖๑

เด็กชายฉัตรชัย ชมภูแสง
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๖๒

เด็กชายชาญชัย ลิมรส

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๖๓

เด็กหญิงฑิตฐิตา สายคำพล
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๖๔

เด็กชายธนดิษ
ธาดาประดับสกุล

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๖๕

เด็กชายธรรมรงค์ ส่งคืน
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๖๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

ขำกฤษ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๖๗

เด็กชายนครินทร์ ชืนไทย

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๖๘

เด็กหญิงปาริชาติ เหลาคม
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๖๙

เด็กชายปยะพล สุขีเกตุ
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๗๐

เด็กหญิงมนัสนันท์ โอผล
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๗๑

เด็กชายรพีพัฒน์ ท้าวมฤทธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๗๒

เด็กชายวัฒนา โยกกระโทก
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๗๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

อิมพงษ์

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๗๔

เด็กชายหน่อย สาลี
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๗๕

เด็กชายอนุชาติ สว่างนพ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๗๖

เด็กหญิงอินทิรา กุมมาร
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๗๗

เด็กหญิงเกศรินทร์ นามขวา
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๗๘

เด็กชายกิติพงษ์ ราตีนู
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๗๙

เด็กชายคฑาวุธ คำตา
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๘๐

เด็กชายคามิน สุรขจร
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๘๑

เด็กหญิงชลลดา พรมชาติ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๘๒

เด็กชายชลสิทธิ

์

โหมดตาด
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๘๓

เด็กชายนรินทร วงศ์ษา
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๘๔

เด็กหญิงกัญญาภัค ไขขุนทด
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๘๕

เด็กชายกีรติ คงมี
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๘๖

เด็กชายคณาธิป รัตนปราณี
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๘๗

เด็กหญิงจรรยาพร สอนน้อย
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๘๘

เด็กชายจักรี ใจแก้ว
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๘๙

เด็กหญิงจิรัชญา ชูอาวุธ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๖๐ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๙๐

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เงินสุข
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๙๑

เด็กหญิงจุไรวรรณ พิมพ์พวง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๙๒

เด็กชายณฐกร สีกาแก้ว
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๙๓

เด็กหญิงทิพวรรณ เจริญชัย
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๙๔

เด็กหญิงธนภรณ์ หลักศิลา
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๙๕

เด็กชายธนากร คล้ายทอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๙๖

เด็กหญิงบุญสิตา จันทร์ลอย
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๙๗

เด็กหญิงปยพัชร จงรักกลาง
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๙๘

เด็กหญิงปยะนันท์ ทองแท่น
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๕๙๙

เด็กหญิงพอลล่า สุวรรณา
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๐๐

เด็กหญิงพัทธนันท์ บุญปลูก
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๐๑

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา มหัทธนานนท์
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๐๒

เด็กหญิงพิมพ์พรรณ ใบเงิน
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๐๓

เด็กหญิงรุจิพร อิมใจ

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๐๔

เด็กชายวชิระ ทองบ่อ
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๐๕

เด็กหญิงวรรณวิษา โม้สิงห์
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๐๖

เด็กชายวรวุฒิ สายเมฆ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๐๗

เด็กชายวัชรินทร์ โฆสิตสมิต
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๐๘

เด็กหญิงวาสิตา ดอกเกียง

๋

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๐๙

เด็กชายวาโย เพิมขรัวจำ

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๑๐

เด็กหญิงวิภาดา เผือนทอง

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๑๑

เด็กหญิงวิภาวดี ฤทธิรงค์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๑๒

เด็กหญิงศศิสุคนธ์ มาเจริญ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๑๓

เด็กชายสถาพร โกสินทร์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๑๔

เด็กหญิงสุพิชญา ภักดีคำ
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๑๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

หร้านหริง

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๑๖

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

วงษ์ชา
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๑๗

เด็กชายอดิศร ยงค์ปาง
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๑๘

เด็กหญิงอภิญญา ปนพุ่มโพธิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๑๙

เด็กชายอภินันท์ บัวสา
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๒๐

เด็กหญิงอภิสรา กริตสารนันท์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๒๑

เด็กชายอรรถพล เพ็ญไพจิตร์
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๒๒

เด็กหญิงโชติกา กลินหอม

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๒๓

เด็กชายจุมพล อ้นชาลี
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๒๔

เด็กหญิงชลธิชา ศรีสวัสดิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๖๑ / ๓๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๒๕

เด็กชายชินวัฒน์ พะหามาตย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๒๖

เด็กหญิงณิชากร อำพล
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๒๗

เด็กหญิงทิฆัมพร แก้วสด
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๒๘

เด็กชายธนกร บุญเติม
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๒๙

เด็กชายธนพล พัติกพงษ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๓๐

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ เมฆมล
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๓๑

เด็กชายนนทวัตร จิตต์เลิศ
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๓๒

เด็กชายนิติพนธ์ รินจิตร์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๓๓

เด็กชายพลพชร ด้วงอุ่น
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๓๔

เด็กหญิงพลอย เพชรดี
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๓๕

เด็กชายพีรพล แซ่เอีย
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๓๖

เด็กชายภูวนัท จิตต์เลิศ
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๓๗

เด็กหญิงมนัสชนก มีบุญ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๓๘

เด็กหญิงมาตา ม่วงสาย
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๓๙

เด็กหญิงรุจีรัตน์ อิมใจ

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๔๐

เด็กหญิงวริศรา ภูนุพา
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๔๑

เด็กหญิงสุชัญญา สุขห่วง
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๔๒

เด็กชายสุทธิพงษ์ อินยิม

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๔๓

เด็กชายเจษฎาภรณ์ แพงรูป
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๔๔

เด็กชายเมฆินทร์ ไพรบูรณ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๔๕

เด็กชายภาคิน พิสัย
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๔๖

เด็กหญิงขจีวรรณ ศรีเคน
๒๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๔๗

เด็กหญิงชนันท์ภรณ์ ตังจิตเจริญ

้

๒๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๔๘

เด็กหญิงณัฐพร ใจเก่งดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๔๙

เด็กหญิงณัฐสุดา สำรวมจิตร์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๕๐

เด็กหญิงณิศศาพัชร์ ศรีวรานนท์
๒๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๕๑

เด็กชายธนภัทร รัตนกระจ่าง
๒๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๕๒

เด็กหญิงธนิฐา ศรีอัน
๑๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๕๓

เด็กหญิงธันยชนก สุขแสวง
๒๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๕๔

เด็กหญิงนพวรรณ ภาคสัมพันธุ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๕๕

เด็กหญิงนิรชา ทุพรหม
๐๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๕๖

เด็กหญิงนุชนารี เอียงสวาท
๑๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๕๗

เด็กหญิงปรียา แสนเสนยา
๑๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๕๘

เด็กชายปวเรศร์ ประดิษฐผล
๑๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๕๙

เด็กชายพงศธร บัวเผือนหอม

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๖๒ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๖๐

เด็กหญิงพัชรดา กำจัดภัย
๑๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๖๑

เด็กหญิงพิชญา เด่นพายัพ
๐๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๖๒

เด็กชายภาพร้อยดาว หมันงาม

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๖๓

เด็กหญิงภาสศิริ วงศ์วิเชียร
๑๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๖๔

เด็กชายรัฐภาค นุชอยู่
๑๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๖๕

เด็กหญิงวริญยุพา ฉัตรเงิน
๓๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๖๖

เด็กหญิงอติกานต์ ชายสวัสดิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๖๗

เด็กหญิงอนุธิดา ตันสง่า
๐๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๖๘

เด็กหญิงกนกวรรณ สรรพคุณ
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๖๙

เด็กหญิงกัลยา แนมเถือน

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๗๐

เด็กหญิงกุลภรณ์ ศรสุวรรณ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๗๑

เด็กหญิงขจีวรรณ ปนทอง
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๗๒

เด็กชายคมสันต์ แฝกโคกสูง
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๗๓

เด็กหญิงชนันภรณ์ แก้วกรรณ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๗๔

เด็กหญิงชลธิชา น้อยใหญ่

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๗๕

เด็กหญิงชลธิชา อบรมชอบ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๗๖

เด็กหญิงชลธิฌา บุญงาม
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๗๗

เด็กหญิงชลิตดา ยะลา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๗๘

เด็กหญิงญานนครา เสียงแก้ว

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๗๙

เด็กชายฐิติพันธ์ ศรีตา
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๘๐

เด็กชายณภัทร แต่งกลอน
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๘๑

เด็กหญิงณัฐณิชา สาสูงเนิน
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๘๒

เด็กชายณัฐภัทร โปรยบำรุง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๘๓

เด็กหญิงณัฐริกา ชะมาลัย
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๘๔

เด็กหญิงตวงพร เอียมใจตรง

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๘๕

เด็กชายต้นนำ มะลาง
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๘๖

เด็กชายทรงชัย งามเสน่ห์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๘๗

เด็กชายทรงยศ คมคาย
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๘๘

เด็กหญิงธนภรณ์ สุขสงวน
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๘๙

เด็กชายธนากร มีเพียร

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๙๐

เด็กหญิงธันยพร เชือกพรม
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๙๑

เด็กหญิงธิติยา เกตุประจักษ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๙๒

เด็กหญิงธีรดา ยางเดียว

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๙๓

เด็กชายธีรภัทร นวลรัมย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๙๔

เด็กชายธีรภัทร พ่อค้า

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๖๓ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๙๕

เด็กชายนครินทร์ เปรมสมบัติ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๙๖

เด็กชายนรชน จุ้ยม่วงศรี
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๙๗

เด็กหญิงนฤมล คุมาประโคน
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๙๘

เด็กหญิงนวพร ตุ้มจงกล
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๖๙๙

เด็กหญิงนวภรณ์ ศาสตร์นิยม
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๐๐

เด็กชายนันทภพ ตินทอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๐๑

เด็กหญิงนันทวัน ยาสมร

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๐๒

เด็กหญิงนิชาดา ตงแก้ว
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๐๓

เด็กชายนิติกร บัวทรา
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๐๔

เด็กหญิงนำทิพย์ มาเส็ง
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๐๕

เด็กหญิงปทิตตา สุวรรณโชติ
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๐๖

เด็กหญิงปภัสสร ยอดศรีคำ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๐๗

เด็กชายปราโมท ดำคราม
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๐๘

เด็กหญิงปทมา จุนเจือ
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๐๙

เด็กหญิงปยณัฐ ภิรมย์นิม

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๑๐

เด็กชายพชร แนมเถือน

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๑๑

เด็กหญิงพลอยพรรณ อึกจอม
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๑๒

เด็กชายพัชรพล ระหวยหา
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๑๓

เด็กหญิงพัชริดา ยงบรรทม
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๑๔

เด็กชายพันกวี บุญมี
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๑๕

เด็กหญิงภคพร เกียรติรัตนเสวี

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๑๖

เด็กชายภัคพล อ่องเอียม

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๑๗

เด็กชายภัฐรกรฌ์ ไชยเมืองใจ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๑๘

เด็กหญิงภาวดี สายแก้ว
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๑๙

เด็กหญิงภาวินี กันต์ศิริ
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๒๐

เด็กชายภูมิทัศน์ นิมนวล

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๒๑

เด็กชายภูมิรพี สุขขัง
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๒๒

เด็กหญิงมริษา สุขไพบูลย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๒๓

เด็กชายยงยุทธ์ มุ่งกรองกลาง
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๒๔

เด็กชายรณชิต ปดชาชม
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๒๕

เด็กหญิงรัชญา แก้วประดิษฐ
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๒๖

เด็กหญิงรินรดา สมสุข
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๒๗

เด็กชายรุ่งโรจน์ เชดนอก
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๒๘

เด็กหญิงลดา เฉลิมชัย
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๒๙

เด็กหญิงวนารัตน์ ยางเดียว

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๖๔ / ๓๑๗

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๓๐

เด็กหญิงวนิดา สิงหันต์
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๓๑

เด็กชายวรวุฒิ แก้วมณี
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๓๒

เด็กชายวรุตม์ บุญเริม

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๓๓

เด็กชายวศวรรธน์ ทิมศรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๓๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ คงศรียา
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๓๕

เด็กชายศิวากร บุญเอียมศรี

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๓๖

เด็กหญิงศุณิชา ครองธรรม
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๓๗

เด็กหญิงสมจินตนา ยงค์ปาง
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๓๘

เด็กหญิงสาธิตา จันทน์หอม
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๓๙

นายสิทธิธิชัย

์

จุมพล

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๔๐

เด็กหญิงสุธิสา นาคประคอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๔๑

เด็กชายสุภะ สุขสุเพชร
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๔๒

เด็กหญิงสุภัชชา ปลืมประสงค์

้

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๔๓

เด็กหญิงอริศรา หล้าพรม
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๔๔

เด็กชายอรุชา อุดมฤกษ์มงคล
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๔๕

เด็กชายอโณทัย อัมระปาล
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๔๖

เด็กชายเกียรติภูมิ ปอมภู่

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๔๗

เด็กหญิงเมธาพร โกสุวรรณ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๔๘

เด็กหญิงเสาร์วณีย์ สีห์บุตร
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๔๙

เด็กชายไชยวัฒน์ เพิมอำนาจ

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๕๐

เด็กชายธนกร สานุสุข
๒๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๕๑

เด็กชายพชรพล ศรีเมือง ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๕๒

เด็กชายธนกร มานิโช
๒๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๕๓

เด็กหญิงเมริศา แซ่ตัน
๑๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๕๔

เด็กหญิงกมลชนก ชัยมาตร
๓๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๕๕

เด็กหญิงพิทักษ์ ฤทธิแผลง
๑๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๕๖

เด็กหญิงสุวภัทร เงินวิลัย
๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๕๗

เด็กหญิงณัชชา ดีประเสริฐ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๕๘

เด็กหญิงเอรียา เมฆดำ
๑๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๕๙

เด็กหญิงรวิสรา ปานชูวงษ์
๑๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๖๐

เด็กหญิงสิริวรรณ เชียวทรงศักดิ

่ ์

๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๖๑

เด็กหญิงพิชานันทร์ ไชยโย
๒๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๖๒

เด็กหญิงวันนิสา ธิบดี
๒๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๖๓

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ คำมูล
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๖๔

เด็กหญิงวิลาสินี บุญประกอบ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๖๕ / ๓๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๖๕

เด็กหญิงชรินธร ร่มโพธิเย็น

์

๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๖๖

เด็กหญิงกมลรัตน์ บุตรท้าว ๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๖๗

เด็กหญิงจิราภา สุขยัณกิจ
๑๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๖๘

เด็กหญิงสุวรรณา สารี
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๖๙

เด็กหญิงสุธิษา บุญเฉลียว
๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๗๐

เด็กหญิงอภิญญา ทองเทพ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๗๑

เด็กหญิงภารดี วงศ์แดง
๑๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๗๒

เด็กหญิงบุรัสกร มีลักษณ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๗๓

เด็กหญิงจันทิมา จันทา
๒๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๗๔

เด็กหญิงพลอยชมพู สนอุทา
๒๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๗๕

เด็กหญิงจิรัชญา นรสาร
๒๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๗๖

เด็กหญิงภควดี แก้วเนตร
๑๗/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๗๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุญมาก
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๗๘

เด็กชายญาณพัฒน์ ศรีโสภณ
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๗๙

เด็กชายณัฐปคัลภ์ พรเฉลิมพงศ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๘๐

เด็กชายธนทรัพย์ ไพเราะ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๘๑

เด็กหญิงธีริศรา อินสัน
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๘๒

เด็กหญิงนับทอง ศรีพรทวีทรัพย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๘๓

เด็กหญิงประสุดาภา สุภาพ
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๘๔

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

สมสกุล
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๘๕

เด็กชายพลภัทร สุภัททธรรม
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๘๖

เด็กชายพีรพัฒน์ โชติมณี
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๘๗

เด็กชายพุฒิพัฒน์ รังสีธารารัตน์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๘๘

เด็กชายภูผา หวังอาษา
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๘๙

เด็กชายมงคลธรรม คำวิเศษ
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๙๐

เด็กหญิงมนัสนัน แววนิล
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๙๑

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ยืนยัง

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๙๒

เด็กหญิงแทนขวัญ อดทน
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๙๓

เด็กหญิงกมลชนก ชุมเกษียร
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๙๔

เด็กหญิงกมลชนก แก้วเพ็ชร์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๙๕

เด็กชายกฤษฎา ทรัพย์งาม
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๙๖

เด็กหญิงคันฑนิษฐ์ แดงมงคล
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๙๗

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ชะอ้อน
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๙๘

เด็กชายณัฏฐ์ น้อยเกิด

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๗๙๙

เด็กหญิงธนทร ปญญะธารา
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๖๖ / ๓๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๐๐

เด็กชายภัทรวดี เกษตรนิยม
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๐๑

เด็กชายภาคิน เคลือทอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๐๒

เด็กหญิงศรีวิตรา จันทร์แจ่ม
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๐๓

เด็กหญิงศศินา ตังสกุล

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๐๔

เด็กหญิงศิรดา นิลสุวรรณ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๐๕

เด็กชายสิริวุฒิ เก่าบริบูรณ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๐๖

เด็กหญิงสุชานาฏ พุฒซ้อน
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๐๗

เด็กชายเธียรชัย เสน่ห์จันทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๐๘

เด็กชายกรัญู อ่อนนางาม
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๐๙

เด็กหญิงกันติศา ลุ่มนอก
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๑๐

เด็กหญิงกานต์มณี มากบัว
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๑๑

เด็กชายกิตติภูมิ ทุ่มเพชร
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๑๒

เด็กชายชลากร ฤกษ์ชัยดี
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๑๓

เด็กหญิงชัญญา เชยวุฒิ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๑๔

เด็กชายญาณวุฒิ บุญไชยวุฒิ
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๑๕

เด็กหญิงญาณิศา พันธุ์แน่น
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๑๖

เด็กชายณภัทร พละศรี
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๑๗

เด็กชายณัฐธัญ อรุณกิจเจริญ
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๑๘

เด็กชายธนิสร สายัณห์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๑๙

เด็กชายธีธัช ปณทะศิริ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๒๐

เด็กหญิงปาริฉัตร นาคแก้ว
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๒๑

เด็กชายปุณยวัจน์ กาสังข์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๒๒

เด็กหญิงปุณยวีร์ ปกคำวงษ์สังข์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๒๓

เด็กชายภควัฒน์ บัวผัด
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๒๔

เด็กหญิงภัสริณญา เปล่งสกุล
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๒๕

เด็กชายภาณุวัตร์ งามศรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๒๖

เด็กชายมรุเชษฐ์ ภิรมย์ไกรภักดิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๒๗

เด็กชายรัฐศาสตร์ มีเงินราช
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๒๘

เด็กชายวรภัทร รวมสุข
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๒๙

เด็กชายวิชยุตม์ สายสุวรรณ
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๓๐

เด็กหญิงศวิตา วัฒนาวิโรจน์
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๓๑

เด็กชายสรยุทธ จันกระแสร์

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๓๒

เด็กชายสรวิชญ์ พลับนิล
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๓๓

เด็กหญิงอัจจิมา ศรีรักษา
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๓๔

เด็กหญิงธัญชนก แสงเพชร
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๖๗ / ๓๑๗

้
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ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๓๕

เด็กชายเจษฎา ศรีสุพรรณวิทยา
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๓๖

เด็กหญิงเบญจนภา ศรีแก้วอินทร์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๓๗

เด็กหญิงแก้วกัลญา มารศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๓๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ลิมยิงเจริญ

้ ่

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๓๙

เด็กชายจิตรภานุ มีบุญ
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๔๐

เด็กหญิงจิราพัฒน์ ภิญโญ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๔๑

เด็กหญิงจีรอาภา คงพิบูลย์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๔๒

เด็กชายชวนัฐ ธรรมม่วงไทย

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๔๓

เด็กหญิงทนการ รุจิรวรกานต์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๔๔

เด็กชายทวีทรัพย์ ชืนชม

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๔๕

เด็กหญิงทิพารมย์ เภาโบรมย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๔๖

เด็กชายธนภัทร สงประหยัด
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๔๗

เด็กชายธนภูมิ ปะติเก
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๔๘

เด็กหญิงธมนันท์ ไผ่งาม
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๔๙

เด็กชายธรรม์ จิรไพศาลกุล
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๕๐

เด็กชายธีร์ จิรไพศาลกุล
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๕๑

เด็กชายนนทกร สวนสิน
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๕๒

เด็กหญิงภัสส์พิชชา บัวทองดำรงสิน
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๕๓

เด็กชายภูมิวนาถ ถือความตรง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๕๔

เด็กชายภูวนันท์ เดชพงษ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๕๕

เด็กชายภูเบศ เย็นที

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๕๖

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ศรีคงเพชร
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๕๗

เด็กชายศุภวุฒิ ผ่องแผ้ว
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๕๘

เด็กหญิงสิริกาญจน์
ประศาสน์พิเชฎฐ์ ๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๕๙

เด็กหญิงอินทิรา ขนอ่อน
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๖๐

เด็กหญิงเอืออารี

้

พรพงศ์ชูเกษม
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๖๑

เด็กหญิงกรสิริ วงษ์คงคำ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๖๒

เด็กหญิงกวินทิพย์ ทิศกระโทก
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๖๓
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์

สลางสิงห์
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๖๔

เด็กหญิงกุลธิดา ผมทอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๖๕

เด็กหญิงจิรัชญา กิงคำ

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๖๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ ศรีไชย
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๖๗

เด็กชายจิรายุส ภูวกุล
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๖๘

เด็กชายจิรโรจน์ อุ่นจิต
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๖๙

เด็กหญิงจุฑามาศ สุวรรณไตรย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๖๘ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๗๐

เด็กหญิงชนกนันท์ สามารถกุล
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๗๑

เด็กหญิงชนิกานต์ ธารดิลก
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๗๒

เด็กหญิงชนิกานต์ อ่อนไม้
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๗๓

เด็กชายชลธร แสงศรี
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๗๔

เด็กชายชัชชานน ถวิลหวัง
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๗๕

เด็กชายชัยณรงค์ เข็มทอง
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๗๖

เด็กชายชาญณรงค์ อ่อนวัน

๑๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๗๗

เด็กหญิงชุติสรา ถวิลรุ่งเรือง
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๗๘

เด็กชายณภัทร คำหนุน
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๗๙

เด็กหญิงณภัทร ณ พัทลุง
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๘๐

เด็กหญิงณัฐชยา โปราณานนท์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๘๑

เด็กชายณัฐชานนท์ ทศราช
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๘๒

เด็กหญิงณัฐชานันท์ สีทองประเสริฐ
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๘๓

เด็กหญิงณัฐวดี บุญเพชร

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๘๔

เด็กหญิงณัฐวรัญญา คงประโยชน์สุข
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๘๕

เด็กชายณัฐวัตร นารอด
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๘๖

เด็กชายณัฐวัตร ฟูคำ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๘๗

เด็กหญิงณัฐวิภา มณีนัย
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๘๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ฉายรัตนานันท์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๘๙

เด็กหญิงณิชาภัทร สนธิเณร

๑๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๙๐

เด็กหญิงตริตาภรณ์ เชียนมัน

่ ่

๒๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๙๑

เด็กชายทวีชัย สุดแสง
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๙๒

เด็กชายทศภาคย์ สร้อยสุวรรณ
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๙๓

เด็กชายธนบูรณ์ ชินโคตรพงษ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๙๔

เด็กชายธนพล ก้านท้าว
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๙๕

เด็กชายธนภัทร โสดชัยชิด
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๙๖

เด็กชายธนัท เล็กน้อยวงค์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๙๗

เด็กหญิงธัญชนก สว่างพรม
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๙๘

เด็กหญิงธัญชนิต ชุมคง
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๘๙๙

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ สมอคำ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๐๐

เด็กหญิงธันยพร ปลืมกลาง

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๐๑

เด็กหญิงธันย์ชนก ระศรี
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๐๒

เด็กชายธีรภัทร ทุ่งกลาง
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๐๓

เด็กชายธีรเมธ พบความสัตย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๐๔

เด็กชายธีร์ธวัช ของโพธิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๖๙ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๐๕

เด็กหญิงธุรดา เทศหริง

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๐๖

เด็กชายนครินทร์ สว่างผุย
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๐๗

เด็กหญิงนภัสสร มีเย็น
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๐๘

เด็กหญิงนัฐมน วังอินทร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๐๙

เด็กหญิงนัทชา ทองคำ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๑๐

เด็กหญิงนิภาพรรณ สุดสังข์
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๑๑

เด็กหญิงนิลปทม์ ทองยิม

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๑๒

เด็กหญิงนิศารัตน์ บุญมี
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๑๓

เด็กหญิงนำฝน หล่อพันธุ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๑๔

เด็กหญิงบัณฑิตา บุญเรือง

๑๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๑๕

เด็กหญิงบุญญานุช สมทิพย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๑๖

เด็กชายบูรณ์พิภพ เยียมไธสง

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๑๗

เด็กชายปฐมพร ปนโน
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๑๘

เด็กชายปฐิพล ทับทิมศรี
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๑๙

เด็กหญิงปภาดา พิมพุด
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๒๐

เด็กหญิงปภาวรินทร์ แตงเพ็ชร
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๒๑

เด็กชายปรัชญา จันทร์เปย
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๒๒

เด็กหญิงปรัชญาภรณ์
เพชรไทย

๑๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๒๓

เด็กชายปริญญา ชูเพชร
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๒๔

เด็กหญิงปาณิสรา สำลีปน
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๒๕

เด็กหญิงปยะฉัตร เสือแก้ว
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๒๖

เด็กหญิงพัชริตา พิมพ์สอน
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๒๗

เด็กชายพีรพงศ์ บัวสาร
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๒๘

เด็กหญิงภคพร น้อยนาจารย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๒๙

เด็กชายภัทรภณ แสนจันทร์
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๓๐

เด็กหญิงภัสนีย์ หนองกก
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๓๑

เด็กชายภานุพงศ์ รุ่งศรี
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๓๒

เด็กชายภูริณัฐ ปวารณา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๓๓

เด็กหญิงมุนิลตรา ไสยจรัญ
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๓๔

เด็กหญิงรวิภา แจ่มอรุณ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๓๕

เด็กชายราชศักดิ

์

ชืนกำไร

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๓๖

เด็กชายราเชนทร์ สุขประเสริฐ
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๓๗

เด็กหญิงรุ่งนภา ตรวจมรรคา
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๓๘

เด็กหญิงวรรณศา นันกระโทก
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๓๙

เด็กหญิงวรินญา ทองคำ
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๗๐ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๔๐

เด็กหญิงวิชญาพร เสาวพันธ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๔๑

เด็กหญิงวิภปภา คงสวัสดิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๔๒

เด็กชายวิวรรธน์ เอือภัสสรกุล

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๔๓

เด็กชายวีรยุทธ บุญเวช
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๔๔

เด็กหญิงวีสวัส ยุบรัมย์
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๔๕

เด็กหญิงศตพร ปนพุ่มโพธิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๔๖

เด็กหญิงศศิวรรณ กันทะวัง
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๔๗

เด็กชายศุภชัย นาคหนู
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๔๘

เด็กชายศุภชัย สามัคคี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๔๙

เด็กชายศุภวิชญ์ ชูดี
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๕๐

เด็กชายศุภอรรถ วัชรเสถียร
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๕๑

เด็กหญิงศุภิกา อินทศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๕๒

เด็กชายศุภโชค สุขรมย์
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๕๓

เด็กหญิงสาวรีย์ รืนเริง

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๕๔

เด็กชายสิทธิพร สันต์เสริมสุข
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๕๕

เด็กชายสิรภพ โอกาศเจริญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๕๖

เด็กหญิงสุดาพร ดีแท้
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๕๗

เด็กหญิงสุธินี ตรีมูล
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๕๘

เด็กหญิงสุภัสสรา ธนสมบูรณ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๕๙

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

อำเอือ

้

๑๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๖๐

เด็กหญิงอคัมย์ศิริ ใจศิริ
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๖๑

เด็กชายอธิคม วงศ์แตง
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๖๒

เด็กชายอนุชิต แอมภารัมย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๖๓

เด็กหญิงอรปรียา ถินโสภณ

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๖๔

เด็กหญิงอรวรรณ จักษุแก้ว
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๖๕
เด็กหญิงอัจทราพรรณ

ผดุงธรรม

๑๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๖๖

เด็กหญิงอันญดา จันทร์อ้น
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๖๗

เด็กหญิงอุมารินทร์ แหวนทองคำ
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๖๘

เด็กหญิงอโณทิยา จันสมโภชน์

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๖๙

เด็กหญิงเก็จมณี โพธิบุญปลูก

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๗๐

เด็กหญิงเณศรา นาคะสุวรรณ
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๗๑

เด็กหญิงเปมิกา อิมเจริญ

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๗๒

เด็กหญิงเมธาวี พลนอก
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๗๓

เด็กหญิงเมธินี มโนน้อม
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๗๔

เด็กหญิงแพรวา สุพรรณฝาย
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๗๑ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๗๕

เด็กหญิงแพรไหมฟา เรียนทัพ
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๗๖

เด็กหญิงแพวา ปรินยานนท์
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๗๗

เด็กชายโยธิน ขันทะลี
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๗๘

เด็กหญิงโอลิเวีย ทับทิม

๑๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๗๙

เด็กชายไรวินท์ สกุลก้องภพ
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๘๐

เด็กหญิงไอรดา เดชะบุญชนะ
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๘๑

เด็กชายกรัณย์ รัตนวิจิตร
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๘๒

เด็กหญิงกฤติยา กมลเดช

๒๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๘๓

เด็กชายกฤษฎา มาระษี
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๘๔

เด็กชายกฤษณพงษ์ เผ่าเจริญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๘๕

เด็กหญิงกัลยา กุญชร
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๘๖

เด็กหญิงกาญจนธัช กือสันเทียะ
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๘๗

เด็กชายกิตติ ก่อแก้ว
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๘๘

เด็กชายกิติพัฒน์ คำใจ
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๘๙

เด็กชายกิติศักดิ

์

ดวงภักดี
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๙๐

เด็กหญิงขวัญจิรา จันทะสิงห์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๙๑

เด็กหญิงขวัญนวณัฐ หลงภูงา
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๙๒

เด็กชายขวัญนาค ธิบดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๙๓

เด็กชายคิมหันต์ วงษ์บุตร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๙๔

เด็กชายคุณากร เปรมประยูร
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๙๕

เด็กหญิงจริยา ก้อนสูงเนิน
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๙๖

เด็กชายจักรรินทร์ เพิมสุข

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๙๗

เด็กชายจักริน สำแดง
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๙๘

เด็กชายจิระศักดิ

์

พิมพ์แก้ว
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๕๙๙๙

เด็กชายจิราธิป ทูลไธสง
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๐๐

เด็กชายจิรายุทธ พวงจำปา
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๐๑

เด็กหญิงจีรภัทร พงษ์สว่าง
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๐๒

เด็กชายชฎิล ศักดาศิโรรัตน์
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๐๓

เด็กชายชนวีร์ พรมเมือง
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๐๔

เด็กหญิงชัญญากร จากไธสง

๑๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๐๕

เด็กชายชัยธราพร กิจเพิมพูล

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๐๖

เด็กชายชัยนันท์ ชนะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๐๗

เด็กชายชัยวัฒน์ ตู่พิมาย
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๐๘

เด็กชายชัยวัฒน์ ทองนพรัตน์
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๐๙

เด็กชายชาญชัย แก้วมณีชัย
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๗๒ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๑๐

เด็กชายฐานิตย์ อินภูมิ
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๑๑

เด็กหญิงฐิตารีย์ ศรีวะอุไร
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๑๒

เด็กหญิงณภัค พิกุลแย้ม
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๑๓

เด็กชายทรัพย์กมล แสงบุญเรือง
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๑๔

เด็กหญิงธนพร พรมฤทธิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๑๕

เด็กชายธนรัฐ แสงศรี
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๑๖

เด็กชายธนาคาร ซ่อนกลิน

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๑๗

เด็กชายธัญพัฒน์ ศิริบุตร
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๑๘

เด็กหญิงธันยพร เครือสิงห์
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๑๙

เด็กชายธันว์ธวัช สังขารี
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๒๐

เด็กหญิงนันท์นภัส ประสมทรัพย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๒๑

เด็กหญิงนาฬกา ทองหล่อ
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๒๒

เด็กชายปพน บุณประพฤทธิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๒๓

เด็กชายปอนเจริญ ศรีภา
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๒๔

เด็กหญิงปานระพี ปนเงิน
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๒๕

เด็กชายปยะ วงค์บุญมา
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๒๖

เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์ ชุมศรี
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๒๗

เด็กหญิงพนิดา วิศวพาณิชย์
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๒๘

เด็กหญิงพรทิพย์ สมสนุก
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๒๙

เด็กชายพสิษฐ์ วิรัชวรวงศ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๓๐

เด็กหญิงพิชญา วายนต์
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๓๑

เด็กหญิงภาวิตา ประหยัดศรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๓๒

เด็กหญิงลภัสรดา เพิมไพศาลสกุล

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๓๓

เด็กชายลานทอง ขันดี
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๓๔

เด็กหญิงวริศรา ศิลาสลุง
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๓๕

เด็กชายศุภณัฐ โชนอนุ
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๓๖

เด็กหญิงสโรชา กลันพราหมณ์

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๓๗

เด็กชายหิมวัตต์ วงษ์บุตร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๓๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

นาคทะเล
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๓๙

เด็กหญิงอธิปพร รมยะพันธ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๔๐

เด็กหญิงอรัญญา เจตจำนงดี
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๔๑

เด็กหญิงอริยา สุขสวย
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๔๒

เด็กหญิงอริสรา คงอยู่ดี
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๔๓

เด็กชายอาทิตย์ รอดจันทร์
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๔๔

เด็กชายอาทิตย์ อุดเลิศ
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๗๓ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๔๕

เด็กหญิงอาภาภัทร อรุณศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๔๖

เด็กหญิงอิสรีย์ พุ่มศรีคูณกิตติ
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๔๗

เด็กหญิงเกวลิน กางทอง
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๔๘

เด็กชายเจษฎา ดินสละ
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๔๙

เด็กชายเจษฎา มะโนแปง
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๕๐

เด็กชายเจษฎาพร เทพทับทิม
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๕๑

เด็กชายเจษฎาภรณ์ นพคุณ
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๕๒

เด็กชายเดชาชาญ กองสา
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๕๓

เด็กชายเปรม สมเปง
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๕๔

เด็กชายเพิมเกียรติ

่

มณีแสง
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๕๕

เด็กหญิงเมธาวี ไชยหาวงษ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๕๖

เด็กหญิงเรณุกา โอกาตะ
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๕๗

เด็กชายเศรษฐพงศ์ แสงสีนิล
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๕๘

เด็กชายเหมมิญช์ เตชะไวสุรวงษ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๕๙

เด็กหญิงแพรวพราว สนธิธรรม
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๖๐

เด็กหญิงแพรวา โพธิสิงห์

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๖๑

เด็กหญิงแสงสวรรค์ พลวิจิตร
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๖๒

เด็กชายกนกพล คุ้มศักดิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๖๓

เด็กหญิงกนกวรรณ สิทธิพล
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๖๔

เด็กหญิงกมลวรรณ มุขมนตรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๖๕

เด็กหญิงกฤติกานต์ รักษาชอบ
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๖๖

เด็กชายกฤษณพงศ์ มีมัง

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๖๗

เด็กชายกฤษณะ แก้วไพจิตร
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๖๘

เด็กหญิงกฤษตยา เหลืองวิลัย
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๖๙

เด็กหญิงกษิรา พองผลา
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๗๐

เด็กหญิงกะชามาศ วรรณเศรณีรักษ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๗๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ มะโนชัย
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๗๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุขสายบัว
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๗๓

เด็กชายกิตติชัย ชมพู
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๗๔

เด็กชายกิตติธัช แจ่มเจนกล
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๗๕

เด็กชายกิตติพจน์ ดวงสุวรรณ
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๗๖

เด็กหญิงขวัญชีวา ศรีวรสาร
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๗๗

เด็กหญิงจิติมา มาสม
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๗๘

เด็กชายจิรสิน รูปเหมาะ
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๗๙

เด็กชายจิระพนธ์ ราชสิงห์
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๗๔ / ๓๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๘๐

เด็กหญิงจุทามาศ ศรีแก้ว
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๘๑

เด็กชายฉัตรชัย เชียวชาญ

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๘๒

เด็กชายชัยพร จันดาอ่อน
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๘๓

เด็กชายชาญวิทย์ อยู่ภักดี
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๘๔

เด็กชายฐิติวุฒิ ถินโสภณ

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๘๕

เด็กหญิงณัฏฐกมล จันทะนาม

๒๒/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๘๖

เด็กหญิงณัฐมล เสาสูงยาง
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๘๗

เด็กชายณัฐวุฒิ แฟงสุวรรณ
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๘๘

เด็กชายทศวรรษ โนนทิง

๓๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๘๙

เด็กหญิงทิพย์มาศ เม่นมัน

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๙๐

เด็กชายธนกร ศิริเอก
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๙๑

เด็กชายธนณัติ ปนพุ่มโพธิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๙๒

เด็กหญิงธนภรณ์ เอียมเดช

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๙๓

เด็กหญิงธัญชนก ประชุมแสน
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๙๔

เด็กหญิงธัญมาส เนาว์ประเสริฐ
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๙๕

เด็กหญิงธิริศรา คุ้มทรพัย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๙๖

เด็กหญิงปงกร แจ่มประเสริฐ
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๙๗

เด็กชายพัชรพล หมีกุละ
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๙๘

เด็กชายพีรพัฒน์ นำพวก
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๐๙๙

เด็กชายภัทรพล เกตุทรัพย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๐๐

เด็กชายยอดกมล แสงบุญเรือง

๑๙/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๐๑

เด็กหญิงวิรวรรณ จำปาขาว
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๐๒

เด็กชายวีรวัฒน์ เปรมใจ
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๐๓

เด็กชายศรุต ปนประสงค์
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๐๔

เด็กชายอชิรวิชญ์ รักมิตร
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๐๕

เด็กหญิงอารียา สายหวาน

๒๙/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๐๖

นายคมศักดิ

์

ดอกบัว
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๐๗

นางสาวจุฑามาศ พรหมศรี
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๐๘

นางสาวจุฑารัตน์ แสนประเสริฐ

๑๕/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๐๙

นางสาวจุฬาลักษณ์ บุญประกอบ
๐๑/๐๑/๒๕๔๐

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๑๐

เด็กชายชุติไชย ใจพร
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๑๑

นางสาวญาดารัตน์ วงลาจา
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๑๒

เด็กชายณราภูมิ ลำเภาพันธ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๑๓

เด็กชายณัฐกานต์ เฮาะประเสริฐ
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๑๔

เด็กหญิงณัฐธิดา ขอร่วมกลาง
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๗๕ / ๓๑๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๑๕

เด็กหญิงดวงฤทัย อยู่สมบูรณ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๑๖

นายทรงธรรม แชประเสริฐ
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๑๗

นายธรรพ์ธร หนูศร๊ใส
๑๐/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๑๘

นายธรรมรัช สินนาค
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๑๙

นายธีรนัฐ บุญล้อม
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๒๐

นายธีระวัตน์ ลักษณะวิมล
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๒๑

เด็กหญิงนพรัตน์ จานชัย
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๒๒

นายนราธิป แก่นจันดี
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๒๓

นางสาวนริสรา ปลืมกลาง

้

๐๙/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๒๔

นางสาวบัณทิตา ขาวผ่อง
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๒๕

เด็กหญิงบุญญารักษ์ พิทักษ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๒๖

นายปฎิภาณ ไชยโวหาร
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๒๗

นายปรมะ วีระธุวานนท์

๒๔/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๒๘

นายปรัชญา คำผลศิริ
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๒๙

เด็กหญิงปวันรัตน์ ฆ้องเนียม
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๓๐

เด็กหญิงปณฑิตา แตงพันธ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๓๑

เด็กชายพันธุพงษ์ บุญมุสิก
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๓๒

นางสาวพิณลดา ทีบัวบาน
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๓๓

นายพิพัฒน์พล อเล็กซานเดอร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๓๔

นางสาวพีรณัฐ อ่อนแย้ม
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๓๕

นางสาวมาลินี มะลิวงค์
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๓๖

นางสาวยลลดา ทอนศรี
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๓๗

เด็กหญิงรักษิณา นนทศรี
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๓๘

นายรัชชานนท์ ฐิตะกสิกร
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๓๙

เด็กหญิงลลิตา ขันรินทร์
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๔๐

นางสาววณิชยา จักระนอง
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๔๑

นางสาววรรณศิริ ผิวอ่อนดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๔๒

เด็กชายวสิษฐ์พล ใจแปง
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๔๓

นางสาววิชญาดา ศรีล้วน
๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๔๔

นางสาววิรัชดา ธรรมรงศรี
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๔๕

นายวีระศักดิ

์

ท้วมสมบูรณ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๔๖

นางสาวศิริพร แขสว่าง
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๔๗

นางสาวศิริลักษณ์ แก้วมณี
๒๖/๐๔/๒๕๔๐

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๔๘

นางสาวศีตลา แสงทับทิม
๐๑/๐๑/๒๕๔๐

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๔๙

นางสาวศุภรัตน์ พันแก่น
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๗๖ / ๓๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๕๐

นายศุภโชค วิเวชไพศาลกุล
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๕๑

นางสาวสลิลทิพย์ นวลน้อย
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๕๒

นางสาวสาวิกา คงสุวรรณ
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๕๓

นายสิทธา ม่วงรอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๕๔

นางสาวสิรามล บุญแนบ
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๕๕

เด็กหญิงสิริวิมล แก้วแสง
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๕๖

นางสาวสโรชา อรรถกฤษณ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๕๗

นางสาวอทิตญา ชนาพงษ์จารุ
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๕๘

นางสาวอรทัย กังสดาน
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๕๙

นางสาวอารยา ขำแจ้ง
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๖๐

นางสาวเนรัญชลา เจริญวงศ์สุทธิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๖๑

เด็กหญิงเปรมฤดี ชัยบุญ
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๖๒

เด็กหญิงโสภาพร พระศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๖๓

นางสาวกชามาส ไชยโยธา
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๖๔

นางสาวกรรณิการ์ กลินมะลิ

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๖๕

นางสาวกัญญารัตน์ นงสันเทียะ
๐๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๖๖

นางสาวกัณฑาภรณ์ ลีพล

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๖๗

นางสาวคณาภรณ์ ศรีวิชัยนวล
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๖๘

นายจตุรภัทร เมืองแสน
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๖๙

นางสาวจิดาภา เปรมวินัย
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๗๐

นางสาวจีรวรรณ บุญเคลือบ
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๗๑

นางสาวจุฑาทิพย์ แฝงฤทธิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๗๒

นายชลธี ชุดนอก
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๗๓

นางสาวชลิดา บุญโชคจิรกร
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๗๔

นางสาวญาดา มาสงฆ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๗๕

นางสาวญาธิณี พินิตย์อัทธยา
๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๗๖

นายณภัทร ชูพรรคพานิช
๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๗๗

นายทวีทรัพย์ เทียนสู
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๗๘

นางสาวทิพย์วรรณ ผอบทิพย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๗๙

นายธนกฤต ดุลแสง
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๘๐

นายธนวัต ชืนชมกลิน

่ ่

๒๐/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๘๑

นางสาวธมนวรรณ นันทะยา
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๘๒

นายนรากร แสงสาคร
๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๘๓

นางสาวนลินี มิงส่วน

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๘๔

นางสาวนิรัญชนา หล้าหิบ
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๗๗ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๘๕

นางสาวบุปผมาศ เผ่าเฮ็ง

๑๖/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๘๖

นางสาวประภาพร วงค์ษา
๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๘๗

นางสาวรัฐนันท์ จิตวรางกูร

๒๙/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๘๘

นางสาวรุ่งทิพย์ เล็กประสมวงค์
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๘๙

นายวิชชาลย กลินหอม

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๙๐

นางสาวศุภนุช คำหมาย
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๙๑

นายสมรักษ์ แจ้งพรหมมา
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๙๒

นางสาวสิริพรรณ เกตุบุตร
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๙๓

นายสิริวัส สุขวงษ์โรจน์
๒๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๙๔

นายอนวัช แจ้งวงษ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๙๕

นางสาวอนัญญา นุ่มเพ็ชร์
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๙๖

นางสาวอริยา วงค์ชา
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๙๗

นางสาวอาทิตญา ประสิทธิเดช
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๙๘

นางสาวอารยา มากผล
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๑๙๙

นางสาวเกศริน หีบโอสถ
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๐๐

นางสาวเสาวลักษณ์ สังข์ทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๐๑

นางสาวโชติมา นวลหงษ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๐๒

นางสาวกชกร เลาะหะนะ
๐๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๐๓

นางสาวสุณิสา ศักดิประคอง

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๑
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๐๔

นางสาวเพียงขวัญ ธนานุประดิษฐ์

๑๔/๑๑/๒๕๓๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๐๕

นางสาวแสนเพชร นามแสง
๑๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๐๖

เด็กหญิงกษิติกัญญา

์

มีด้วยดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๐๗

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ศรีสุรินทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๐๘

เด็กหญิงกีรติกา คมขำ
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๐๙

เด็กหญิงจีรนันท์ แสงศร
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๑๐

เด็กหญิงจุฒามาศ คล่องอาษา
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๑๑

เด็กหญิงชลธิชา กอบอุดมวานิช
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๑๒

เด็กชายชัยชนะ กวยนิล
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๑๓

เด็กชายฐิติวัฒน์ สาวินัย
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๑๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา โคตะวงศ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๑๕

เด็กชายณัฐดนัย หลักจันทร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๑๖
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

บุญประดับ
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๑๗

เด็กชายธันวา เข็มจันทร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๑๘

เด็กชายณัฐภูมิ หอมจันทร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๑๙

เด็กชายนัทธพงศ์ อุ่นชา
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๗๘ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๒๐

เด็กชายบรรณสรณ์ ม่วงยิม

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๒๑

เด็กหญิงปภาวดี ยศประยูรภูวดล
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๒๒

เด็กชายพงศ์พัทธ์ ลามนอก
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๒๓

เด็กหญิงพนิดา สดาพงษ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๒๔

เด็กชายพรพิพัฒน์ พิสุราช

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๒๕

เด็กหญิงภัทราวดี โภคาธร
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๒๖

เด็กชายภาคภูมิ ทัพภูมี
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๒๗

เด็กชายยุทธนา บุญคล้าย
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๒๘

เด็กหญิงรสิตา นพคุณ
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๒๙

เด็กหญิงลลิตา พาที
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๓๐

เด็กหญิงลี
ไม่ทราบนามสกุล

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๓๑

เด็กหญิงวรการต์ ตาดทรัพย์
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๓๒

เด็กหญิงวราภรณ์ เหมือนทองดี
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๓๓

เด็กชายวราเทพ เกรย์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๓๔

เด็กชายศุภกิต วงศาโรจน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๓๕

เด็กชายสิทธิกร วรรณชัย
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๓๖

เด็กชายอนุชา ลีจาง
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๓๗

เด็กชายอนุวัตร เงาภู่ทอง
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๓๘

เด็กหญิงอภิชญา ทองบ่อ
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๓๙

เด็กชายอัษฎาวุธ พันไธสง
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๔๐

เด็กชายอิทธิพัทธ์ บุญหาร
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๔๑

เด็กชายเจริญพงษ์ คะชินทร
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๔๒

เด็กหญิงเนตรนภิส วงค์สองชัน

้

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๔๓

เด็กหญิงเปมิกา วันตา
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๔๔

เด็กหญิงโสภัคพร พูลสวัสดิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๔๕

เด็กชายไกรรักษ์ เพิมด่านกลาง

่

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๔๖

เด็กชายกฤษฎี สิริสา
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๔๗

เด็กชายกันยธร อินมา
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๔๘

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สารีหอม
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๔๙

เด็กหญิงณัฐนรี ทองดี
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๕๐

เด็กชายธนพล พึงพาย

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๕๑

เด็กชายธัญจิรา อ้นแดง
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๕๒

เด็กหญิงประทานพร พูนยศ
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๕๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สายสาหร่าย
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๕๔

เด็กชายมิง

่

วงศาโรจน์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๗๙ / ๓๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๕๕

เด็กหญิงรัตติกาญจ์ บุญสุข
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๕๖

เด็กชายวราเทพ ชากะสิก
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๕๗

เด็กหญิงวิไลพร บุญสวาสดิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๕๘

เด็กชายวุฒิชัย พิมพ์งาม
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๕๙

เด็กชายศิลา หวังสุข
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๖๐

เด็กหญิงสุทธิดา เรืองบุตร
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๖๑

เด็กชายกิตติภูมิ พาหอม

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๖๒

เด็กชายวราชัย พันไธสง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๖๓

เด็กหญิงศุภวัน วงศาโรจน์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๖๔

เด็กหญิงกฤษฎาภา ระดมเล็ก
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๖๕

เด็กชายชวกร ภู่พรายงาม
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๖๖

เด็กหญิงณัฐนรี ยังศิริ
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๖๗

เด็กชายนรบดี ลายคราม
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๖๘

เด็กหญิงนันทิตา เอมสมุท
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๖๙

เด็กหญิงนิสาลักษณ์ เอมสมุทร
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๗๐

เด็กหญิงปรารถนา หมวดดล
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๗๑

เด็กหญิงพิชญาภัค บุตรเม้า
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๗๒

เด็กหญิงลดามณี พิมพ์บุบผา

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๗๓

เด็กหญิงศรุตา แร่เพชร
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๗๔

เด็กหญิงสุกัญญา จันทรสมบัติ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๗๕

เด็กชายสุทธิมนต์ โชคเจริญ
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๗๖

เด็กชายสุรยุทธ์ แสนพันกรุง
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๗๗

เด็กหญิงอัญญาดา บุญส่ง
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๗๘

เด็กหญิงฉวีวรรณ สายสงวน
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๗๙

เด็กหญิงณฐพร เขยสง่า
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๘๐

เด็กชายนพรัตน์ ไชยถา
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๘๑

เด็กหญิงภัทรวดี ปนประยูร
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๘๒

เด็กชายภูริวัฒน์ ดุสดี
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๘๓

เด็กชายอำพล พันตรี
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๘๔

เด็กชายเขมทัต เอียมเสริม

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๘๕

เด็กหญิงชนกวนันท์ บุญส่ง
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๘๖

เด็กหญิงณัฐทิชา มีกุล
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๘๗

เด็กชายธเนศ หงษ์แก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๘๘

เด็กชายปรชนก ศิริกุล
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๘๙

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ทฤษฎี
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๘๐ / ๓๑๗

้
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ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๙๐

เด็กหญิงพัชราภา ชนุดรัมย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๙๑

เด็กหญิงยุพารัตน์ วงษ์มา
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๙๒

เด็กชายวีรภัทร พิมชนก
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๙๓

เด็กชายวุฒิชัย คงแตง
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๙๔

เด็กหญิงสุภาพร สุขนิม

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๙๕

เด็กหญิงเพชราภา ชนุดรัมย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๙๖

เด็กหญิงพิไลวรรณ ศิริมงคล
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๙๗

เด็กหญิงกุลธิดา สร้อยคำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๙๘

เด็กหญิงชลธิชา จันทร์คูณ
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๒๙๙

เด็กชายณัชภล แก้ววงค์ษา
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๐๐

เด็กชายธนคมน์ สดีเดช
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๐๑

เด็กหญิงนันธณา อินทร์สิทธิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๐๒

เด็กชายปฏิพล บุญมี
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๐๓

เด็กชายปฏิพาน เอียมละออ

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๐๔

เด็กหญิงสิริวรรณ หมืนวงค์

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๐๕

เด็กหญิงนิชนันท์ ดีพานทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกลางคลองสิบ
วัดใหม่กลางคลองสิบ

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๐๖

เด็กหญิงนิรชา เขียวชอุ่ม
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกลางคลองสิบ
วัดใหม่กลางคลองสิบ

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๐๗

เด็กหญิงภัทรวดี หงษ์สง่า
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกลางคลองสิบ
วัดใหม่กลางคลองสิบ

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๐๘

เด็กชายเต็ม ไม่ทราบ
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกลางคลองสิบ
วัดใหม่กลางคลองสิบ

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๐๙

เด็กหญิงจีรนันท์ เดชะ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกลางคลองสิบ
วัดใหม่กลางคลองสิบ

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๑๐

เด็กหญิงญาราภรณ์ ชมโยธา
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกลางคลองสิบ
วัดใหม่กลางคลองสิบ

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๑๑

เด็กชายธีรภัทร เกตุภักดิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกลางคลองสิบ
วัดใหม่กลางคลองสิบ

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๑๒

เด็กหญิงบุศวรรณ พิระขัมม์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกลางคลองสิบ
วัดใหม่กลางคลองสิบ

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๑๓

เด็กหญิงปาริฉัตร ศรีเดช
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกลางคลองสิบ
วัดใหม่กลางคลองสิบ

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๑๔

เด็กชายพนมพร ชวาลสันตติ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกลางคลองสิบ
วัดใหม่กลางคลองสิบ

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๑๕

เด็กหญิงพิชามญชุ์ ภิรมย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกลางคลองสิบ
วัดใหม่กลางคลองสิบ

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๑๖

เด็กชายรัตภูมิ กล้ามสันเทียะ
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกลางคลองสิบ
วัดใหม่กลางคลองสิบ

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๑๗

เด็กชายวัฒนะ บัวถนอม
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกลางคลองสิบ
วัดใหม่กลางคลองสิบ

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๑๘

เด็กหญิงสุวรรณี อัศวธีระมันคง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกลางคลองสิบ
วัดใหม่กลางคลองสิบ

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๑๙

เด็กหญิงหทัยรัตน์ จันทร์รศ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกลางคลองสิบ
วัดใหม่กลางคลองสิบ

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๒๐

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ทองชมภู

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกลางคลองสิบ
วัดใหม่กลางคลองสิบ

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๒๑

เด็กหญิงธนวดี เทียนอร่าม
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกลางคลองสิบ
วัดใหม่กลางคลองสิบ

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๒๒

เด็กหญิงอริสา สุขประเสริฐ
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกลางคลองสิบ
วัดใหม่กลางคลองสิบ

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๒๓

เด็กหญิงเมษา หล้าคำภา
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกลางคลองสิบ
วัดใหม่กลางคลองสิบ

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๒๔

เด็กชายโกมล กระจ่างศรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกลางคลองสิบ
วัดใหม่กลางคลองสิบ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๘๑ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๒๕

นางวันวิสา บุญประเสริฐ
๑๘/๕/๒๕๒๔

โรงเรียนกลางคลองสิบ
วัดใหม่กลางคลองสิบ

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๒๖

นางสาวศาตพร เภาจันทึก ๕/๓/๒๕๒๕ โรงเรียนกลางคลองสิบ
วัดใหม่กลางคลองสิบ

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๒๗

นางสาววิระนุช สมทอง
๑๘/๘/๒๕๓๒

โรงเรียนกลางคลองสิบ
วัดใหม่กลางคลองสิบ

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๒๘

นางสาวปาริชาติ พรานทนงค์ ๔/๖/๒๕๓๑ โรงเรียนกลางคลองสิบ
วัดใหม่กลางคลองสิบ

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๒๙

เด็กชายปฐวี เย็นแม้น
๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกลางคลองสิบ
วัดใหม่กลางคลองสิบ

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๓๐

เด็กชายกรกต ผิวเงิน
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๓๑

เด็กชายธนวันต์ คำหล้า
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๓๒

เด็กชายนพชัย สุขเจริญ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๓๓

เด็กชายจักรพรรดิ เจริญตรี
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๓๔

เด็กชายชัยชาญ เกตุนิมะ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๓๕

เด็กชายพิศลย์ วิโรจน์ศิริ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๓๖

เด็กหญิงพิมมาดา บุญพันธุ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๓๗

เด็กหญิงหทัยรัตน์ พันธุ์ศิริ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๓๘

เด็กหญิงณัฐกาณต์ เสาวะพงษ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๓๙

เด็กหญิงโยษิตา ศิริพัฒนไพบูลย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๔๐
เด็กหญิงพรรณกาญจน์

กุลโนนแดง
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๔๑

เด็กหญิงวันวิสา พันธุมจินดา
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๔๒

เด็กหญิงปยนุช หญ้าผา
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๔๓

เด็กหญิงอัญชลี เอียมสอาด

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๔๔

เด็กหญิงขวัญชนก ศรีหยัดแย้ม

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๔๕

เด็กหญิงเยาวภา ตาลอัมพร
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๔๖

เด็กหญิงกานต์ธิดา เทียมทอง
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๔๗

เด็กหญิงอัจชิรยา ยังประเสริฐ
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๔๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

จันทร์แจ่ม
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๔๙

เด็กชายณัฐกิตติ

์

คงชะนะ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๕๐

เด็กชายมนตรี สุขสบาย
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๕๑

เด็กชายรชต ประเสริฐศรี
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๕๒

เด็กชายวชิรพงศ์ กาญจนบุตร
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๕๓

เด็กชายสรศักดิ

์

ภู่งาม
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๕๔

เด็กชายศุภพชาติ สุนงาม
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๕๕

เด็กชายอนุสรณ์ ศรีคร้าม
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๕๖

เด็กชายกิตติพงษ์ บุพตา
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๕๗

เด็กชายณภัทร ชอบกองกลาง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๕๘

เด็กชายสิทธิชัย ไตรวงค์ย้อย
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๕๙

เด็กชายอภิเดช บรรเลงส่ง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๘๒ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๖๐

เด็กหญิงชมพูนุช เลิศชวนิตย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๖๑

เด็กหญิงพานทอง ปกใคหัง
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๖๒

เด็กหญิงฐิติกร กลินหอมรืน

่ ่

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๖๓

เด็กหญิงพัชรกมล เชียวพิบูลย์กิจ

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๖๔

เด็กหญิงพิมพ์พิชา วิมลรัตน์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๖๕

เด็กหญิงสิริลักษณ์ โอนสูงเนิน
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๖๖

เด็กหญิงพรชนิตว์ รักใคร่

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๖๗

เด็กหญิงนาตาชา เล็กประสมวงค์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๖๘

เด็กหญิงณัฐฐชา อ่อนนิม

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๖๙

เด็กหญิงธนัญภรณ์ คณะเสน
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๗๐

เด็กหญิงออรษา คานนท์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๗๑

เด็กชายปฐมพร ธานี
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๗๒

เด็กชายภูริภัทร จันประไพ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๗๓

เด็กชายรังสิมันตุ์ หมอยา
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๗๔

เด็กชายอภิวัฒน์ ฤทธิศล

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๗๕

เด็กชายเมธี นิลขาว
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๗๖

เด็กชายนพฤทธิ

์

บรรจงจัด
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๗๗

เด็กชายถิรถวุฒิ โพธิศรี

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๗๘

เด็กชายเสกสรร ชนะชัย
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๗๙

เด็กหญิงกมลชนก จารุนัฎ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๘๐

เด็กชายณัฐภัทร ขนทรัพย์
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๘๑

เด็กหญิงธีรพร เชือเจริญ

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๘๒

เด็กหญิงปารวี สุขบรรจง

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๘๓

เด็กหญิงมัชฌิมาย์ กุลพิพิธ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๘๔

เด็กหญิงวนิดา โอทอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๘๕

เด็กหญิงจีราภรณ์ งามเฉลียว
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๘๖

เด็กหญิงเขมริกา บุญเจียง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๘๗

เด็กชายอนุวัฒน์ นิลวิเวก
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญดีวิทยา วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๘๘

เด็กชายนนทกร เลาลี
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญดีวิทยา วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๘๙

เด็กหญิงนิพาวรรณ ทาอุสาห์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญดีวิทยา วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๙๐

เด็กหญิงนำหวาน เรืองบุญสุข
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญดีวิทยา วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๙๑

เด็กหญิงปณิชา บุตโรบล
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญดีวิทยา วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๙๒

เด็กชายอภิชาติ ลงทิพย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญดีวิทยา วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๙๓

เด็กหญิงเพชรนำหนึง

่

ดวงชาคำ
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญดีวิทยา วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๙๔

เด็กชายนัฐวุฒิ เชือลินฟา

้ ้

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญดีวิทยา วัดธัญญะผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๘๓ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๙๕

เด็กชายนิติ วิศวพาณิชย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญดีวิทยา วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๙๖

เด็กหญิงนิรภัฏ คุ้มภัย
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญดีวิทยา วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๙๗

เด็กหญิงปพิชญา มาตยา
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญดีวิทยา วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๙๘

เด็กหญิงรุ่งนภา พานารัตน์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญดีวิทยา วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๓๙๙

เด็กหญิงวรรณกานต์ ประโคม
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญดีวิทยา วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๐๐

เด็กหญิงวรัชยา พันธุ์เรือง
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญดีวิทยา วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๐๑

เด็กหญิงสุวิมล ธนูสา
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญดีวิทยา วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๐๒

นางสาวนภัสสร สมรูป
๐๒/๐๙/๒๕๑๗

โรงเรียนเจริญดีวิทยา วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๐๓

เด็กชายชยางกูร แสงโพธิดา

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๐๔

เด็กหญิงธนัชชา สร้อยทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๐๕

เด็กหญิงภัทรา หงษ์ทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๐๖

เด็กหญิงลัลนา อินช่วย
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๐๗

เด็กชายปรพล พูลสิน
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๐๘

เด็กหญิงพรกนก คำมูล
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๐๙

เด็กชายศักดิพัฒน์ สุขวงษ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๑๐

เด็กหญิงอมรรัตน์ คุณธรรม
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๑๑

เด็กหญิงชลธิชา ไชยศรี
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๑๒

เด็กหญิงทิพยภรณ์ อู่อ้น
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๑๓

เด็กหญิงธันยมัย สันทานุลัย
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๑๔

เด็กหญิงปญญาพร รกไพร
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๑๕

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา ชักเรือง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๑๖

เด็กชายพีรณัฐ ขันธ์มูล
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๑๗

เด็กชายภควา ไวยกุล
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๑๘

เด็กหญิงรัตติพร สุขเกษมสำราญ
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๑๙

เด็กชายลัทธพล กมลภิญโญ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๒๐

เด็กหญิงลัลล์ลลิต อินช่วย
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๒๑

เด็กชายวรทย์ สุขแจ่ม
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๒๒

เด็กชายวัฒนวินท์ ใจรักษ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๒๓

เด็กชายศรัณย์ วิบาบรู
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๒๔

เด็กหญิงศุภจิตรา ปาด้าว
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๒๕

เด็กชายสรายุทธ เกณฑ์สาคู
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๒๖

เด็กหญิงสุพรรษา ศรีดี
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๒๗

เด็กชายณัฐพงค์ พันธุระ
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๒๘

เด็กหญิงธิดาวรรณ สุวรรณเพชร

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๒๙

เด็กชายนววิทย์ เตียบัวแก้ว

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๘๔ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๓๐

เด็กหญิงน้อยนา บุญเลา
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๓๑

เด็กชายพรวิชัย พุ่มขุน
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๓๒

เด็กหญิงพิกุล ศรีวิลัย

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๓๓

เด็กหญิงฟาใส หวายสุด
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๓๔

เด็กชายภาคภูมิ พรหมรักษา
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๓๕

เด็กชายภานุวัฒน์ ยอดศรี
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๓๖

เด็กหญิงภิรมธารา ขุมเงิน
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๓๗

เด็กชายภูชิต เขียวอ่อน
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๓๘

เด็กชายภูธเรศ ยิมคล้าย

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๓๙

เด็กชายยศพล หมันเขตกิจ

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๔๐

เด็กชายลัทธพล ชมชืน

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๔๑

เด็กหญิงวราพร มณีทัศน์
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๔๒

เด็กหญิงวันวิสา ก้อนจันทร์เทศ
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๔๓

เด็กชายวิษณุกรณ์ สาระยิง

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๔๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ สนธิชัย
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๔๕

เด็กหญิงสโรชา ขุนพิลึก
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๔๖

เด็กหญิงอารียา พวงสน
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๔๗

เด็กชายอินสอน วี

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๔๘

เด็กหญิงกมลรัตน์ จันริศิล
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๔๙

เด็กหญิงชุลีพร นิมเชียร

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๕๐

เด็กชายฐิติกาล เกินกระโทก
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๕๑

เด็กชายธนภูมิ สันทานุลัย
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๕๒

เด็กหญิงธิดาพร สุวรรณ
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๕๓

เด็กชายนที ลักษณะศรี
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๕๔

เด็กชายภูมิพัฒน์ ฐิติจรัสวสุกุล
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๕๕

นางสาวศิริพักตร์ จันทร์นี
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๕๖

เด็กชายศิริศักดิ

์

เสียงทอง
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๕๗

เด็กชายสหภาพ ทิพวงษ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๕๘

เด็กชายสิทธิพล พัดฉา
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๕๙

เด็กหญิงสุภาพร รังสรรค์
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๖๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ จำปาเรือง
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๖๑

เด็กหญิงชญานิศ ปฏินันทกุล
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๖๒

เด็กหญิงดุจดาว ผ่ายภูเขียว
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๖๓

เด็กหญิงทัศนีย์ ภู่มาลัย
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๖๔

เด็กหญิงรันสุดาพร จันนุช
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๘๕ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๖๕

นายสหชาติ โบกสันเทียะ
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๖๖

เด็กหญิงอริยา รัตนวงค์
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๖๗

เด็กหญิงเกศินี พ่วงเพชร
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๖๘

เด็กหญิงกชกร ยะอือ
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธัญญะผล วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๖๙

เด็กหญิงณิชกานต์ นิธิศถิระศักดิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธัญญะผล วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๗๐

เด็กหญิงธนิษฐา ตังปรารถนา

้

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธัญญะผล วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๗๑

เด็กหญิงปภัสรา สมบูรณ์เทศ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธัญญะผล วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๗๒

เด็กหญิงพลอยชมพู แก้วบัวดี
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธัญญะผล วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๗๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เพ็ชรดี
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธัญญะผล วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๗๔

เด็กหญิงรัตนาพร พรหมกสิกร
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธัญญะผล วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๗๕

เด็กหญิงศิมาพร ภู่เพ็ชร
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธัญญะผล วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๗๖

เด็กหญิงศิรประภา ทองดอนใหม่
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธัญญะผล วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๗๗

เด็กหญิงสาวิตรี ขุมทรัพย์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธัญญะผล วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๗๘

เด็กหญิงอัชฌา พงศ์ศิริเลิศ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธัญญะผล วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๗๙

เด็กหญิงกัญญ์วรา คมสันต์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธัญญะผล วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๘๐

เด็กหญิงกัลยา ทองอ่วม
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธัญญะผล วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๘๑

เด็กชายชรินทร มะเสนา
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธัญญะผล วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๘๒

เด็กชายชัยกฤต ประพันธ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธัญญะผล วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๘๓

เด็กหญิงฐิติยา สุภโชติ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธัญญะผล วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๘๔

เด็กชายฑัฏพร สุขอยู่
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธัญญะผล วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๘๕

เด็กหญิงนริศรา ตุรุไชย
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธัญญะผล วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๘๖

เด็กหญิงปยะดา อาจรุณ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธัญญะผล วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๘๗

เด็กชายภาณุพงศ์ พงศ์ศิริเลิศ
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธัญญะผล วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๘๘

เด็กชายณัฐวัตร ศรีชม
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๘๙

เด็กหญิงทิพย์ประภา จินตนา
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๙๐

เด็กหญิงธนพร คำปวน

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๙๑

เด็กชายธนาธิป อยู่ปาน
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๙๒

เด็กชายธิรภัทร ปลืมโต๊ะสอาด

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๙๓

เด็กชายนราวิชญ์ ใจแสน
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๙๔

เด็กชายนัธทวัฒน์ พุฒิชัยธนกิตติ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๙๕

เด็กหญิงบัณทิตา สอนรัมย์
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๙๖

เด็กหญิงบุญนิตา พิมชะนก
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๙๗

เด็กชายปวีณ เทียมทัน
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๙๘

เด็กชายปติพล รักไทย

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๔๙๙

เด็กชายพลอธิป แตงบุตร
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๘๖ / ๓๑๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๐๐

เด็กชายพิชาภพ สนธิยา
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๐๑

เด็กหญิงภวิภา แสงเดช
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๐๒

เด็กหญิงวชิรญา สุขธนาชนม์
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๐๓

เด็กหญิงวศินี บุญมาไสว
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๐๔

เด็กหญิงวาสนา อาจรุณ
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๐๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

มูลมา
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๐๖

เด็กหญิงเข็มหอม แก้วเสนา
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๐๗

เด็กหญิงไพรริน เม็ดพลอย
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๐๘

เด็กชายกิตติพัศ รักพินิจ
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๐๙

เด็กชายคุณภัทร จำเนียรทรง
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๑๐

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ยังศิริ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๑๑

เด็กหญิงณฤมล ลาสุเร
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๑๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ดอนหล้า
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๑๓

เด็กชายธีรภัทร มหาดไทย

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๑๔

เด็กชายนฤเบศ ศรีพรมทอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๑๕

เด็กหญิงปณิชา พิประโคน
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๑๖

เด็กชายปรัชญา อินทโชติ
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๑๗

เด็กหญิงปารีณา ปจจัยยะเก
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๑๘

เด็กหญิงปุณฑรี ริตแตง
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๑๙

เด็กชายพัชรพล บัวสนิท
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๒๐

เด็กหญิงพัชราภา ดาวเรือง
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๒๑

เด็กหญิงพิรดา มีกุญชร
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๒๒

เด็กหญิงภาวิชญา อ่อนน้อมดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๒๓

เด็กหญิงศศิธร สังวาลย์เล็ก
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๒๔

เด็กชายสหรัฐ สมใจ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๒๕

เด็กหญิงสุมินตรา นาคเกษม
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๒๖

เด็กหญิงเศรษฐดา เกตุสุวรรณ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๒๗

เด็กหญิงไอลดา อิมนาง

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๒๘

เด็กชายชาญชัย สาณะเศรษฐ
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๒๙

เด็กชายณัฐพงศ์ กลินหอม

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๓๐

เด็กชายทินกร บุราณก้านตง
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๓๑

เด็กหญิงธัญชนก คุมสุข

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๓๒

เด็กชายบันพชิด เบญจมาศ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๓๓

เด็กชายปฏิพล พันทะท้าว
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๓๔

เด็กชายปฏิภาณ พลเจริญยิง

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๘๗ / ๓๑๗

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๓๕

เด็กหญิงปรีญาภร ตรุสมูล
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๓๖

เด็กหญิงปทมนิภา เทียนแก้ว
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๓๗

เด็กหญิงปยะพร มีกุญชร
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๓๘

เด็กชายพลกฤต เกษแก้ว
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๓๙

เด็กหญิงพัลลภา เย็นละม่อม
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๔๐

เด็กชายภัคนันทร์ ผลเจริญ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๔๑

เด็กชายมนต์ชัย เอียมศรี

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๔๒

เด็กหญิงรมยกร ชะออน
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๔๓

เด็กชายวชิรพงศ์ พุฒิชัยธนกิตติ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๔๔

เด็กชายสรรเสริญ ตรีรัตน์วดี
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๔๕

เด็กหญิงอชิรญา พิมชะนก
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๔๖

เด็กชายอณุวัฒน์ นามเสนา
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๔๗

เด็กหญิงเดือนฉาย สายเพ็ชร
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๔๘

เด็กชายชนะชัย นามวงศ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๔๙

เด็กชายเสนีย์ มีกุญชร
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๕๐

เด็กชายเอกราช ดาวเรือง
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๕๑

เด็กชายจักรินทร์ เจียมจับเล่ห์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๕๒

เด็กหญิงจารวี มลัยพันธุ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๕๓

เด็กหญิงณริศรา สุริวงษ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๕๔

เด็กชายทับเทวา พลเยียม

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๕๕

เด็กชายธนวัฒน์ ขอสุข

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๕๖

เด็กชายธนากร ไกรราช
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๕๗

เด็กหญิงนิชาภัทร บุญท้วม

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๕๘

เด็กหญิงปทมาภรณ์ เชือนุ่น

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๕๙

เด็กหญิงพิยดา ภาพันธ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๖๐

เด็กชายวรรณกฤษ อินปญโย
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๖๑

เด็กชายวีรศักดิ

์

ชาวสองคอน

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๖๒

เด็กหญิงอัจฉรา คำสูง
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๖๓

เด็กหญิงณัฐธิดา สมจิตร
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๖๔

เด็กชายธนากร จูเปยม
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๖๕

เด็กชายธนโชติ แก้วตา
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๖๖

เด็กชายปรเมศ แสงอาทิตย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๖๗

เด็กชายมนัสวิน บุญทิม
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๖๘

เด็กชายวัชรพล สันสิลา
๐๗/๐๔/๒๕๕๔

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๖๙

เด็กชายวัชระ แสงสว่าง

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๘๘ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๗๐

เด็กหญิงศริญญา สดสมศรี
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๗๑

เด็กชายเจษฎา ขันสาลี
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๗๒

เด็กชายจักรนรินทร์ เพียรเสมอ
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๗๓

เด็กชายธวัชชัย เฉลยถิน

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๗๔

นายนครินทร์ เหล่าสันเทียะ
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๗๕

เด็กชายพงศกร มำขุนทด
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๗๖

นางสาวภาวิณี สุทธิลักษณ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๗๗

เด็กชายมหิศร ชะออน

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๗๘

เด็กชายมินธดา ภู่เจริญ
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๗๙

เด็กหญิงยุพารัตน์ บุญท้วม
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๘๐

เด็กชายรัฐพนธิ

์

ส่านประสงค์
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๘๑

เด็กหญิงศิริพรรณ บุญทิม
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๘๒

เด็กชายศิริศักดิ

์

คุดปา
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๘๓

เด็กชายศุภกิตต์ สุกรรม
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๘๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญเผือก

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๘๕

นางสาวสุรางค์ รุ่งเรือง
๐๔/๐๙/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๘๖

นางจริยา แสงกรด
๑๓/๐๓/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๘๗

นางสาวกิตยา สมบูรณ์
๒๙/๐๗/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๘๘

นางสาวนฤมนต์ เกิดแก้ว
๒๙/๐๕/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๘๙

นางสาวอำภา ผาด่าน
๐๗/๐๑/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๙๐

นายวิทยา เปรืองนา

่

๒๔/๐๘/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๙๑

นายวรพงศ์ ศรีจำนง
๒๔/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๙๒

นายณปภัช ใบยา
๐๑/๐๙/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๙๓

เด็กหญิงกัญจนพร อุฬารวิริโย
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๙๔

เด็กหญิงกานต์ธีรา เอียมอำไพ

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๙๕

เด็กหญิงกิตติชญาห์

์

เหลืองพวงแก้ว
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๙๖

เด็กหญิงกิติญาดา เวียนงาม
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๙๗

เด็กหญิงขวัญหทัย เผ่าสามมุข
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๙๘

เด็กชายขัตติย สกุลวณิชชากวิน
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๕๙๙

เด็กชายขัตติยะ วิริยะเกียรติพงศ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๐๐

เด็กหญิงจรรยพร จิวะกุลชัยนันท์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๐๑

เด็กชายจัสติน แสตรนด์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๐๒

เด็กหญิงจิตสุภา นครจินดา
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๐๓

เด็กหญิงจิตา ตามประวัติ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๐๔

เด็กชายจิรวัฒน์ กำสมุทร
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๘๙ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๐๕

เด็กชายจิรายุทธ สุทธิประภา
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๐๖

เด็กหญิงจุฑามาศ สุขอยู่
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๐๗

เด็กชายจุลจักร สายสมคุณ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๐๘

เด็กหญิงฉัตรกมล รักษาศรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๐๙

เด็กหญิงชนากานต์ พูลประเสริฐ
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๑๐

เด็กชายชนาธิป ชัยทะนุ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๑๑

เด็กหญิงชนิตร์นันท์ เฉลิมวรพร
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๑๒

เด็กหญิงชลธิชา เปดปญญา
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๑๓

เด็กชายชินกฤต สุขทรัพย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๑๔

เด็กชายชิษณุชา พิมพาพร

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๑๕

เด็กชายชิษณุพงศ์ ชัยจำรูญพันธุ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๑๖

เด็กชายชิษณุพงศ์ ชูเชิด
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๑๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เรืองนุช
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๑๘

เด็กหญิงฌิชา เอือตระกูล

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๑๙

เด็กชายญานกร เย็นฉำ
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๒๐

เด็กชายฐากร ยศพิมพ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๒๑

เด็กหญิงฐิติภา สกุลไทย
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๒๒

เด็กหญิงฐิติรัตน์ มุขธนสมบัติ
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๒๓

เด็กหญิงณภัทร บัวพา
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๒๔

เด็กชายณัชพล กลันอำ

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๒๕

เด็กชายณัฏฐพล ลาภประสพ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๒๖

เด็กหญิงณัฏฐารัตน์ เกษมสุขไพศาล
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๒๗

เด็กหญิงณัฐชยา ครองยุติ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๒๘

เด็กหญิงณัฐณิชา แสงมณี
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๒๙

เด็กหญิงณัฐธยาน์ จิณะบุตร
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๓๐

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วสกุล
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๓๑

เด็กหญิงณิชกมล ทองทวี
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๓๒

เด็กหญิงณิศวรา งามสอาด
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๓๓

เด็กชายดนุนัย ภู่เกษร
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๓๔

เด็กชายถิรพุทธิ

์

เจริญพานทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๓๕

เด็กชายทรงธรรม หลี
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๓๖

เด็กชายธนกร จิตต์จรูญ
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๓๗

เด็กชายธนดล แสงศิลา
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๓๘

เด็กชายธนดิษ เจริญศุภโชค
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๓๙

เด็กชายธนภัทร ธนศรีสถิตย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๙๐ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๔๐

เด็กชายธนาภัทร วงศ์รักษ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๔๑

เด็กชายธนโชติ ศักดี
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๔๒

เด็กชายธภัทร ธนาจิตติสกุล
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๔๓

เด็กหญิงธมลวรรณ นกแก้ว
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๔๔

เด็กหญิงธัญจิรา เพ็งเรือง
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๔๕

เด็กหญิงธัญรดี วรานุศุภากุล
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๔๖

เด็กหญิงธิชา โชติพรม
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๔๗

เด็กหญิงธิญดา สุวรรณศิลป
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๔๘

เด็กหญิงธิรดา แซ่ฉัว

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๔๙

เด็กชายธีรภัทร ตันติกุล
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๕๐

เด็กชายธีรภัทร สุรกูล
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๕๑

เด็กชายนนทพัทธ์ บุตรเนียร
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๕๒

เด็กหญิงนพัตธีรา เหลาเกิมหุ่ง

้

๐๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๕๓

เด็กชายนภพล ศุภพงษ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๕๔

เด็กหญิงนภัสร สุวรรณกิจ
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๕๕

เด็กชายนวพรรษ แดงนิเวศน์
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๕๖

เด็กชายนวพล ทวิชอบเจริญ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๕๗

เด็กชายนัธทวัฒน์ สงขวัญ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๕๘

เด็กหญิงนิชาพัฒน์ อัครภูรีภิรมย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๕๙

เด็กหญิงบวรลักษณ์ ส่งเสริม
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๖๐

เด็กชายบัณฑิต ศรีวิลัย
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๖๑

เด็กหญิงปภาพิชญ์ จิระแพทย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๖๒

เด็กหญิงปริชญา วาณิชยชาติ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๖๓

เด็กชายปณณวัฒน์ เกิดพินธุ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๖๔

เด็กหญิงปารณีย์ บุตรภักดี
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๖๕

เด็กหญิงปุญญาพัฒน์ วิเมลืองตระกูล
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๖๖

เด็กหญิงปุญญิสา กันชู
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๖๗

เด็กชายปุญยวัฒน์
เลาหวัฒนภิญโญ

๓๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๖๘

เด็กชายปุณญพัฒน์ กิจพ่อค้า
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๖๙

เด็กชายพงศ์ปณต ศรีเบญจลักษณ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๗๐

เด็กชายพงษ์พิสุทธิ

์

เจริญวัฒน์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๗๑

เด็กหญิงพรนัชชา เรือนนุช

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๗๒

เด็กหญิงพริริสากร โลณานุรักษ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๗๓
เด็กหญิงพลอยภุมรินทร์

ประจันทร์
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๗๔

เด็กชายพสุพัชช์ พูลสวัสดิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๙๑ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๗๕

เด็กหญิงพัชราภา แสงพิทักษ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๗๖

เด็กชายพัสกร เกษมสุวรรณ
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๗๗

เด็กชายพัสกร เมืองมูล
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๗๘

เด็กหญิงพาขวัญ รุ่งหลำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๗๙

เด็กหญิงพิชาภรณ์ วีระพันธ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๘๐

เด็กหญิงพิมพ์นารา บุญยกิจโณทัย
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๘๑

เด็กหญิงพิมพ์พิชชา เรืองวุฒิชัย
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๘๒

เด็กหญิงพิมพ์พิศา สุรีศรากร
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๘๓

เด็กหญิงพิรัชญา ยิมฤทธิ

้ ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๘๔

เด็กชายพีรวิชญ์ ตังจิตร่วมบุญ

้

๐๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๘๕

เด็กชายพีระพัฒน์ เจือโกศล
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๘๖

เด็กชายภคินธร พรมงคลสุข
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๘๗

เด็กหญิงภัณฑิลา โชติช่วง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๘๘

เด็กชายภูริณัฐ ภารแผ้ว
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๘๙

เด็กหญิงมิกะ โคมิเน่

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๙๐

เด็กหญิงลภัสรดา คัมภีร์พงศ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๙๑

เด็กหญิงวริศรา ชิดชาญชัย
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๙๒

เด็กชายวิภาส จุลเจือญาติ
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๙๓

เด็กหญิงวิรมล พูนลาภทวี
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๙๔

เด็กหญิงวิศัลยา สังขวุฒิ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๙๕

เด็กหญิงศลิษา รัตนชาคร
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๙๖

เด็กหญิงศิริกร บัวแก้ว
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๙๗

เด็กชายศิวกร พิกุลทอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๙๘

เด็กหญิงศุทรา อินทรรัตน์
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๖๙๙

เด็กชายศุภริวัฒม์ สุขสม
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๐๐

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ดวงภมร
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๐๑

เด็กชายสรวิชญ์ ฮาตระวัง
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๐๒

เด็กชายสัณหณัฐ คนึงคิด
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๐๓

เด็กหญิงสาธกา คลังสุวรรณกุล
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๐๔

เด็กชายสิธาถวัสส์ ผาทอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๐๕

เด็กหญิงสินีนาท เรืองศรี
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๐๖

เด็กชายสิรวิชญ์ สุคนธรัตน์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๐๗

เด็กหญิงสุจินันท์ นบน้อยเสรีวงศ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๐๘

เด็กหญิงสุธิดา สุขสำราญ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๐๙

เด็กหญิงสุวพิชญ์ เตชะสาน
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๙๒ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๑๐

เด็กหญิงหทัยณัฐ ปาลัครกุล
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๑๑

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

แก้วคุ้ม
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๑๒

เด็กชายอภิชา ฉัตรใจดี
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๑๓

เด็กชายอภิรักษ์ แจ้งแสง
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๑๔

เด็กชายอภิวิชญ์ เมรีศรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๑๕

เด็กชายอิทธิพัทธ์ อาจโต
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๑๖

เด็กชายอุปรากร อุปละ
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๑๗

เด็กหญิงเขมจิรา ศิลาเจริญธนกิจ
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๑๘

เด็กหญิงเขมฤทัย บุญสิทธิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๑๙

เด็กชายเจษฏากร คงเคน
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๒๐

เด็กชายเตโชดม ทองลา
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๒๑

เด็กชายเศกพิสิษฐ์ ศรีคช
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๒๒

เด็กหญิงแก้วมุกดา บุญมาศ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๒๓

เด็กหญิงแพรพรรณ พูลสวัสดิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๒๔

เด็กหญิงแพรวไพลิน นิยมสันติสุข
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๒๕

เด็กหญิงโชติกา ยิงเจริญสุข

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๒๖

เด็กชายกีรติ ปานประเสริฐ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๒๗

เด็กชายคุณากร ศรีธวัชพงศ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๒๘

เด็กหญิงจิดาภา สำโรง
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๒๙

เด็กหญิงชนาปกาณษ์ วรวิกรม
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๓๐

เด็กชายชยุตม์ ปานอาภรณ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๓๑

เด็กหญิงญาณิดา จีวัฒนา
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๓๒

เด็กชายณภัทร เกษมสุวรรณ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๓๓

เด็กหญิงณัชชา โรจน์ทองปอนด์
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๓๔

เด็กหญิงณัฏฐนันท์ พัฒนจินดากิจ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๓๕

เด็กหญิงณัฐวดี ลามุงคุณ
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๓๖

เด็กหญิงต้นข้าว อัมพรายณ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๓๗

เด็กชายธนพัฒน์ โชติวรรณ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๓๘

เด็กชายธนพิสิฐ ภูกิจพิพัฒน์กุล
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๓๙

เด็กชายธนัญชกร อัครกูรณวรา
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๔๐

เด็กชายธนัท พิพัฒนโกวิท
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๔๑

เด็กชายธรรมสรณ์ โลหิตหาญ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๔๒

เด็กชายธัชกร เทียนสว่าง
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๔๓

เด็กหญิงธัชธญาดา สุดใจ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๔๔

เด็กหญิงธัญพิชชา
เกียรติภัทราภรณ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๙๓ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๔๕

เด็กชายธารา ภู่ฐานิตดำรง
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๔๖

เด็กชายธาวิน สิงห์ตาก้อง
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๔๗

เด็กชายธีธัช พหุโล
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๔๘

เด็กชายปกรณ์ แก้วขจร
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๔๙

เด็กหญิงปฏิพร ศรีนัครินทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๕๐

เด็กหญิงปนัสยา นุกูลโรจน์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๕๑

เด็กชายปุญญพัฒน์ ศิลาเจริญธนกิจ
๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๕๒

เด็กหญิงปุณยวีร์ หาญสันเทียะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๕๓

เด็กหญิงพรรณปพร พรมท้าว
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๕๔

เด็กหญิงพลอยชมพู กาญจนาภิวงศ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๕๕

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา จำปานิล
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๕๖

เด็กหญิงพิยดา ซาบพุดซา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๕๗

เด็กชายภพธรรม ประทุมศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๕๘

เด็กหญิงภัณฑิรา รอดทิม
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๕๙

เด็กหญิงภัทรภร ตันสุภาพ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๖๐

เด็กชายภาคิน สอดส่องกฤษ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๖๑

เด็กชายภูริทัต พะหะละ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๖๒

เด็กชายรัฐพงศ์ บัวพรหม
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๖๓

เด็กชายริชชี

่

วอล์ช
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๖๔

เด็กหญิงลอร่ามาย กิลลอร์ด
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๖๕

เด็กชายวรปญญา ลาภสุวรรณ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๖๖

เด็กหญิงวรัญญา เพาะปลูก

๒๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๖๗

เด็กชายวีรภัทร อยู่ยิง

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๖๘

เด็กชายศรัณยพัชร์ มัจฉริยกุล
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๖๙

เด็กหญิงศิรดา จันทร์ผ่องแสง
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๗๐

เด็กชายศิวกร แพรพันธ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๗๑

เด็กชายศุภกิจ สีเภา
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๗๒

เด็กชายสิริชัย ประเสริฐศรีชล

๑๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๗๓

เด็กชายอชิรวิชญ์ เปยมใย
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๗๔

เด็กหญิงอรัญญา อุยทังคำ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๗๕

เด็กชายอลงกรณ์ โจว
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๗๖

เด็กหญิงเรณุกา พลโลก
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๗๗

เด็กชายเอกณัฐ
อภิลักษณ์พาณิชย์ ๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๗๘

เด็กชายเอกศิษฏ์ ฝนแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๗๙

เด็กหญิงใกล้รุ่ง คำรังษี
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๙๔ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๘๐

เด็กชายไทเอือ

้

อิงควิศาล
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๘๑

เด็กชายกรรณกร อริยทรัพย์กุล
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๘๒

เด็กหญิงกิรณา ปานดำรงสถิตย์
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๘๓

เด็กชายณฐาภพ อัครกูรณวรา
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๘๔

เด็กชายณพวิทย์ เผ่าสามมุข
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๘๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พลอยศรีไพร
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๘๖

เด็กชายณัฐกร คำสงค์
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๘๗

เด็กหญิงปริยฉัตร อัคนิต
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๘๘

เด็กหญิงปยวรรณ อัศวพงศ์สวัสดิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๘๙

เด็กชายพฤฒิพงศ์ คฤหเดช
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๙๐

เด็กชายภคพล ธำรงค์สกุลศิริ
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๙๑

เด็กหญิงภัททิยา ถัวทอง

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๙๒

เด็กชายภูริณัฐ โสมาบุตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๙๓

เด็กชายภูวดล มาทวิมล
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๙๔

เด็กหญิงวาริษา นันท์จันทึก

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๙๕

เด็กหญิงวีรดา กล่อมถึก
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๙๖

เด็กชายจิรศักดิ

์

ฮวบเอียม

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๙๗

เด็กชายฉัตรพัฏฐ์ ศรียาตรา
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๙๘

เด็กชายดรัณภพ ดอนเทียนพวง
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๗๙๙

เด็กชายทินกร ศรีภิรมย์
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๐๐

เด็กชายธนกฤษ กองทอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๐๑

เด็กหญิงแอนจิร่า มณีน้อย
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๐๒

เด็กหญิงณิชาภา สมบัติกำจร
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๐๓

เด็กชายธนโชค รัตนโมรา
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๐๔

เด็กชายวิศรุต หนูรอด
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๐๕

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

แสงทอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๐๖

เด็กหญิงอาริญา จิตมาลา

๒๓/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๐๗

นายกุลการ แก้วปรารถนา
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๐๘

นางสาวชุติกาญจน์ ลิมอิม

้ ่

๐๘/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๐๙

นางสาวนภัสกร บัณฑิตเลิศรักษ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๑๐

นางสาวพรธิตา ทองคำ
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๑๑

นางสาวเกวลิน โกมลกุญชร
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๑๒

นางสาวเบญญา เอลวิส
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๑๓

นางสาววิภาวดี บุญทะมาตร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๑๔

นางสาวเกวลิน บุญสอาด
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๙๕ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๑๕

นางสาวอัมพร แก้วบุญเรือง ๕/๑/๒๕๒๔
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๑๖

นางพชรภรณ์ สังฆะมะณี
๑๒/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๑๗

นางสาวรัตนกุล ดาพันธ์ ๕/๔/๒๕๓๓
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๑๘

นางสาวอุมาพร แก้วสิงห์
๒๗/๐๗/๒๕๓๕

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๑๙

เด็กหญิงขนิษฐา ศรีทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๒๐

เด็กชายคีรภัทร์ บางสลัด

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๒๑

เด็กหญิงจันทมาศ เฉลยชน

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๒๒

เด็กชายจิรภัทร เชียววิทยา

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๒๓

เด็กหญิงชฎาภรณ์ ชมพูน
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๒๔

เด็กชายชนกานต์ นิตไธสง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๒๕

เด็กชายชัยสิทธิ

์

สำราญสุข
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๒๖

เด็กชายณัฐพล กลำกล่อมจิตต์
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๒๗

เด็กชายณัฐพล สุนทรพงษ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๒๘

เด็กหญิงณัฐรัตน์ บุญโพก
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ หมวกฉัยยา
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๓๐

เด็กหญิงณิชกานต์ สุขเหลือ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๓๑

เด็กหญิงณิชกานต์ แก้วดวงดี
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๓๒

เด็กชายตี

๋

ทองดี
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๓๓

เด็กชายธนภัทร ทรงงาม
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๓๔

เด็กชายธนวัฒน์ ปดไชยสังข์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๓๕

เด็กชายธนวัฒน์ ยุทสนอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๓๖

เด็กหญิงธัญญรัตน์ ไม่ปรากฏ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๓๗

เด็กชายธันยพัฒน์ สุภภัคภรพรหม
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๓๘

เด็กชายธีรภัทร ชาญจำลอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๓๙

เด็กหญิงนภสร จันทร์ขามปอม

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๔๐

เด็กหญิงนฤพร กมณีย์
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๔๑

เด็กชายนวพล โพธิแหบ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๔๒

เด็กหญิงปณิชา ประพันธ์กุล
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๔๓

เด็กหญิงพรนัฐชา มีมุข
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๔๔

เด็กหญิงพรรัตน์ แก้วภักดี
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๔๕

เด็กหญิงพัชราพร จันทโส
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๔๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ เคนโพธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๔๗

เด็กชายรพีพัฒน์ ไขจันทร์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๔๘

เด็กหญิงรุ่งระวี แสงอินทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๔๙

เด็กหญิงรุ่งรัศมิ

์

จารุชัยธนาวัฒน์
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๙๖ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๕๐

เด็กชายวรรณธัช หัสดี
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๕๑

เด็กหญิงวริณดา ชาติท้าว
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๕๒

เด็กหญิงวาสนา สิทธิวรางกูล
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๕๓

เด็กหญิงศศิธร แก่นจันทณ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๕๔

เด็กชายศุภวัฒน์ กุลสุวรรณ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๕๕

เด็กหญิงศุภาวรรณ ไชยสาร
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๕๖

เด็กชายสรศักดิ

์

ศรีงาม
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๕๗

เด็กหญิงสาธิกา ถาวรชาติ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๕๘

เด็กหญิงสุกัญญา เฉลิมลักษณ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๕๙

เด็กหญิงสุทธิดา แสงสว่างวัฒนะ
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๖๐

เด็กหญิงสุธิตา บุญกระจ่าง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๖๑

เด็กหญิงสุวนันท์ เกษรสมบัติ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๖๒

เด็กหญิงอินทิรา เดชมา
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๖๓

เด็กหญิงเกษรา บุญธรรม
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๖๔

เด็กชายเจษฎา อนันตภูมิ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๖๕

เด็กชายเฉลิมพล มาตรา
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๖๖

เด็กชายเมธาวี คำเพ็ง
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๖๗

เด็กชายเอกภพ บุญเวียง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๖๘

นางสาวรัชนีกร แสงสว่าง
๑๐/๑/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๖๙

นางสาวณัฐการ อโศกวัฒนะ
๑๗/๑/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๗๐

นางสาวภัทรติมนต์ นุ่มพินิจ ๘/๘/๒๕๓๒ โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๗๑

เด็กหญิงกาญจนา นนท์ตา
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม วัดชัยมังคลาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๗๒

เด็กหญิงนภัสสร นามโยธี
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม วัดชัยมังคลาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๗๓

เด็กหญิงอาทิตยา สำเภาทอง
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม วัดชัยมังคลาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๗๔

เด็กชายจารุวัฒน์ ถมยา
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม วัดชัยมังคลาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๗๕

เด็กหญิงชุลีพร อิมไพร

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิเทศน์

วัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๗๖

เด็กหญิงเพ็ญนภา เสาคลัง
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิเทศน์

วัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๗๗

เด็กหญิงปยนุช เจริญยิง

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิเทศน์

วัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๗๘

เด็กหญิงภัทรา ทองคำ
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเทศน์

วัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๗๙

เด็กหญิงกชกร โพธิทอง

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๘๐

เด็กหญิงกนกกาญจน์ เสนคราม
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๘๑

เด็กหญิงกนกพิชญ์ วัฒนเขจร
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๘๒

เด็กหญิงกรภัทร หลักสกุลชัย

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๘๓

เด็กชายกฤตณัฐ ยอดวงค์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๘๔

เด็กชายกฤตภัค พงษ์ขจร
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๙๗ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๘๕

เด็กชายกฤติเดช ไวยไชย
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๘๖

เด็กชายกฤษณพงศ์ เพ็ชร์สุวรรณ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๘๗

เด็กชายกองทัพ ถาวรณา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๘๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทองเปยม
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๘๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีโพธิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๙๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เฉยเผือก
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๙๑

เด็กหญิงใบเงิน แจ่มทุ่ง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๙๒

เด็กหญิงกานดา ถือประโคน
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๙๓

เด็กชายกานต์ วรรณเอก
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๙๔

เด็กหญิงกานต์พิชชา ชูอิฐจีน
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๙๕

เด็กหญิงกานต์พิชชา มินทะขัติ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๙๖

เด็กหญิงกานต์พิชชา แก้วดก
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๙๗

เด็กชายกิตติพงษ์ ศรีเครือแก้ว
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๙๘

เด็กหญิงกุลธิดา บ้าเหร็ม
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๘๙๙

เด็กหญิงกุลภรณ์ สิงขโรทัย
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๐๐

เด็กหญิงขวัญชนก ปญญาสะ
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๐๑

เด็กหญิงจิดาภา แก่นจันทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๐๒

เด็กหญิงจิดาภา แก้วปนพงษ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๐๓

เด็กชายจิรพัฒน์ ยังกอบศิลป
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๐๔

เด็กหญิงจิรภิญญา อ่วมบัวทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๐๕

เด็กหญิงจุฑามาศ สมุห์สนธิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๐๖

เด็กหญิงจุฑาวรรณ ทองจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๐๗

เด็กชายชญานนท มีเฉย

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๐๘

เด็กหญิงชลลดา มีตระกูล

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๐๙

เด็กหญิงชลิตา สุนทรวิภาต

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๑๐

เด็กชายชินดนัย สุขสาลี
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๑๑

เด็กหญิงชุติมณฑน์ คติวงศ์สกุล
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๑๒

เด็กหญิงณัฐภัทร ทิพม่อม
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๑๓

เด็กหญิงณัฐวรา อินแฝง
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๑๔

เด็กหญิงณีรนุช คุณธรรม
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๑๕

เด็กหญิงทิพรัตน์ ทองคำดี
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๑๖

เด็กชายธนภัทร นาคเนียม
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๑๗

เด็กหญิงธนัชพร นุตาลัย

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๑๘

เด็กชายธนโชติ หลงน้อย
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๑๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญเกตุ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๙๘ / ๓๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๒๐

เด็กชายธีรนาถ วรรณประดิษฐ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๒๑

เด็กหญิงนภพร บุญประสิทธิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๒๒

เด็กชายนรวีร์ สอนโยธา
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๒๓

เด็กชายนรสิงห์ คตภูธร
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๒๔

เด็กชายนฤเบศ ศรีภักดี
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๒๕

นางสาวนันทนา เถือนถำ

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๒๖

เด็กหญิงนาเดีย สะมะแอ
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๒๗

เด็กชายนิธิพงษ์ บุโพธิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๒๘

เด็กหญิงนำทิพย์ เจนพนัส
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๒๙

เด็กหญิงนำเพ็ชร ลาภปญญา
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๓๐

เด็กหญิงบัณฑิตา ฤทธินรา

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๓๑

เด็กหญิงปรรณปณต เอียมอำนวย

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๓๒

เด็กหญิงปริยาภัทร แก้วเพ็ชร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๓๓

เด็กหญิงปรียากร กอแก้ว
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๓๔

เด็กหญิงปทมาพร สืบเปง
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๓๕

เด็กหญิงพรชนิตว์
อนันตะเศรษฐกูล

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๓๖

เด็กหญิงพรณภา ไชยพร
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๓๗

เด็กหญิงพรรพษา งามโพธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๓๘

เด็กหญิงพลอยนภัส เพิมเพียรทรัพย์

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๓๙

เด็กหญิงพลอยลดา คงถวิล
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๔๐

เด็กหญิงพสิกา เอมสมุทร
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๔๑

เด็กหญิงพัชราภา บุตรสิม
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๔๒

เด็กชายพัลลภ ทับคง

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๔๓

เด็กหญิงพิชท์พิชชา รพาเพท
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๔๔

เด็กหญิงพิมพ์เพ็ญ มีสิงห์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๔๕

เด็กหญิงพิมลพรรณ ชาญนรา

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๔๖

เด็กหญิงพิสุทธิภา เรืองฤทธิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๔๗ เด็กหญิงภรณ์พลอยทอง

นวลสุวรรณ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๔๘

เด็กหญิงภัคจิรา อ่อนสุระทุม
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๔๙

เด็กหญิงภัณฑิรา วิมลเศษ
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๕๐

เด็กชายภัทรพล ธัญญาวัฒนา

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๕๑

เด็กหญิงรัชญา อินโพธิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๕๒

เด็กชายวชิรศรณ์
ธนาชัยพิชญานนท์ ๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๕๓

เด็กหญิงวนัสนันท์ แสนขุม
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๕๔

เด็กหญิงวรรษชล พวงสีเงิน
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๙๙ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๕๕

เด็กหญิงวาสนา บู่สุวรรณ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๕๖

เด็กชายวิกรม
ประสพพรพิพัฒน์ ๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๕๗

เด็กชายวิวรรธน์ เรือนคำ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๕๘

เด็กชายศรัญู เพ็ชร์อินทร์
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๕๙

เด็กชายศราวุฒิ พันทานี
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๖๐

เด็กหญิงศศิวิมล สุขเหมือน
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๖๑

เด็กหญิงศิขริน พันธุมจินดา
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๖๒

เด็กชายศิระศักดิ

์

เหลืองศิริ
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๖๓

เด็กชายศุภโชติ ยิมสุข

้

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๖๔

เด็กชายสรวิชญ์ เสนจันทร์ฒิไชย
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๖๕

เด็กหญิงสิริญานันท์ พลละคร

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๖๖

เด็กหญิงสิรินญา ผ่องจะบก
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๖๗

เด็กหญิงสิรินภา วงษ์บุบผา
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๖๘

เด็กหญิงสิรินลักษณ์ เมืองโคตร
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๖๙

เด็กหญิงสุธามาศ ทองนพคุณ
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๗๐

เด็กหญิงสุนิษา เพ็ชรนาค
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๗๑

เด็กหญิงสุภาธิณี สุขรัตน์
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๗๒

เด็กหญิงสุรพิชญา ทอดสูงเนิน
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๗๓

เด็กหญิงสุวพิชญ์ ขานทะราชา
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๗๔

เด็กหญิงอติพร ภูสุข
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๗๕

เด็กหญิงอภิสรา นุตาลัย
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๗๖

เด็กหญิงอภิสรา น้อยฉวี
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๗๗

เด็กชายอรรฆพร ทองใบ
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๗๘

เด็กชายอลงกรณ์ อมรกิจศาล
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๗๙

เด็กหญิงอาทิตยา นิมิตร
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๘๐

เด็กหญิงอาริษา มะลิซ้อน
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๘๑

เด็กหญิงอโนทัย พรงาม
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๘๒

เด็กหญิงเกสราพรรณ ศรีสมบัติ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๘๓

เด็กชายเจตนิพัทธ์ เชิดฉาย
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๘๔

เด็กชายเชียวชาญ

่

ว่องไว
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๘๕

เด็กหญิงเณศรา เขียวอ่อน
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๘๖

เด็กชายเตชิต แย้มส้ม
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๘๗

เด็กชายเพิมทวี

่

วาจรัส

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๘๘

เด็กหญิงแพรพรรณ แก้วมณี
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๘๙

เด็กหญิงแพรวา ปญญาสว่าง
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๐๐ / ๓๑๗

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๙๐

เด็กหญิงโชติกา ทองนวคุณ
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๙๑

เด็กหญิงโยษิตา ตันติวิศวรุจิ
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๙๒

เด็กชายไชยวัฒน์ อุ่มวงค์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๙๓

เด็กชายไทกล้า ปญเศษ
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๙๔

เด็กหญิงกนกวรรณ ปะสาวะกา
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๙๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ เทียมกระโทก
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๙๖

เด็กชายกวิน อินกันสกุล
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๙๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ธนูชิต
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๙๘

เด็กชายกีรติ จิตรภักดี
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๖๙๙๙

เด็กหญิงจินดาภร ไกรพันธ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๐๐

เด็กหญิงจิรดา ภูสุข
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๐๑

เด็กชายจิรพล ศากยะโกเศศ
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๐๒

เด็กชายจิรวัฒน์ รืนกลาง

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๐๓

เด็กชายจิรายุ ขันธสนธิ

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๐๔

เด็กชายชัยประสิทธิ

์

ปานธรรมา
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๐๕

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ประภาวิทย์
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๐๖

เด็กหญิงณัฎฐณิษา แอนดาริส
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๐๗

เด็กชายทองพันชัง

่

นามโพธิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๐๘

เด็กหญิงธนกมล ปานเจริญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๐๙

เด็กชายธนกฤต แก้วมณี
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๑๐

เด็กชายธนวัตน์ พรมเกตุ
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๑๑

เด็กชายธีระวัฒน์ บัวงาม
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๑๒

เด็กชายนครินทร์ ศรีหิรัญ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๑๓

เด็กหญิงนภัสวรรณ สุมาพันธ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๑๔

เด็กหญิงนันทวัน ก้านพร้าว
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๑๕

เด็กชายนาวิน ควรคนอง
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๑๖

เด็กหญิงนาสนีน ไดเด็น
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๑๗

เด็กหญิงนิตยา เนียมนุช
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๑๘

เด็กหญิงปนัดดา โพธิวัลย์

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๑๙

เด็กชายประพนธ์ สวัสดีมงคล
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๒๐

เด็กชายปญญา คุ้มสระพรม
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๒๑

เด็กชายปยวัฒน์ อนุวรรณ
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๒๒

เด็กหญิงปุณยาพร สว่างอารมย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๒๓

เด็กหญิงพัลลภา จินดาวงษ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๒๔

เด็กชายพิชชากร หมุนวงษ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๐๑ / ๓๑๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๒๕

เด็กหญิงพิชชาธร มงคลนุกูล
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๒๖

เด็กหญิงพิญวดี ถนอมวงษ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๒๗

เด็กชายภูรินทร์ ทรัพย์เจริญกุล
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๒๘

เด็กหญิงมุขสุดา บุญประกอบ
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๒๙

เด็กชายยศพงศ์ โพธิดก
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๓๐

เด็กหญิงรัญชิดา มานมูเลาะ
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๓๑

เด็กชายริสกี อุปมัย
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๓๒

เด็กหญิงรุ้งทิพย์ เกษนคร
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๓๓

เด็กชายวงศกร ผลจันทร์
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๓๔

เด็กชายวรพรต คามบุตร
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๓๕

เด็กหญิงวรฤทัย เทพปยะวงศ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๓๖

เด็กชายวรากร สีดา
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๓๗

เด็กหญิงวราพร ทองเทพารักษ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๓๘

เด็กหญิงวริยพร อารีพิทักษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๓๙

เด็กชายวีรภัทร เหรียญรุ่งโรจน์
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๔๐

เด็กหญิงศรวณีย์ บุญส่ง

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๔๑

เด็กหญิงศรสวรรค์ ยวงโปงแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๔๒

เด็กชายศุภกิตติ

์

ไม้งาม
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๔๓

เด็กหญิงศุภิสรา โนรอด
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๔๔

เด็กหญิงสตกมล ตติยานนท์
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๔๕

เด็กชายสพลดนัย ไทยยัง
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๔๖

เด็กชายสิทธิชัย ประสิทธิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๔๗

เด็กหญิงสุกัญญา ทองคำ
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๔๘

เด็กชายสุรชัย กลินสุคนธ์

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๔๙

เด็กชายสุเมธ อยู่เจริญ
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๕๐

เด็กชายหทัยทัต เจตนานนท์
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๕๑

เด็กชายอนุพงศ์ เข็มทอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๕๒

เด็กชายอภิมุข มนต์ภิรมย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๕๓

เด็กหญิงอริศศา บุตรพรม
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๕๔

เด็กชายอาชารัตน์ คันธาภิชาติ
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๕๕

เด็กหญิงเบญจพร พูลผล
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๕๖

เด็กหญิงเปรมวดี ทองใบ
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๕๗

เด็กหญิงกชกร มะลิขาว
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๕๘

เด็กหญิงกชกร แก้วมาลา
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๕๙

เด็กหญิงกนกวรรณ พงศ์ปยะธาดา
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๐๒ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๖๐

เด็กหญิงกนกวรรณ พิณโรจน์
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๖๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ จันทร์เทียน
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๖๒

เด็กหญิงกฤติยา ศิลปศาสตร์
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๖๓

เด็กชายกฤษณะ เรืองเดช
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๖๔

เด็กชายกวิน กลินจันทึก

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๖๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ มีสาย
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๖๖

เด็กชายกิตติธัช จันทร์โอ
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๖๗

เด็กชายกิตติธัช วิรัตินันท์
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๖๘

เด็กหญิงกุลธิดา คล่องแคล่ว
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๖๙

เด็กชายคุณาวุธ วงค์ศรี
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๗๐

เด็กหญิงฐิตาภา อินสำราญ
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๗๑

เด็กหญิงณัฐธิดา แจ้งแสงทอง
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๗๒

เด็กหญิงนารีรัตน์ สงสี

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๗๓

เด็กหญิงพรรวสา มูฮำหมัด
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๗๔

เด็กชายพิทยา ไทยตรง
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๗๕

เด็กหญิงพิมภัทรสร ร่วมวงศ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๗๖

เด็กชายภูธเนศ วิเศษสมบัติ
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๗๗

นายยศสนันท์ เลาหภารากร
๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๗๘

เด็กชายรัชชานนท์ คุ้มแก้ว
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๗๙

เด็กหญิงศิริรักษ์ ทับทิมทองไพสิฐ
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๘๐

เด็กชายศุภกร พรหมมณะ
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๘๑

เด็กหญิงสุพรรณิกา ศรีวรมย์
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๘๒

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ปอมบ้านมุง
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๘๓

เด็กชายสุรสิทธิ

์

พิมพ์หนู
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๘๔

เด็กชายอดิเทพ ธัญญะ
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๘๕

เด็กหญิงอธิชา บุญพาพิทักษ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๘๖

เด็กหญิงอาริษา มุสิกชาติ
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๘๗

เด็กหญิงอุมาพร กลันใสสุข

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๘๘

เด็กหญิงเพชราภร สมใส
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๘๙

เด็กชายเมฆารินท์ พึงสุข

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๙๐

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ม่วงคง
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๙๑

เด็กหญิงบุญฑริกา นุตาลัย
๓๐/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๙๒

เด็กหญิงมนัสวรรณ บินกาศ ๓/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๙๓

เด็กหญิงณัฐกมล โพธิทองมา

์

๙/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๙๔

เด็กหญิงฐิตารีย์ เรือนทอง ๓/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๐๓ / ๓๑๗

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๙๕

เด็กชายสุทัศน์ พูลสวัสดิ

์

๒๔/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๙๖

เด็กหญิงมนรดา นครแสน
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๙๗

เด็กชายวรเชษฐ์ อิมผล

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๙๘

เด็กหญิงวิชญาดา อุ่มภูธร
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๐๙๙

เด็กหญิงสิริขวัญ สว่างอารมย์
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๐๐

เด็กหญิงอธิชา เณรเกิด
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๐๑

เด็กหญิงกฤติยาณี สุดสี
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๐๒

เด็กหญิงจิดาภา ขันทะควน
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๐๓

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ฤทธิเจริญจิตติ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๐๔

เด็กหญิงพีรดา พูลทรัพย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๐๕

เด็กชายรัชตะ แสนเหลา
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๐๖

เด็กหญิงวัลลี วรนุช
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๐๗

เด็กชายศุภกร กองอินทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๐๘

เด็กหญิงอริศรา เอียมสำอางค์

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๐๙

เด็กหญิงเนตรชนก บุญชัยรุ่ง
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๑๐

เด็กหญิงกัลยา ปานหงศา
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๑๑

เด็กชายจตุรภุช จันช้าง

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๑๒

เด็กหญิงชรินทิพย์ พุ่มพวง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๑๓

เด็กหญิงชาลิสา ทาทอง
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๑๔

เด็กหญิงทรรศนีย์ สุดสี
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๑๕

เด็กชายธมกร หนันจันทา
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๑๖

เด็กหญิงนิภาภรณ์ แก้วศรี
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๑๗

เด็กชายภูมิธรรม สมบูรณ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๑๘

เด็กชายนวินพรรษ ลิขิตเกียรติขจร
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ วัดมงคลรัตน์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๑๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำฝกฝน
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๒๐

เด็กหญิงกัลทนา ยิงสกุล

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๒๑

เด็กหญิงชนภ์นิภา บุญประไพ
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๒๒

เด็กชายณัต สิงหนารถ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๒๓

เด็กหญิงปองกรานต์ ขาวหอมกลิน

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๒๔

เด็กหญิงสกุณา เสือเพ็ชร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๒๕

เด็กหญิงอิศรา วิลัยเลิศ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๒๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ มอญกอดแก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๒๗

เด็กชายกฤชนันต์ เงินรัตน์
๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๒๘

เด็กชายกิตติวิทย์ แก้วดำ
๑๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๒๙

เด็กชายจักรี ทับสายทอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๐๔ / ๓๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๓๐

เด็กชายชัยมงคล บุญยะมา
๑๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๓๑

เด็กชายชินโชติ สว่างโชติ
๒๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๓๒

เด็กชายณบดี วงษ์นาค
๒๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๓๓

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี ดวงคำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๓๔

เด็กหญิงณัฐประภา เทศสนธิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๓๕

เด็กหญิงณัฐริตา อเนกบุณย์
๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๓๖

เด็กชายทวีวัฒน์ จุ้ยสุข
๒๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๓๗

เด็กชายธนากร จันจรมานิตย์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๓๘

เด็กหญิงนลินทิพย์ โนนสว่าง
๐๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๓๙

เด็กชายนิติภูมิ จิตร์ทาทราย
๑๐/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๔๐

เด็กชายบุญชิด ขำวงศ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๔๑

เด็กชายประเสริฐ ฟองชัย
๒๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๔๒

เด็กหญิงปณณธร สุวรรณปนฑะ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๔๓

เด็กหญิงปทมาวรรณ ทศมาศ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๔๔

เด็กชายยงยศ สิทธิฤทธิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๔๕

เด็กหญิงยุพารัตน์ บุญมานัน
๐๓/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๔๖

เด็กหญิงรัตติกาล ศรีอะนัน
๒๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๔๗

เด็กหญิงลลิตา ศรีสุวรรณ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๔๘

เด็กหญิงวิจิตรา จุตินานนท์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๔๙

เด็กชายวิชัย กัมพูชา
๑๒/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๕๐

เด็กหญิงวินญนา ไชยสง
๐๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๕๑

เด็กหญิงวิลาวัณย์ สว่างทิศ
๐๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๕๒

เด็กหญิงศิรภัสสร มุขนาค
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๕๓

เด็กชายศิวกร ศรีสุโพธิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๕๔

เด็กชายสมชาย ชนะพจน์
๐๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๕๕

เด็กหญิงสมัชญา ไกรนรา
๐๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๕๖

เด็กชายสิรธีร์ มหัทธนวิบูล
๐๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๕๗

เด็กหญิงสุธิดา กิจบุญศรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๕๘

เด็กหญิงสุนิตา สิทธิศุข
๒๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๕๙

เด็กชายสุภนัย คงกระเรียน
๒๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๖๐

เด็กหญิงหทัยภัทร รูปใหญ่
๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๖๑

เด็กชายหรรษา วิถี
๐๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๖๒

เด็กหญิงอติกานต์ แสงสว่าง
๑๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๖๓

นายอนุทัศน์ สาบุตร
๑๘/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๖๔

เด็กหญิงอัจฉรา เบ็ญจขันท์
๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๐๕ / ๓๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๖๕

เด็กหญิงอารดี รุ่งแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๖๖

เด็กชายเกล้าชนก สว่างกาญจน์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๖๗

เด็กชายเจษฎากร ทิพย์สันเทียะ
๑๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๖๘

เด็กหญิงเจ้าทรัพย์ ฟุงเฟอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๖๙

เด็กหญิงเบญจมาศ โชระเวก
๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๗๐

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

นินทรีย์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๗๑

เด็กหญิงกนกพร คำชู
๒๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๗๒

เด็กหญิงกนกวรรณ นวนศรี
๒๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๗๓

เด็กหญิงกนกวรรณ ภู่ระหงษ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๗๔

เด็กหญิงกนกวรรณ แสงบำรุง
๐๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๗๕

เด็กชายกริชปกรณ์ สนคลัง
๐๘/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๗๖

เด็กหญิงกฤติญา เทียงธรรม

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๗๗

เด็กชายกฤษฎา ปราณี
๐๓/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๗๘

เด็กหญิงกฤษณา ผ่องใส
๐๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๗๙

เด็กชายกษมาพล รอดวรรณโน
๒๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๘๐

เด็กหญิงกิตติมา กุลธรวิรัตน์
๑๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๘๑

เด็กชายคณพศ อมรชวลิตกุล

๑๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๘๒

เด็กชายคณาธิป เสนาะลำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๘๓

เด็กหญิงจิดาภา ต่อพันธุ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๘๔

เด็กชายจิตกร ทำนุ
๑๒/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๘๕

เด็กชายจิรวัตร อนันต์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๘๖

เด็กหญิงจิราภา จันทร์ดารา
๓๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๘๗

เด็กหญิงชนัญชิดา ไตรราช
๐๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๘๘

เด็กหญิงญาณาธิป ประเสริฐทรง
๐๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๘๙

เด็กหญิงฐิตาพร สุขีรัตน์
๒๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๙๐

เด็กหญิงดวงฤทัย พลพิทักษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๙๑

เด็กชายติณณ์ ปนเพ็ชร
๑๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๙๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทวีทรัพย์
๐๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๙๓

เด็กหญิงนภัสวรรณ จุลกะ
๑๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๙๔

เด็กชายนรภัทร หลวงนิลอ่อน
๒๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๙๕

เด็กชายนันทนัช เพ็งเคลือบ
๓๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๙๖

เด็กหญิงนิรดา ธรรมวัฒน์
๒๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๙๗

เด็กชายปณณวิชญ์ บริบูรณ์รัตน์
๒๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๙๘

เด็กชายปยพัทธ์ เชิดฉาย

๑๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๑๙๙

เด็กชายพงศธร ศรีพันธ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๐๖ / ๓๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๐๐

เด็กชายพิภู ปนเทียน
๑๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๐๑

เด็กหญิงพิมวิไล เช่นพิมาย
๑๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๐๒

เด็กชายพีรวีร์ ชูวงษ์ปภาสิน
๐๙/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๐๓

เด็กชายภราดล ปาไผ่
๒๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๐๔

เด็กหญิงลลิตา พาลาศรี
๑๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๐๕

เด็กหญิงวารุณี แตงนวลจันทร์
๐๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๐๖

เด็กหญิงสิริวรรณ สิริสา
๐๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๐๗

เด็กหญิงสุชาวดี สุขีวาส
๒๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๐๘

เด็กหญิงสุพิตรา มณีฉาย
๑๒/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๐๙

เด็กหญิงสุภนิดา จานวงค์
๑๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๑๐

เด็กหญิงหทัยรัตน์ เกียรติโภชน์
๑๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๑๑

เด็กชายอิทธิศักดิ

์

เทพศรีเมือง
๒๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๑๒

เด็กชายอุดมพสิษฐ์ แดงจิระ
๒๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๑๓

เด็กหญิงเบญญทิพย์ นาแซง
๐๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๑๔

เด็กหญิงเมธาพร มุขนาค
๐๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๑๕

เด็กหญิงกันยากร บุญแจ่ม
๒๘/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๑๖

เด็กหญิงจิณห์จุฑา เสนามา
๑๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๑๗

เด็กชายฉัตรเฉลิม เจือจันทร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๑๘

เด็กหญิงฐิติพร ชอบบัว
๒๕/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๑๙

เด็กชายนราธร ชืนสนธิ

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๒๐

เด็กหญิงปนัดดา ประตูทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๒๑

เด็กชายราชิต ภิรมย์มัน

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๒๒

เด็กหญิงวิมลสิริ สมบัติ
๒๖/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๒๓

เด็กหญิงศลิษา ปานเกิด
๒๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๒๔

เด็กชายศุภณัฐ ประสานศรี
๐๕/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๒๕

เด็กชายเทพากรณ์ สมวงศ์ษา
๐๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๒๖

เด็กชายเบญจะ จงเจริญ
๑๙/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๒๗

นายกำชัย เจริญ
๒๒/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๒๘

นายฆนรพ คงพิมลชัย
๒๑/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๒๙

นางสาวจีรภัทร์ กำลังมาก
๒๑/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๓๐

เด็กชายชัยยา ปลอกทอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๓๑

นายชโยดม เพ็ญญะ
๑๓/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๓๒

นางสาวณภัสพร รัตพันธ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๓๓

นางสาวธัญญรัตน์ กลางเมือง
๒๖/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๓๔

นางสาวนรินทิพย์ ศิลาสานต์

๓๑/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๐๗ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๓๕

นางสาวนรีรัตน์ อินสา
๑๔/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๓๖

นางสาวนารีรัตน์ นาคบัว
๒๑/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๓๗

เด็กชายบอล์ล ดอกบัว

๑๗/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๓๘

นายปริวัฒน์ นามกร
๐๖/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๓๙

นางสาวพรชิตา ศรีมันตะ
๐๖/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๔๐

นางสาวพรธิมล นันตะวงษ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๔๑

นางสาวพัชรินทร์ เนืองแก้ว

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๔๒

เด็กชายพุทธกัลป ม่วงน้อยเจริญ
๑๐/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๔๓

เด็กหญิงภารดี สุขสถิตย์
๐๓/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๔๔

เด็กหญิงมณฑิรา อินทร์พุ่ม
๑๙/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๔๕

นางสาวมัทฐณาภรณ์ แก่นจันทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๔๖

นายรชพล ศรีบุญยัง
๒๖/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๔๗

นายรติพงษ์ มลสวัสดิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๔๘

นายรัชชานนท์ ศิริรัตน์
๑๓/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๔๙

เด็กหญิงรัญชนก อินทรรัศมี
๐๙/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๕๐

นางสาววราภรณ์ ธีรศิลป
๐๓/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๕๑

นายวราวุฒิ สหิสพงษ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๕๒

นางสาววรินรัตน์ เฉลิมนนท์
๓๐/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๕๓

นายวสุรัตน์ เมาลิชาติ

๑๘/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๕๔

นายวิวัฒน์ ไสว
๑๐/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๕๕

นายศิขริน ทัพนาม
๐๕/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๕๖

นางสาวศิริพร พึงเพิง

่ ้

๓๑/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๕๗

เด็กหญิงสมาพร แก้วพลงาม
๒๗/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๕๘

นางสาวสรารัตน์ ทาธรรม
๑๒/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๕๙

นายสัตกร ภาณุภาส

๑๘/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๖๐

นางสาวสุพรรณษา วงษา
๐๕/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๖๑

นางสาวสุภัทรา จังหัน

๒๑/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๖๒

เด็กชายอภินันท์ แก้วประเสริฐ
๒๔/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๖๓

นางสาวอริสรา บุญสร้าง
๐๗/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๖๔

นางสาวเกตุนภา เพ็งสุข
๒๐/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๖๕

นางสาวเปรมิกา อินทร์งาม
๑๖/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๖๖

นางสาวเวธกา กองสมบัติ
๐๙/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๖๗

นางสาวกรพินธุ์ อินทเกตุ
๒๐/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๖๘

นางสาวจิรประภา ประดาพล
๐๑/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๖๙

นายถนอมพล จำเริญขวัญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๐๘ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๗๐

นายธันธวัชร์
สิทธาโชคธนาศักดิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๗๑

นายธีรเกียรติ เตชะ
๓๐/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๗๒

นายนพคุณ หุ่นทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๗๓

นางสาวนวพร อรัญไสว
๒๕/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๗๔

นางสาวนำผึง

้

เกิดงาม
๒๒/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๗๕

นางสาวพรสุดา อิมสมบัติ

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๗๖

นางสาวมินตรา แจ้งสว่าง
๑๙/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๗๗

นางสาวรัสสา ทัตบูรณะ
๐๖/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๗๘

นางสาววรดา ศรีวรสาร
๐๙/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๗๙

นางสาววัชราภรณ์ จันทร์ศิริ
๒๖/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๘๐

นางสาววิภาวี แอมภารัมย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๘๑

นายวโรดม ระโยธี
๑๖/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๘๒

นางสาวศศิธร มันเขียว

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๘๓

นายศุภกฤต วงษ์เพ็ง
๑๔/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๘๔

นางสาวสุดารัตน์ แมลงภู่ทอง
๓๑/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๘๕

นางสาวสุนิสา เนตรสุวรรณ
๒๓/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๘๖

นางสาวสุพรรษา ฟาบัง
๒๘/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๘๗

นางสาวอัญชรินพร เมฆฉาย
๑๓/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๘๘

นายอำพล กองนาค

๑๑/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๘๙

นางสาวเบญจวรรณ แตงอ่อน
๑๕/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๙๐

นางสาวทวิวรรณ สีหาฆัง
๓๑/๐๘/๒๕๔๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๙๑

นางสาวธมนวรรณ กล่อมงิว

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๙๒

นางสาวธัญญลักษ์ ท้วมไทย
๑๔/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๙๓

นางสาวธิดา สุพรรณ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๙๔

นางสาวนงนุช เทียวจันทึก

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๙๕

นางสาวผกามาศ ไพลาศ
๑๖/๐๕/๒๕๔๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๙๖

นายราชศักดิ

์

กล้าหาญ
๐๑/๑๑/๒๕๔๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๙๗

นางสาววรกมลวรรณ บุญทีสุด

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๙๘

นายวรวัฒน์ เกิดศาสน์
๑๓/๐๖/๒๕๔๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๒๙๙

นายสิทธิศักดิ

์

โพธิพันธ์

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๐๐

นางสาวสุมิตรา ลาญาติ

๒๕/๑๑/๒๕๔๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๐๑

นางสาวสุวนันท์ พสุรัตน์
๑๗/๑๐/๒๕๔๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๐๒

นางสาวแก้วกัญญา คตโคตร
๑๑/๐๘/๒๕๔๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๐๓

เด็กหญิงกนกพร สงวนกลิน

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๐๔

เด็กหญิงกมลฉัตร พุ่มสุข
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๐๙ / ๓๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๐๕

เด็กหญิงกมลวรรณ วงศ์อำมาตย์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๐๖

เด็กหญิงกรกนก อรรถสถาน

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๐๗

เด็กชายกรรวี พูลทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๐๘

เด็กชายกฤตภาส ศรีบัวเหม
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๐๙

เด็กชายกฤติน วรมณีจินดา
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๑๐

เด็กชายกฤติน สุขกำเนิด
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๑๑

เด็กหญิงกฤติมา เมฆสุทัศน์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๑๒

เด็กหญิงกฤติยากร บำเพ็ญ
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๑๓

เด็กชายกฤษคชิณ แก้วพิทักษ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๑๔

เด็กชายกฤษณพงศ์ เชิดชู
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๑๕

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ภูมิภักดีพรรณ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๑๖

เด็กหญิงกัณฐรัตน์ สุดตะกู
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๑๗

เด็กหญิงกัณฑณัฎฐ์ วราคงคาเย็น
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๑๘

เด็กชายกันตทัต ทับทิมดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๑๙

เด็กหญิงกันยสิริ ไพบูลย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๒๐

เด็กชายกิตติธัช อรุณนวพงศ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๒๑

เด็กชายกิตติเชษฐ์ พรศิริรัตนสิน
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๒๒

เด็กหญิงกุลิสรา ทูลธรรม
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๒๓

เด็กชายคณัสส์ สุวรรณรัตน์
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๒๔

เด็กชายจอมพล โกวิทวิศวกุล

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๒๕

เด็กชายจักรกฤษ เวียงแก้ว
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๒๖

เด็กชายจักราช สุธาสุประดิษฐ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๒๗

เด็กหญิงจิณณพัต ครองยุทธ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๒๘

เด็กหญิงจิดาภา ปนนาค

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๒๙

เด็กหญิงจิดาภา สงวนหิรัญสกุล

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๓๐

เด็กหญิงจิตรานุช รัตนวงค์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๓๑

เด็กชายจิรประวัติ รุ่งโรจน์ชัยกุล
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๓๒

เด็กหญิงจิรภัทร ลักษวุธ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๓๓

เด็กชายจิรวัฒน์ พิณธารทอง
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๓๔

เด็กชายจิรันธนิน เรืองธรรม
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๓๕

เด็กหญิงจิราพัชร มีทรัพย์
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๓๖

เด็กชายจิรายุ กานต์รัชตกุล

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๓๗

เด็กชายจีรวรรธ โพธิวงศ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๓๘

เด็กหญิงจีระนันท์ เฝอสูงเนิน
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๓๙

เด็กหญิงชญากานต์ ภูววิไลเมธา
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๑๐ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๔๐

เด็กหญิงชญาภัช นันท์ภัคดิลก
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๔๑

เด็กชายชนกันต์ ภคสุขไพบูลย์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๔๒

เด็กหญิงชนัญชิดา สอนสอาด
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๔๓

เด็กหญิงชลธร เชนยพาณิชย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๔๔

เด็กหญิงชลธิชา วิเศษ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๔๕

เด็กหญิงชลลดา วุฑฒกนก
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๔๖

เด็กหญิงชลิสา ศรีมงคล
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๔๗

เด็กหญิงชัญญานุช งามทรัพย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๔๘

เด็กชายชาครีย์ ธรรมกิตติยา
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๔๙

เด็กชายชินภัทร ชูศรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๕๐

เด็กชายชิษณุพงศ์ วังชากร
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๕๑

เด็กชายชิษณุพงศ์ เจตน์อัศวภิรมย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๕๒

เด็กหญิงช่อเพชร จันทร์วีนุกุล
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๕๓

เด็กหญิงญาณภัทร ธาราวร
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๕๔

เด็กชายญาณวิชญ์ มัทราช
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๕๕

เด็กหญิงฐิติวรดา วิจิตรไกรศรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๕๖

เด็กชายณดล ลีลาเกียรติวงศ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๕๗

เด็กชายณธีพัฒน์ ดิลกเรืองพงศ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๕๘

เด็กชายณภัทร สัมมาทัต
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๕๙

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

จันทะเกษ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๖๐

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

จันทะเกษ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๖๑

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

มีรอด
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๖๒

เด็กหญิงณัชชา ชืนสุข

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๖๓

เด็กหญิงณัชชา โสฬส
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๖๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา อีกูชิ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๖๕

เด็กหญิงณัฏนรี ไหลนานานุกูล
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๖๖

เด็กหญิงณัฐกมล ธนะธรรมโกศล
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๖๗

เด็กหญิงณัฐชยา เกตุแจ้
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๖๘

เด็กชายณัฐดนัย ปทุมรัตนาธาร
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๖๙

เด็กหญิงณัฐนิชา ศรีถมยา
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๗๐

เด็กชายณัฐพล แสงเมือง
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๗๑

เด็กหญิงณัฐภัทร ทงพุทรา
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๗๒

เด็กหญิงณัฐมน สังขะกุล
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๗๓

เด็กหญิงณัฐริกา แก้วฤาชัย
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๗๔

เด็กหญิงณิชาภัค เอมย่านยาว
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๑๑ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๗๕

เด็กหญิงณีรนุช ฟกสุขจิตต์
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๗๖

เด็กหญิงณีรนุช สร้อยกลิน

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๗๗

เด็กหญิงตติยา พงษ์โสภา
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๗๘

เด็กหญิงตรึงใจ แก้วประไพ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๗๙

เด็กชายถิรวัฒน์ คำมา
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๘๐

เด็กหญิงทรรศกมล ธรรมสิน
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๘๑

เด็กชายทักษิณากรณ์ สงกูล

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๘๒

เด็กหญิงธญาดา มณีโชติ
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๘๓

เด็กชายธนกร ปานอยู่
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๘๔

เด็กชายธนทัศน์ ชัยพัฒนาวรรณ
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๘๕

เด็กชายธนธรณ์ เดียงกุล
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๘๖

เด็กชายธนภูมิ สานคล่อง
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๘๗

เด็กชายธนมิตร พาด้วง
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๘๘

เด็กชายธนาธิป เปรมทอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๘๙

เด็กหญิงธัญพิชชา คชสิทธิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๙๐

เด็กหญิงธันยชนก เหลืองสวัสดิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๙๑

เด็กหญิงธิดาพร โพธิสูง

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๙๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ สังข์ทอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๙๓

เด็กชายธีรชัย ทองโพธิแก้ว

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๙๔

เด็กชายธเนศพล ประทีปนำเจริญ
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๙๕

เด็กชายนพวิชญ์ อนงค์วรรณ
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๙๖

เด็กหญิงนภสร ทองถนอม
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๙๗

เด็กหญิงนภัทรทิรา สวัสดีสุข
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๙๘

เด็กหญิงนภัสสร ทิพยมาลี
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๓๙๙

เด็กหญิงนวนันท์ ประเสริฐสังข์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๐๐

เด็กหญิงนันทฉัตร ขันไชย
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๐๑

เด็กหญิงนันทิพร สมัยวิจิตรกร
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๐๒

เด็กหญิงนันท์นภัส รุจิราพงศ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๐๓

เด็กหญิงนันท์นภัส สุขเกษม
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๐๔

เด็กหญิงนิชดา จิตรเพ็ชร
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๐๕

เด็กหญิงนิชนันท์ เครือทรัพย์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๐๖

เด็กหญิงนิชานันท์ ดอนขำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๐๗

เด็กหญิงนุชจนีนาถ แสนสุวรรณ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๐๘

เด็กหญิงนำฝน ทูลเกล้า
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๐๙

เด็กชายบัณฑิต ทองในธรรม
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๑๒ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๑๐

เด็กชายปฏิภาณ ธนากรชัย
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๑๑

เด็กหญิงปณาลี ศรีทุมขันธ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๑๒

เด็กหญิงปนัดดา ฉายวัฒนา
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๑๓

เด็กหญิงประภัสสร สุทธิพงศ์วิรัช
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๑๔

เด็กหญิงปราณปริยา คล้ายรัศมี
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๑๕

เด็กชายปรุฬห์ ประชาศิริสกุล
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๑๖

เด็กชายปวรปรัชญ์ บูชาเกียรติ
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๑๗

เด็กหญิงปาณธีรา นิวาส
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๑๘

เด็กหญิงปยะดา ฉัตรทิวาพร
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๑๙

เด็กหญิงปยะปาณ พินิจชัย
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๒๐

เด็กหญิงปยากร ศิริโฆษิตยางกูร
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๒๑

เด็กหญิงปุญญิศรา อนุชิตชาญชัย
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๒๒

เด็กชายพงศธร สุวรรณ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๒๓

เด็กชายพงศ์ภวัฒน์ ไตรรัตน์
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๒๔

เด็กหญิงพรณิชา ไทยนิยม
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๒๕

เด็กชายพลพล โรยรส
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๒๖

เด็กชายพศวัต วิเศษสมวงศ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๒๗

เด็กหญิงพัชชานันท์ จันทนา
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๒๘

เด็กชายพัชรดนัย หล้าวงศ์สาย
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๒๙

เด็กหญิงพัชรวลัย ขาวงาม
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๓๐

เด็กหญิงพัดสะดา สุขกิตติโย

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๓๑

เด็กหญิงพัสมนตร์ รัศมีอมรธัญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๓๒

เด็กหญิงพิมชนก เรืองวัฒนกุล
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๓๓

เด็กหญิงพิมญาดา โรจนสิริวัฒน์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๓๔

เด็กหญิงพิมพ์มาดา พร้อมมงคลชัย
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๓๕

เด็กชายพีรกานต์ ทรายแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๓๖

เด็กชายพีระวิชญ์ ถิรพัฒนาพร
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๓๗

เด็กหญิงภวันรัตน์ พิชญะวีศิลป
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๓๘

เด็กชายภัคพล พลวัน
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๓๙

เด็กชายภัคพล ริวพงษ์กุล

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๔๐

เด็กหญิงภัคมณี ศรีโพนสา

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๔๑

เด็กชายภัทรกร ยีวังตะกู

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๔๒

เด็กชายภัทรกร แสวงศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๔๓

เด็กชายภัทรดนัย ยารังษี
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๔๔

เด็กหญิงภัทรภา มีรุ่งเรือง
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๑๓ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๔๕

เด็กหญิงภัทรมณฑน์ หอมสอาด
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๔๖

เด็กหญิงภัทราพร ถาวร
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๔๗

เด็กชายภาณุพงษ์ ยืนยง
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๔๘

เด็กชายภาดา วิราวรรณ
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๔๙

เด็กชายภานพงศ์ ปนสุนา
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๕๐

เด็กหญิงภิญญดา
มหาทรัพย์ไพบูลย์ ๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๕๑

เด็กชายภูบดี ซือตรง

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๕๒

เด็กชายภูผา สุวรรณเอนก
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๕๓

เด็กชายภูมิชนก แกมกล้า
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๕๔

เด็กชายภูมิณัฐ พูลทวี
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๕๕

เด็กหญิงภูริชญา ธุระพันธุ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๕๖

เด็กชายภูวิศ ศิริทัศน์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๕๗

เด็กหญิงภูษณิศา พรหมทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๕๘

เด็กชายภูสิทธิ

์

เอกาทศ
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๕๙

เด็กหญิงมณีวรรณ แสงหนู
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๖๐

เด็กหญิงมณีเนตร จตุพรสมบัติ
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๖๑

เด็กหญิงมัญชุสา อภิรมย์ชวาล
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๖๒

เด็กหญิงมุทิตา แก้วใหญ่

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๖๓

เด็กหญิงยลรดา พวงอุบล
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๖๔

เด็กชายยศกร เพ็งคำศรี
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๖๕

เด็กชายยุทธา แพสุพัฒน์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๖๖

เด็กชายยูจี กองทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๖๗

เด็กชายรชต สุขเสรีกุล
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๖๘

เด็กหญิงรมณณัฏฐ์ สัจจะภัทรกุล
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๖๙

เด็กหญิงรมัณยา ยันต์มงคล
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๗๐

เด็กหญิงรมิดา จิตต์ศิริ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๗๑

เด็กหญิงรวิสรา หัดระวี
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๗๒

เด็กหญิงรัฐกานต์ ธรรมสรางกูร
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๗๓

เด็กหญิงรัตนพร หินอ่อน
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๗๔

เด็กหญิงรุจิรา วงศ์พิมล
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๗๕

เด็กชายวรพล รุ่งเรืองวิเศษชัย
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๗๖

เด็กหญิงวรรณพร วงศ์สาโรช
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๗๗

เด็กหญิงวรรษชยามล
บุญชู

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๗๘

เด็กชายวรวรรธน์ บัวแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๗๙

เด็กหญิงวริญญา โตรัตนคุนต์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๑๔ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๘๐

เด็กหญิงวริศรา ด้วงจุล
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๘๑

เด็กหญิงวริศรา ตังมงคลสุข

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๘๒

เด็กหญิงวริศา จึงสุระ
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๘๓

เด็กหญิงวลิษา เส็งแสงทอง
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๘๔

เด็กหญิงวันวิสาข์ ภูยานนท์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๘๕

เด็กหญิงวิชญาดา ท้าวแก้ว
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๘๖

เด็กหญิงวิชิตา อินต๊ะ
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๘๗

เด็กหญิงวิลาศิณี แนบสุข
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๘๘

เด็กหญิงศรุตา พุ่มกลำ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๘๙

เด็กหญิงศศิพิมพ์ กาญจนภู
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๙๐

เด็กหญิงศศิวิมล เชิงหอม
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๙๑

เด็กหญิงศิริกัลยา ประกิจ
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๙๒

เด็กชายศิวกรพล ชัยมูลวงค์
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๙๓

เด็กชายศุภกร อมตะรสกมล
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๙๔

เด็กชายศุภนัฐ เทศแดง
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๙๕

เด็กหญิงสตพร ฟกน้อย
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๙๖

เด็กชายสมยศ วงศ์สว่าง
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๙๗

เด็กชายสรัญญ์ ทัดทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๙๘

เด็กหญิงสรัญวลัย ชาญเชิงพานิช
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๔๙๙

เด็กชายสาธิก สุนทรพุกก์
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๐๐

เด็กหญิงสิตาภา
เบญจถาวรอนันท์ ๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๐๑

เด็กหญิงสิริพร ตังบุญทวี

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๐๒

เด็กหญิงสิรี โคตรดำรงค์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๐๓

เด็กหญิงสุภานัน งามชัยสวัสดิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๐๔

เด็กหญิงสู่ขวัญ พระตลับ
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๐๕

เด็กหญิงอนาสตาเซีย กวิตานนท์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๐๖

เด็กชายอนุชิต คณาวิวัฒน์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๐๗

เด็กหญิงอนุภัทรา นิลบรรพ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๐๘

เด็กหญิงอภิสรา ประทุม
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๐๙

เด็กหญิงอรชพร แก่นเรณู
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๑๐

เด็กหญิงอลิษา ศรีบุญ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๑๑

เด็กหญิงอัญชุลี ปรียานนท์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๑๒

เด็กหญิงอัฐภิญญา สุขสันเขต
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๑๓

เด็กหญิงอิสยาห์ แสงอัคคี
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๑๔

เด็กหญิงเจนจิรา ทองมี
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๑๕ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๑๕

เด็กชายเด่นชัย เอียมสะอาด

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๑๖

เด็กชายเทพทัต เรืองเวช
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๑๗

เด็กหญิงเมลิษา คีรีราช
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๑๘

เด็กชายเสกสรร ไชยทอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๑๙

เด็กหญิงเอมมิกา กลินศรีสุข

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๒๐

เด็กหญิงเอมิกา ถาวรธีรชัย
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๒๑
เด็กหญิงแก้วแพรวแสง

ณ ลำพูน
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๒๒

เด็กหญิงแพรวพรรณ สุขเกษม
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๒๓

เด็กหญิงโชติกา เกือบุญส่ง

้

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๒๔

เด็กหญิงโสภิดา ทองไกรแสน
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๒๕

เด็กชายกิตติพัทธ์ มีฉลาด
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๒๖

เด็กหญิงชมพูนุท ทับทิมศรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๒๗

เด็กชายณัฏฐ์ธนน จิตต์แสวงดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๒๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ ยิงวิริยะ

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๒๙

เด็กหญิงณัฐนารี ดารากฤตยา
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๓๐

เด็กชายธีรศักดิ

์

สุภัทรดิลกกุล
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๓๑

เด็กหญิงนัชชา สุทธิสุนทร
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๓๒

เด็กชายพิพัฒน์ อนันตรทวีโชติ
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๓๓

เด็กชายพิเจตส์ เหมือนนาค
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๓๔

เด็กชายยศวีร์ แสนศรี
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๓๕

เด็กชายวรรธนัย ตันวิไลศิริ
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๓๖

เด็กหญิงวันวิสา มณีรัตน์
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๓๗

เด็กหญิงสุจารี จันทร์นุ่ม
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๓๘

เด็กหญิงเบญญาภา สุบินดี
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๓๙

เด็กชายกฤษฏ์ ทรัพย์อลงกรณ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๔๐

เด็กชายกานต์พนธ์ ทองปากนำ
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๔๑

เด็กชายกีรติ เตปน
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๔๒

เด็กหญิงกุลยา มุขศรีใส
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๔๓

เด็กหญิงจิราพัชร เบ็ญขุนทศ
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๔๔

เด็กชายณัฐชนนท์ กงสิน

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๔๕

เด็กชายณัฐนนท์ เทพประดิษฐ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๔๖

เด็กชายธีรภัทร์ อุทัยวัฒน์
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๔๗

เด็กหญิงปุณยพร รัมมะพ้อ
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๔๘

เด็กชายภวัต เตียบฉายพันธุ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๔๙

เด็กหญิงวันวิสาข์ พงษ์สวัสดิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๑๖ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๕๐

เด็กหญิงศิริภัคธิ

์

มูลสาร
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๕๑

เด็กหญิงสนิทพิมพ์ แสนทวี
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๕๒

เด็กหญิงอภิญญา ฉัตรชัยสุริยา
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๕๓

เด็กหญิงอรวรา รัตนปทุมวงศ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๕๔

เด็กชายอาเนช ดวงจันทร์
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๕๕

นางสาวกชพร ทองลักษณะวงศ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๕๖

นางสาวกตัญชลี ดวงสมร
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๕๗

นายกฤตบุญ จิรโพธิ
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๕๘

นายกฤษณพงษ์ กลำทองดี
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๕๙

นายกันย์ เจริญนิวาสสกุล
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๖๐

เด็กชายจักรภัทร มูลพัฒน์
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๖๑

นางสาวจิณจุฑา ไพศาลทรัพย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๖๒

นายชวดล ตังคุรุสรณ์

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๖๓

นายณฐภัทร สง่าทองทัต
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๖๔

นายณธีสิทธิ

์

ดิลกเรืองพงศ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๖๕

นายณัฏฐ์ แตงเหลือง
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๖๖

นางสาวณัฐนิชา พิมพิศาล
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๖๗

นายทนุพงษ์ ขาวขันธ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๖๘

เด็กหญิงธัญวรรณ คุ้มภัย
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๖๙

นางสาวนภสร สุฐมานนท์
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๗๐

นายนิทัศน์ ปญญารินทร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๗๑

นายนิลพัฒน์ พงษ์รักษ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๗๒

นายปรัชญา สุวรรณสุข

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๗๓

เด็กชายปรัตถกร สิงห์รักษ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๗๔

เด็กหญิงปณฑิตา บุญศรี
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๗๕

นางสาวปยาพัชร ไตชิละสุนทร

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๗๖

นางสาวพรนับพัน ถนอมกลาง
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๗๗

เด็กหญิงพสิตา ลยางกูร
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๗๘

เด็กชายพัทธนันท์ สุมาลัย
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๗๙

นางสาวพิชญานิน แสวงศรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๘๐

นางสาวพิมลดา พงศ์พิสุทธิโกศล
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๘๑

เด็กชายภัทรพล เจริญเปยม
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๘๒

เด็กหญิงภัทรวดี สืบสาย
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๘๓

นางสาวภัทราพร ศิลาเปรือง

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๘๔

เด็กหญิงภาณี ขวัญแก้ว
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๑๗ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๘๕

นายภูรินท์ ธุระพันธุ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๘๖

นายภูวนัย สิงห์รักษ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๘๗

นางสาวมณาลัย สีสมบูรณ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๘๘

นางสาวรุจิรัตน์ ดาวเรือง
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๘๙

นายวรมงคล โยมจีน

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๙๐

นางสาววรวลัญช์ ตรีโอษฐ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๙๑

นางสาววริษฐา ยืนชีพ
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๙๒

นายวรโชติ ตรีวัฒนานนท์
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๙๓

นางสาวศิรดา ชูรังสฤษฎิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๙๔

นายศุภกฤษ บูรณวิเศษกุล
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๙๕

นายศุภจักร ปญยารชุน

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๙๖

นางสาวศุภาวีร์ รักษา
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๙๗

นายสหัสวรรษ วงศ์จันทร์
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๙๘

นางสาวสิรีธร อมตะรสกมล
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๕๙๙

นางสาวสุกัญญา ครบกลาง
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๐๐

นางสาวสุธิดา ชืนอารมณ์

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๐๑

นางสาวอพิฤดี คำหมาย
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๐๒

นายเนติธร อรรถสถาน
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๐๓

นางสาวกมลนิภา คำโสภา
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๐๔

นางสาวชวิศา ธนเศรษฐ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๐๕

นายนภนต์ สุดหล้า
๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๐๖

นางสาวปรัชมา แสงพูนสุข
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๐๗

นางสาวพลิน จุฬพันธ์ทอง
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๐๘

เด็กชายสหพัฒน์ ปานทอง
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๐๙

เด็กหญิงรัตน์รดา อยู่ยืน
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๑๐

เด็กชายกองทัพ เพชรพงศ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๑๑

เด็กชายกันตินันท์ ชูช้าง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๑๒

เด็กชายกันต์กวี ยศนาม
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๑๓

เด็กหญิงกันยา ศรีสุข
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๑๔

เด็กหญิงกัลยารักษ์ ร่มไทร
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๑๕

เด็กหญิงกานติมา มันแสง

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๑๖

เด็กหญิงจันทิมา คู่กระสังข์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๑๗

เด็กหญิงจินดารัตน์ พุกเปยม
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๑๘

เด็กชายชุติพงศ์ ดำรงศรีกุญชร

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๑๙

เด็กหญิงฌามาวีร์ ฉันทิยานนท์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๑๘ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๒๐

เด็กชายญาณวัฒน์ โคตรพันธ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๒๑

เด็กหญิงญาดา บุญยะสิทธิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๒๒

เด็กหญิงณัฐชา ลักษณวงค์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๒๓

เด็กหญิงณัฐณา ฉุยกลม
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๒๔

เด็กหญิงณัฐณิชา ยอดจันทร์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๒๕

เด็กหญิงณัฐธิดา ม่วงศรี
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๒๖

เด็กหญิงทิพาพันธ์ ขันดวง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๒๗

เด็กหญิงธันยกานต์ ไฝกิง

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๒๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ดีบาง
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๒๙

เด็กชายธีรภัทร เนียมสุวรรณ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๓๐

เด็กชายนพรัตน์ อมาตยกุล

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๓๑

เด็กหญิงนภัสสุภา จากผา
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๓๒

เด็กหญิงนาวิกา ชัยประสิทธิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๓๓

เด็กหญิงนำริน ผายเงิน
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๓๔

เด็กหญิงบวรรัตน์ พันธ์โต

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๓๕

เด็กชายปรมธร ภาคนะถา
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๓๖

เด็กชายปุณณภพ ภู่คุ้ม
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๓๗

เด็กชายพงศธร คำย่อง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๓๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ พลอยมาศ
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๓๙

เด็กหญิงพิชญาภา จงรัมย์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๔๐

เด็กหญิงพิมชนก สุดสวย

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๔๑

เด็กหญิงพิมลรัตน์ สิงห์สวัสดิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๔๒

เด็กชายภิญโญ พูลเงิน
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๔๓

เด็กชายภูคภัชร สมัญญา
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๔๔

เด็กชายภูตะวัน ขันเพ็ชร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๔๕

เด็กชายภูเบศ เครือเพชร
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๔๖

เด็กหญิงมลฤดี สีหลวง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๔๗

เด็กชายยงยุทธ์ ขันฤทธิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๔๘

เด็กชายระพีพัฒน์ แก่นเพชร
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๔๙

เด็กหญิงรัตติกานต์ เภารอด

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๕๐

เด็กหญิงลักษณพร ศรีบุญช่วย
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๕๑

เด็กชายวฑัญู คชสาร

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๕๒

เด็กหญิงวณิชา กานันท์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๕๓

เด็กหญิงวนิดา กิจอำนาจ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๕๔

เด็กหญิงวนิดา เขือนนันท์

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๑๙ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๕๕

เด็กชายวรวัฒน์ คลังแสง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๕๖

เด็กหญิงวราภรณ์ กล่อมวิญญา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๕๗

เด็กชายวัชรพล แท่นทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๕๘

เด็กหญิงวิลาสินี อรศรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๕๙

เด็กชายวีรภัทร เพชรพงศ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๖๐

เด็กชายวีรภาพ แก้วเนตร
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๖๑

เด็กชายวีรวุฒิ แสนโม่

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๖๒

เด็กหญิงศศิธร แดงมา
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๖๓

เด็กชายศุภกร วงษ์วิไล
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๖๔

เด็กหญิงสิริพิมพ์ เพ็ญดารา
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๖๕

เด็กหญิงสิริยากร เขตกลาง
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๖๖

เด็กชายสุขสันต์ จันทร์เทียม
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๖๗

เด็กหญิงอนุสราพันธ์ ธรรมรักษ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๖๘

เด็กชายอมรเทพ บุตราช
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๖๙

เด็กหญิงอรวรรณ ศรีสม
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๗๐
เด็กหญิงอัจฉราวรรณ

ไขสอาด
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๗๑

เด็กหญิงไอรดา อินทรสุนทร
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๗๒

เด็กหญิงนฤมล มาสอน
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๗๓

เด็กชายปฏิภาณ มะเมีย
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๗๔

เด็กชายปรัชญา ถือซือ

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๗๕

เด็กหญิงปาริชาติ สุขเกษม
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๗๖

เด็กชายพงศธร รากกุล
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๗๗

เด็กชายภูริณัฐ สุดสวย
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๗๘

เด็กหญิงวิไลวรรณ โชติช่วง
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๗๙

เด็กหญิงกฤติกา รัตนะประทุม
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๘๐

เด็กหญิงจุฑามาศ สรรเพชร
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๘๑

เด็กหญิงชลธิชา สวนด้วง
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๘๒

เด็กชายณัฐพงศ์ แสงขาว
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๘๓

เด็กหญิงธนพร วงค์สุวรรณ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๘๔

เด็กหญิงธัญชนก โพธิสาชัย

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๘๕

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ เรือนศรี
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๘๖

เด็กหญิงปณิตา นพขำ
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๘๗

เด็กหญิงฝนทิพย์ ผายเงิน
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๘๘

เด็กหญิงพรชิตา สิงอ่อน
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๘๙

เด็กชายพลศิลป เรือนหลวง

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๒๐ / ๓๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๙๐

เด็กชายพสิษฐ์ ดอกบัว
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๙๑

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ฉิมวงค์
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๙๒

เด็กหญิงภาสิริ จิตจำนงค์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๙๓

เด็กหญิงมุทิตา สอนสมัคร
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๙๔

เด็กชายรณชัย ตุ่มนาค
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๙๕

เด็กหญิงรสิตา กุศล
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๙๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ กลินฉุน

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๙๗

เด็กชายรุ่งโรจน์ วันโพธิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๙๘

เด็กหญิงวรัญญา มงคลเกิด
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๖๙๙

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

นาทประนม
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๐๐

เด็กชายศิริพงษ์ แสงทอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๐๑

เด็กชายสุชาครีย์ พิณเสนาะ
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๐๒

เด็กหญิงสุนิสา อัคนิถิน
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๐๓

เด็กหญิงสุภาวดี ขันทนาลัย
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๐๔

เด็กชายอรรถพล วงศ์ษา
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๐๕

เด็กชายอาทิตย์ แก้วมูล
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๐๖

เด็กหญิงอารยา แก้วศรี
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๐๗

เด็กหญิงเกษร เจริญศิลป
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๐๘

เด็กชายเอกชัย ศรีโสภา
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๐๙

นางสาวกุลธิดา ฐานะ
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๑๐

เด็กชายจิตรกร วัดประโคน
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๑๑

เด็กชายจิรพัฒน์ ปดสำราญ
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๑๒

เด็กชายจิรภัทร ขวัญสุข

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๑๓

นางสาวชุติมา ส่งเสริม
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๑๔

เด็กชายธงไชย ปูกลิน

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๑๕

เด็กชายธีระพล อินเม้า
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๑๖

นายนรสิงห์ ทุมทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๑๗

เด็กชายนัฐวุฒิ อินทร์แพร
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๑๘

เด็กชายนาวิน กลางกำจัด
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๑๙

เด็กชายบูรพา จันทร์มงคล
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๒๐

เด็กชายปฐวี
งามเจริญพุทธศรี

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๒๑

เด็กหญิงประกายดาว เกิงประเทศ

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๒๒

เด็กหญิงปรารถนา จงเจริญ
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๒๓

เด็กชายพงศกร พุ่มประสพ
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๒๔

เด็กชายพรพรหม โทนพันธ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๒๑ / ๓๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๒๕

เด็กชายภูผา เสแสวง
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๒๖

นายยุทธกิต กลินอุบล

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๒๗

เด็กชายรักษ์เกียรติ เจริญชัย
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๒๘

เด็กชายวายุ ศรีประเสริฐ
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๒๙

เด็กหญิงวิชุภรณ์ ศรีเลิศ
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๓๐

เด็กชายวีรพัฒน์ บุ้งทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๓๑

เด็กหญิงวีรยา นามกร
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๓๒

เด็กหญิงศศิทรณ์ คูณวัน
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๓๓

เด็กหญิงสุภารัตน์ ไชยนาน

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๓๔

เด็กหญิงสุวนัน นพขำ
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๓๕

นางสาวสุวิชา สาครรัตน์
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๓๖

เด็กชายอนันตชัย เทียรสิวา
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๓๗

เด็กชายอนุรักษ์ เหมือนงิว

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๓๘

เด็กหญิงอรทัย อ่อนโพธา
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๓๙

นางสาวเกตนิภา ฝกความคิด
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๔๐

เด็กหญิงเกษราภรณ์ สุขณรงค์
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๔๑

เด็กชายเดชฤทธิ

์

คำมุงคุณ
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๔๒

เด็กหญิงกชกร รินทร์ชัย
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๔๓

เด็กหญิงกตัญชลี ภัทรสุวรรณ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๔๔

เด็กหญิงกนกวรรณ สมทรัพย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๔๕

เด็กหญิงกมลวรรธน์ มีชัย
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๔๖

เด็กชายกฤตนัย ทองสี
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๔๗

เด็กชายกฤติพงษ์ สกุลรัตน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๔๘

เด็กหญิงกฤติมา วัฒนาภิรกุล
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๔๙

เด็กหญิงกฤษสุภา เรืองสุวรรณ
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๕๐

เด็กหญิงกษิรา ฤกษ์ชัยดี
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๕๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศิริงาม
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๕๒

เด็กหญิงกัญญานัฐ คำพรรษา
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๕๓

เด็กหญิงกัณณ์ศิริภา ศักดิสุธี

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๕๔

เด็กชายกันตวิชญ์ พระวิวงค์
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๕๕

เด็กหญิงกัลยาณี เขาเวียงชัย
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๕๖

เด็กหญิงกัลย์รัตน์ ปนเกษ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๕๗

เด็กหญิงกานต์พิชชา สุขม่วง
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๕๘

เด็กชายก้องภพ
พิเชษฐบุญเกียรติ

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๕๙

เด็กชายก้องภพ สหนาวิน
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๒๒ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๖๐

เด็กหญิงขนิษฐา สุดโต
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๖๑

เด็กหญิงขวัญจิรา อร่ามเรือง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๖๒

เด็กชายคณาธิป แสนยากุล
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๖๓

เด็กชายคมกริช นกอ่วม

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๖๔

เด็กชายคมชาญ นำค้าง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๖๕

เด็กชายจักรพงษ์ ทับสายทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๖๖

เด็กหญิงจิณณพัต ชัยศักดิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๖๗

เด็กหญิงจิตรดา มนนามอน
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๖๘

เด็กหญิงจิตรลดา หล่องบุตรศรี
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๖๙

เด็กชายจิรพัฒน์ ศรีไชอิน
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๗๐

เด็กชายจิรภาส ขุนทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๗๑

เด็กหญิงจิระณันท์ เพ็งแจ่ม
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๗๒

เด็กหญิงจิราวรรณ ไกรศักดิศรี

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๗๓

เด็กหญิงจุฑามณี บรรยงค์
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๗๔

เด็กชายฉัตรมงคล เฉยมะลัง
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๗๕

เด็กหญิงฉัตรลดา วิริจิตร

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๗๖

เด็กหญิงชญานิน คิม
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๗๗

เด็กหญิงชนกสุดา ธนาบูรณ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๗๘

เด็กชายชนกานต์ บุตรพรม
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๗๙

เด็กหญิงชนน คำมณีจันทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๘๐

เด็กชายชนพัฒน์ ณ สงขลา
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๘๑

เด็กหญิงชนม์นิภาท์ ลภน
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๘๒

เด็กชายชนะโชค เขตจำนงค์
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๘๓

เด็กหญิงชนัญธิดา โคยามา
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๘๔

เด็กหญิงชมพูนุช สดกำปง
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๘๕

เด็กชายชลสิทธิ

์

จันทร์ทอง
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๘๖

เด็กชายชลิต อินทร์แย้ม
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๘๗

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ตันพิพัฒน์
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๘๘

เด็กหญิงชัญญดา ถำตระกูล

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๘๙

เด็กหญิงชุติมณฑน์ สุระทศ
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๙๐

เด็กชายชโนดม วงค์บัวเจริญ
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๙๑

เด็กหญิงญาณิธิป ภูวดลไพศาล
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๙๒

เด็กหญิงญาดานุช ปดประทุม
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๙๓

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ กุลเจียง
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๙๔

เด็กชายณพวุฒิ ลมัยกุล
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๒๓ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๙๕

เด็กชายณภัทร
พิเชฐไชยพาณิชย์

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๙๖

เด็กชายณัฎฐ์สฤษฎิ

์

แย้มไชยา
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๙๗

เด็กหญิงณัฐชา ภู่สละ
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๙๘

เด็กชายณัฐดนัย อุดขา
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๗๙๙

เด็กหญิงณัฐภัทร กลสัตยสมิต
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๐๐

เด็กชายณัฐภัทร เมนะรัตน์
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๐๑

เด็กหญิงณัฐรัตน์ จีเงิน

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๐๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ สุวรรณสิงห์
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๐๓

เด็กชายณัฐวัศ เอกพิชิตมาร
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๐๔

เด็กชายณฐพบ สาริบุตร
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๐๕

เด็กหญิงณิชกานต์ ใจติบ

๊

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๐๖

เด็กหญิงณิชารีย์ บุญยงค์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๐๗

เด็กชายดนุโรจ ฐานะ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๐๘

เด็กหญิงดวงพร ครองศิล
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๐๙

เด็กหญิงดวงเนตร ทรงลำยอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๑๐

เด็กหญิงดาหลา วามนตรี
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๑๑

เด็กชายตะวัน มีจินดา
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๑๒

เด็กชายตะวัน ยอดสิงห์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๑๓

เด็กชายทฤษฎี ศรีอินทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๑๔

เด็กชายทินภัทร์ บุญเทียน
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๑๕

เด็กชายธงชัย ศรีจันทร์เทพ
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๑๖

เด็กชายธนกร เนียมทอง
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๑๗

เด็กชายธนดล แก้วบัวดี
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๑๘

เด็กชายธนบดี ร้อยดาพันธ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๑๙

เด็กชายธนบดี โพธาพันธุ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๒๐

เด็กชายธนพนธ์ นาคพันธ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๒๑

เด็กชายธนพล เพชรสังฆาต
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๒๒

เด็กชายธนภัทร วงษ์สอาด

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๒๓

เด็กชายธนภัทร วรอุดม
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๒๔

เด็กชายธนวัฒน์ บุตรแก้ว
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๒๕

เด็กชายธรรมรัตน์ พ่อชมภู
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๒๖

เด็กชายธวัชชัย เวฬุวนารักษ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๒๗

เด็กชายธัชพงศ์ งามสอาด
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๒๘

เด็กหญิงธิชากร พรมมา
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๒๙

เด็กชายธีรดนัย ดวงยีหวา

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๒๔ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๓๐

เด็กชายธีรภัทร ทองเชิญ
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๓๑

เด็กหญิงนพมาศ โนรินยา
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๓๒

เด็กหญิงนภัสสร บุญกลิน

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๓๓

เด็กหญิงนภัสสร ยอดบุนอก
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๓๔

เด็กหญิงนภัสสร วิรุฬห์พุทธวงศ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๓๕

เด็กหญิงนภัสสรา ลือภพ
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๓๖

เด็กหญิงนฤกานต์ อินชา
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๓๗

เด็กหญิงนฤสรณ์ วิชาหาญ
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๓๘

เด็กชายนันทวัฒน์ อาษากิจ
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๓๙

เด็กหญิงนันท์นภัส ใยเมือง
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๔๐

เด็กหญิงนิชธาวัลย์ ชาติยานนท์
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๔๑

เด็กหญิงปนัสนา กองสุขผล
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๔๒

เด็กหญิงประภัสสร สอจันทึก
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๔๓

เด็กชายปรีชา พิจารณ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๔๔

เด็กชายปวริศ เจริญปฐยาวัต
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๔๕

เด็กหญิงปวีณา ตามาตา
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๔๖

เด็กหญิงปารมี จะบำรุง
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๔๗

เด็กหญิงปาริชาติ แช่มชืน

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๔๘

เด็กหญิงปุณิกา เกียรติกานนท์
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๔๙

เด็กหญิงผุสดี ทองจอมวิไล
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๕๐

เด็กชายพงศ์พล บุตรสีมาตย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๕๑

เด็กชายพนมกรณ์ หมวดอินทร์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๕๒

เด็กหญิงพนิตตา พึงขยาย

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๕๓

เด็กหญิงพนิตพร อินทวัฒน์
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๕๔

เด็กหญิงพรธิชา กลินเกษร

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๕๕

เด็กหญิงพรนภา แสงสว่าง
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๕๖

เด็กหญิงพรรณิภา พะตังพะวัง
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๕๗

เด็กหญิงพรรษา เจนวิชชุเมธ
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๕๘

เด็กชายพฤทธิอนันต์

์

พะตังพะวัง
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๕๙

เด็กหญิงพัตรพิมล ทองธนะชัย
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๖๐

เด็กชายพัทธกานต์ พาพันธ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๖๑

เด็กหญิงพัทธนันท์ นามเงิน
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๖๒

เด็กชายพานทอง ผายรัศมี

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๖๓

เด็กหญิงพิจิตรา สีสันต์
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๖๔

เด็กหญิงพิชานันท์ บุญวงศ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๒๕ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๖๕

เด็กหญิงพิมพ์ทิชา โรจนสรณ์สิริ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๖๖

เด็กหญิงพิมพ์รัมภา เจียรสุขสิริ
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๖๗

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ไชยมงค์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๖๘

เด็กหญิงพิมพ์อร หาดปนขจรจารุ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๖๙

เด็กหญิงพิมมาดา บัวผัน
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๗๐

เด็กหญิงภัณฑิรา นรากรณ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๗๑

เด็กหญิงภัทรจาริน เคลือบสูงเนิน
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๗๒

เด็กชายภัทรพล อยู่บาง
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๗๓

เด็กหญิงภัทรียา วินัยกิจ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๗๔

เด็กชายภากร เทียงอินทร์

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๗๕

เด็กชายภิเษก สวัสดิชัยคำ
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๗๖

เด็กชายภูดิศ ไวยทิพย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๗๗

เด็กชายภูธฤทธิ

์

เกษสาคร
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๗๘

เด็กชายภูมิภักดิ

์

เจริญภักดี
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๗๙

เด็กชายภูมิภัทร เจริญโนนสูง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๘๐

เด็กชายภูริทัต คล้ายวรรณ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๘๑

เด็กชายภูริภัทร ชีวเรืองโรจน์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๘๒

เด็กชายมณฑล กุลแก้ว
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๘๓

เด็กชายมณฑวรรษ แก้วนำเย็น
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๘๔

เด็กหญิงมนฑกานต์ สุขนิล
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๘๕

เด็กหญิงมลฤดี ดีโคตร
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๘๖

เด็กหญิงมินตรา งามศิริสมบูรณ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๘๗

เด็กหญิงยุพารัตน์ ดวงนาค
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๘๘

เด็กชายรฐนันท์ ปฐมบัญญัติ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๘๙

เด็กหญิงรตนบงกช ติสันเทียะ
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๙๐

เด็กหญิงรัชดาพร โสดาอิง

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๙๑

เด็กชายรัฐภูมิ การะภักดี
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๙๒

เด็กหญิงรินรดา เรือนงาม
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๙๓

เด็กหญิงรุจิรา ทาแก้ว
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๙๔

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ตังอนันต์สกุล

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๙๕

เด็กชายลัทธพล วรภิญโญ
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๙๖

เด็กชายลาภวัต จันทร์เพ็ญ
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๙๗

เด็กชายวงศธร บัวผัน
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๙๘

เด็กชายวงศ์วริศ ทองหยิบ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๘๙๙

เด็กหญิงวนัชพร มากมูล
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๒๖ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๐๐

เด็กชายวรพล เสลา
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๐๑

เด็กหญิงวรรณพร ฤทธิกิง

์ ่

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๐๒

เด็กหญิงวรรณิภา เยาวพันธุ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๐๓

เด็กชายวรวรรธน์ ขันตี
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๐๔

เด็กหญิงวริศรา ศรีเวชสิน
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๐๕

เด็กชายวรโชติ ขาวผ่อง
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๐๖

เด็กชายวสันต์ ฆ้องสะเทือน
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๐๗

เด็กชายวันชนะ เทียมแสง
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๐๘

เด็กหญิงวันดี โตลอยเกตุ
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๐๙

เด็กชายวันเฉลิม เลิศสง่า
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๑๐

เด็กหญิงวัลลภา วิชัยภูมิ
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๑๑

เด็กหญิงวาลดา ทองศรีนาค
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๑๒

เด็กชายวิทยา ฝายบุตร
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๑๓

เด็กหญิงวิลาวัณย์ สุขเกษม
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๑๔

เด็กหญิงวิศัลย์ศยา แสงสว่าง
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๑๕

เด็กชายวีรภัทร ไชยหานิตย์
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๑๖

เด็กชายวีรวิชญ์
ถิระพรพงศ์เกษม

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๑๗

เด็กหญิงศดานันท์ สอนสิงห์
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๑๘

เด็กหญิงศิริภรณ์ จงเจริญ
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๑๙

เด็กหญิงศุภกานต์ ชูเมือง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๒๐

เด็กชายศุภวิชญ์ รำนา
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๒๑

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ สงแทน
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๒๒

เด็กหญิงศุภิกา สุขทัว

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๒๓

เด็กหญิงศุภิสรา ไชยวังราช
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๒๔

เด็กชายสมพล อ้นหลำ
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๒๕

เด็กหญิงสรัญญา ลอดกระโทก
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๒๖

เด็กหญิงสรีธร สีเนตร
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๒๗

เด็กหญิงสุชัญญา สมสวย
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๒๘

เด็กหญิงสุธิดา ไชยสิทธิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๒๙

เด็กหญิงสุนทรี ตาบุดดา
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๓๐

เด็กหญิงสุภาวดี ตรุดเส็ง
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๓๑

เด็กหญิงสุภิสรา มากมูล
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๓๒

เด็กชายหฤษฏ์ ปองสุวรรณ
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๓๓

เด็กชายหัตถศิลป กุลสัมพันธ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๓๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

ฉิมพิภพ
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๒๗ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๓๕

เด็กหญิงอภัสรา สุวรรณรัก
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๓๖

เด็กชายอภิรักษ์ ฤกษ์ดี
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๓๗

เด็กหญิงอรพิณ ชมดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๓๘

เด็กหญิงอรพินท์ ปฐมศิริ
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๓๙

เด็กหญิงอริศา คงทรัพย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๔๐

เด็กหญิงอริสา เนินผา
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๔๑

เด็กชายอัครพนธ์ สุธรรมานนท์
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๔๒

เด็กหญิงเกวลิน จำปา
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๔๓

เด็กชายเขมวัฒน์ การกูล
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๔๔

เด็กหญิงเชาวน์นารี ปอมยุคล
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๔๕

เด็กชายเตชิศร์ กิตติวัฒนากูล
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๔๖

เด็กชายเอกลักษณ์ นะสุวรรณโน
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๔๗

เด็กชายเอืออังกูร

้

อาจหาญ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๔๘

เด็กหญิงแพรพลอย ไทรทอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๔๙

เด็กหญิงแพรวา ดำรงค์ไชย
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๕๐

เด็กหญิงแพรวา โพธิสมบัติ
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๕๑

เด็กชายวรธน ขวัญพงษ์ดี
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๕๒

เด็กหญิงปยะวรรณ ยิมน้อย

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๕๓

เด็กหญิงสุรัตนา ค้าขาย
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๕๔

เด็กหญิงจิราพร บุตรสาสินธ์
๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๕๕

เด็กหญิงอารียา คงถินฐาน

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๕๖

เด็กชายอภิศักดิ

์

อำนวยเจริญชัย
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๕๗

เด็กหญิงพรรณวษา เกชิต
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๕๘

เด็กหญิงอลิษา ทิพบุพระ
๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๕๙

เด็กหญิงยลดา สุขม่วง
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๖๐

เด็กหญิงปริชญา โสภา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๖๑

เด็กชายณิชากร สุมา
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๖๒

เด็กหญิงชัชชญา ปาระพิมพ์
๑๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๖๓

เด็กหญิงวริศรา ยอดพังเทียม
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๖๔

เด็กชายภโวทัย ปานมาศ
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๖๕

เด็กหญิงจันทกานต์ ทองปาน
๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๖๖

เด็กหญิงวิรัญญา หมุดสุวรรณ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๖๗

เด็กชายวงศกร ศิริสุนทร
๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๖๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เหล็กจีน
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๖๙

เด็กหญิงมาริษา ชวลิตสุนทร
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๒๘ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๗๐

เด็กหญิงมุทิตา กิจพิทักษ์
๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๗๑

เด็กหญิงวรัญญา แสงลุ่ม
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๗๒

เด็กหญิงณัฎฐาน์ พรหมจรรย์
๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๗๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ธนสารวิวัฒน์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๗๔

เด็กชายพงษ์ศธร เนระคร
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๗๕

เด็กชายพีรพล พฤกษะวัน
๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๗๖

เด็กหญิงกัญจน์ฐิศา ปรมีประโชติ
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๗๗

เด็กชายสุรกิจ เทศธรรม
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๗๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ มัคเจริญ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๗๙

เด็กหญิงรมย์ธีรา โสวัตร
๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๘๐

เด็กหญิงสุชาวดี ชาติมนตรี
๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๘๑

เด็กหญิงสุชาวดี บุญมี
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๘๒

เด็กหญิงสุวิชญา ผิวงาม

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๘๓

เด็กหญิงสุวิชาดา เกียววงษ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๘๔

เด็กหญิงอินทิรา บัวลารักษ์
๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๘๕

เด็กชายจรูญวิทย์ ปานขวาน้อย
๓๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๘๖

เด็กหญิงปกเกศ จิตเมธากุล ๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๘๗

เด็กชายบัณฑิต แสงใส
๒๖/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๘๘

เด็กหญิงกัญญนัฐ โสภาคะยัง
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๘๙

เด็กหญิงกัญฑรีย์ เหมือนทองจีน
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๙๐

เด็กชายกิตติภพ ขันแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๙๑

เด็กชายขัวญชัย เปยสันเทียะ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๙๒

เด็กชายจารุเดช จันทร์น้อย
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๙๓

เด็กหญิงชลิศา มณีรัตน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๙๔

เด็กชายฐปนต แสงศรีภูมิ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๙๕

เด็กหญิงณภัทร สุวพร
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๙๖

เด็กหญิงณัชชา ฤดีกมลนิตย์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๙๗

เด็กหญิงณัฐณิชา ทักษิณ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๙๘

เด็กชายณัฐดนัย แก้วเมืองน้อย
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๗๙๙๙

เด็กชายณัฐวีณ์ ภิญโญศัตรูพ่าย
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๐๐

เด็กหญิงณิชาดา น้อมศิริ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๐๑

เด็กหญิงดลชนก สุวรรณกฤต

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๐๒

เด็กชายตรรกวิท กลินจำปา

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๐๓

เด็กชายทวีชัย ศรีวิชัย
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๐๔

เด็กหญิงทัศนีย์ พรมทอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๒๙ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๐๕

เด็กชายธนภัทร จันทร์สมบูรณ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๐๖

เด็กหญิงธนัชชา ศรีจันทร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๐๗

เด็กชายธนัท ร่มเย็นเปนสุข
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๐๘

เด็กหญิงธัญชนก นาควิเชียร
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๐๙

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ศิริบำรุง
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๑๐

เด็กหญิงธาราทิพย์ พรมเนตรกาศ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๑๑

เด็กหญิงนวกานต์ ศิริเขตรกรณ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๑๒

เด็กชายปณิธิ คงทอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๑๓

เด็กหญิงปพิชญา นวมเอียม

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๑๔

เด็กหญิงปรานิสสา นิสสัยดี
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๑๕

เด็กหญิงปรารถนา คูหา
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๑๖

เด็กหญิงปวริศา วงษ์ทิม
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๑๗

เด็กหญิงปวริศา ไชยพรม
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๑๘

เด็กชายปวิช กันหาจันทร์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๑๙

เด็กหญิงปฐมานันท์ สิทธิอมรกิตติ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๒๐

เด็กชายปยพนธ์ พรหมพินิจ
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๒๑

เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ ศีลทรงธรรม
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๒๒

เด็กชายพงษ์ศิริ ศิริสาร
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๒๓

เด็กหญิงพนิตพิชา พิลึก
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๒๔

เด็กชายพลพล ชำนาญกุล
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๒๕

เด็กหญิงพัชรมัย
ขจรโชคประเสริฐ

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๒๖

เด็กหญิงพิชชามาศ อินทร

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๒๗

เด็กหญิงพิชญาภา ระดาไสย
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๒๘

เด็กชายพิพัฒน์ โพธิศรีสุข

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๒๙

เด็กหญิงพิมพ์นารา จันทราช
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๓๐

เด็กหญิงพิมพ์เพชร พุ่มสง่า
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๓๑

เด็กชายพิศณุวัฒน์ ดำเนินงาม
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๓๒

เด็กชายพิสิษฐ์ คุ้มวงศ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๓๓

เด็กชายพีรพัฒน์ สวัสดี
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๓๔

เด็กชายพีระพัฒน์ บุญน้อม
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๓๕

เด็กหญิงภคพร วิไลแก้ว
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๓๖

เด็กชายภคพล ธรรมฤทธิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๓๗

เด็กหญิงภัธระพร สุโรจน์วานิช
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๓๘

เด็กชายภาคิน สกุลรวย
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๓๙

เด็กชายภาวิทย์ ภูถมทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๓๐ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๔๐

เด็กชายภิรวัฒน์ พิลา
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๔๑

เด็กหญิงภีมรดา ลุกฤตยา
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๔๒

เด็กชายภูตินันท์ มากมูล
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๔๓

เด็กชายภูเพชร เกตุสุข
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๔๔

เด็กหญิงมัณมภัณฑ์ วงษ์ไกรนิธิกนก
๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๔๕

เด็กหญิงมีนลดา แก้วพินิจ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๔๖

เด็กชายรพีภวัต ดวงทองพูล
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๔๗

เด็กหญิงวรกมล อดุลยมนตรี
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๔๘

เด็กหญิงเนรัญ ใจสูงเนิน
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๔๙

เด็กหญิงเฟองฟู แสนโม่

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๕๐

เด็กชายโจ ฟรานซิส
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๕๑

เด็กหญิงไปรยา ศิริมงคล
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๕๒

เด็กหญิงไพลิน ไชยโพธิกลาง

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๕๓

เด็กชายไวทย์ชนน กระจายศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๕๔

เด็กชายกนกเทพ ทองไชย
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๕๕

เด็กชายกริชฐาวุฒิ
ขุนจิตราวรพานิช ๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๕๖
เด็กหญิงกันตพรวิศิษฏ์

จันที

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๕๗

เด็กหญิงกัลยกร ฟกสาคร
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๕๘

เด็กหญิงกุศลิน โสมอินทร์
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๕๙

เด็กชายคมสันต์ แก่นสน
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๖๐

เด็กชายจอมทัพ นราศรี
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๖๑

เด็กชายจารุกิตติ

์

รุจีพิสิฐ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๖๒

เด็กชายจิตพิสุทธิ

์

สาระธรรม
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๖๓

เด็กชายจิรวัฒน์ คูทองคำ
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๖๔

เด็กชายจิราศักดิ

์

จินตนสถิตย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๖๕

เด็กชายชนะพล ไชยมาตย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๖๖

เด็กหญิงชลธิชา จันทเขต
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๖๗

เด็กหญิงชลธิชา ศรีสมุทร
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๖๘

เด็กชายชัยพิชิต น้อยหลุบเลา
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๖๙

เด็กชายชัยวัฒน์ สันปาแก้ว
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๗๐

เด็กหญิงญาณิศา เลิศแก้วศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๗๑

เด็กชายณฐพล รัตนปริคณน์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๗๒

เด็กหญิงณฤดี ยุทธรัตน์
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๗๓

เด็กชายณัฐพนธ์ สอนฮุ่ง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๗๔

เด็กหญิงณัฐมน สาวันดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๓๑ / ๓๑๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๗๕

เด็กชายณัฐวัฒน์ กุลชัยธนาวัฒน์
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๗๖

เด็กหญิงณิธาภัทร ชัยพรหม

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๗๗

เด็กชายธนณัฏฐ์ แจ้งต่าย
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๗๘

เด็กชายธนบัตร บาลุน
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๗๙

เด็กชายธนภัทร เอียมงาม

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๘๐

เด็กหญิงธรรมธิดา ยศปญญา
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๘๑

เด็กหญิงธินัดดา แซ่เจีย

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๘๒

เด็กชายธีระศักดิ

์

ศรีเขือนแก้ว

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๘๓

เด็กชายนัฐนันท์ แก้วณรงค์
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๘๔

เด็กหญิงปณณารีย์ จันทร์เพชร
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๘๕

เด็กหญิงปยะดา บำรุงราษฎร์
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๘๖

เด็กชายพลพล คุณุทัย
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๘๗

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เณรแตง
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๘๘

เด็กหญิงรสสุคนธ์ ริวทอง

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๘๙

เด็กหญิงวีรวรรณ เกษรบัวทอง
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๙๐

เด็กหญิงสริดา เห้าเจริญ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๙๑

เด็กหญิงสุธาสินี ดลแวววาว
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๙๒

เด็กหญิงหัสนาภัทร์
แก้วอารีย์ปุณภพ

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๙๓

เด็กชายอภิชาติ พินิจผล

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๙๔

เด็กหญิงอาริตา ชัชรัต

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๙๕

เด็กชายเจษฎากร สดเมือง
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๙๖

เด็กชายเมทนี เพ่งพินิจ
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๙๗

เด็กหญิงหทัยทิพย์ ตังอุทัยเรือง

้

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๙๘

เด็กหญิงอมิทิตา โทสันเทียะ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๐๙๙

เด็กหญิงอรจิรา โคตรภูเขียว
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๐๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ รวิภาสพรสกุล
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๐๑

เด็กหญิงณัฐณิชา ตังสัจจะกุล

้

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๐๒

เด็กชายธนชาติ ชูทรัพย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๐๓

เด็กชายธนพล สังข์ทอง
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๐๔

เด็กหญิงนริศรา กาลธิโร
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๐๕

เด็กชายน่านฟา ชิวหากาญจน์
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๐๖

เด็กชายปริญญา เย็นสุข
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๐๗

เด็กหญิงผไทมาศ โชคกิจ
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๐๘

เด็กชายพชร แจงเล็ก
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๐๙

เด็กหญิงพรรณปพร ปตภี
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๓๒ / ๓๑๗

้
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ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๑๐

เด็กหญิงพิมพิกา ตรงแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๑๑

เด็กชายภัทร จิตรชุ่ม
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๑๒

เด็กชายภัทรพล นาคทับ
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๑๓

เด็กชายภูบดินทร์ โพธิตุ้ม

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๑๔

เด็กชายวรกิจ อินทร์ตรา
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๑๕

เด็กชายวรปรัชญ์ เลียงบำรุง

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๑๖

เด็กชายสงกรานต์ หารแก้ว
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๑๗

เด็กชายสหัสพล ใจไทย
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๑๘

เด็กชายสิทธิพล ปนปรือ
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๑๙

เด็กหญิงสิริพร บุญโข
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๒๐

เด็กชายอนาวิล จันทร์คำ
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๒๑

เด็กชายอัครชัย อาบทอง
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๒๒

เด็กชายอานนท์ ศรีประเสริฐ
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๒๓

เด็กหญิงอารียา เกษสุวรรณ
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๒๔

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พุกกลำ
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๒๕

นางสาวกนกวรรณ วรรณสาย
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๒๖

นางสาวจริญาภรณ์ สดศรี
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๒๗

นายชานนท์ เปลียนไทย

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๒๘

นางสาวชุติมณฑน์ สุทธารมณ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๒๙

นางสาวณัฐปภัสร์ กุลชัยธนาวัฒน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๓๐

นายดลหทัย วงศ์ทองเหลือ

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๓๑

นางสาวธนพรรณ ลุนลอด
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๓๒

นางสาวธนัญชิดา แสงไทย
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๓๓

นางสาวนลินดา ยามาชิตะ
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๓๔

นางสาวนิศาชล พันธุทิม
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๓๕

นายปรวิทย์ คำสวัสดิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๓๖

นางสาวปลิตา ตันแสน
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๓๗

นางสาวปุณณิศา กฤษเดช
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๓๘

นางสาวพรธีรา ศิริศักดิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๓๙

นายพัชรพล หาญจางสิทธิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๔๐

นางสาวพัชราภรณ์ ประเภา
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๔๑

นางสาวพิมพ์ อิงแอบ
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๔๒

นายพีรวิชญ์ ยงสม
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๔๓

นางสาวภัทรภร ผ่องโสภา
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๔๔

นางสาวมณฑิชา จันทร์แดง
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๓๓ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๔๕

นางสาวมนฤดี อินทรสิงห์

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๔๖

นางสาววิรพิมพ์ มาดหมาย
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๔๗

นายศักดิศิชัย

์

อินต๊ะวงค์
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๔๘

นายศิวกร มะลิวัลย์
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๔๙

นายสหธนาคาร เกิดชัย
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๕๐

นางสาวสุดาพร มณีเอกพันธ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๕๑

นายเจษฎา เปกธนู
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๕๒

นายวิทยา แท้วเคลือ
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๕๓

นายอนุวัฒน์ ประเมธา
๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๕๔

นายธรรณธรณ์ สาระจันทร์
๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๕๕

นางสาวพัชทรียา ศรีวงค์วรรณ์
๓๑/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๕๖

นางสาวกาญจนา ม่วงทอง
๐๕/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๕๗

นางสาวสุพรรณี รอดขจร
๒๘/๐๙/๒๕๑๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๕๘

นางสาวกชพร กังสชาต
๑๑/๑๐/๒๕๓๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๕๙

นางสาวนันทิชา อรรถกฤษณ์
๒๘/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๖๐

นางสาวสุรี กะตะโท
๐๒/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๖๑

นางสาวเบญจพร บุญนุช
๒๕/๐๘/๒๕๓๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๖๒

นางสาวศันสนีย์ อ่วมแก้ว
๐๑/๐๒/๒๕๓๒

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๖๓

เด็กหญิงกัญญาวีร์ โพธิเศษ
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๖๔

เด็กหญิงจิตรสินี ชาวด่าน
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๖๕

เด็กชายชนะภพ แพพิพัฒน์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๖๖

เด็กชายชยากร บุญรอด
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๖๗

เด็กชายชัยวัฒน์ ขันช่วย
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๖๘

เด็กหญิงญาตาวี ดวงแก้ว
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๖๙

เด็กหญิงธนิสร ดามะณี
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๗๐

เด็กชายนครินทร์ ธรรมรงค์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๗๑

เด็กชายบุณบุศย์ สุขโสม
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๗๒

เด็กชายพงษ์ภิพัฒน์ อินทรักษา
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๗๓

เด็กหญิงภันฑิรา รักวงศ์ประยูร
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๗๔

เด็กชายรัชชานนท์ บุญทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๗๕

เด็กหญิงลฎาภรณ์ บุตรพรม
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๗๖

เด็กหญิงวิชญา ก้องโสตร์
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๗๗

เด็กหญิงสุภารัตน์ สิงห์หาทอง
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๗๘

เด็กชายณัฐพงษ์ มณีเขียว
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๗๙

เด็กชายธนานนต์ บุญชาโต
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๓๔ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๘๐

เด็กชายธิเบต จึงรัศมีพานิช
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๘๑

เด็กชายปรมี ผาลี
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๘๒

เด็กชายพลวัตร สุขสุศิลป
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๘๓

เด็กหญิงภัคจิรา สินสุพรรณ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๘๔

เด็กชายวงศกร อินทรศร

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๘๕

เด็กชายวรปรัชญ์ คำไทย
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๘๖

เด็กหญิงหทัยภัทร หนูสี
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๘๗

เด็กชายเศรษฐพงษ์ ชำนาญเพชร
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๘๘

เด็กชายโชคทวีทรัพย์ ท่าหาญ
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๘๙

เด็กหญิงกมลรัตน์ สะราคำ
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๙๐

เด็กชายกันต์ศักดิ

์

คุระจอก
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๙๑

เด็กชายกำพล
ขจรโชคประเสริฐ

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๙๒

เด็กชายจิรภัทร ขุนแสน
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๙๓

เด็กชายประกาศิต อำไพร
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๙๔

เด็กชายภูสิทธิ จันตูม
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๙๕

เด็กชายมาวิน ชินวงศ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๙๖

เด็กชายศักดาวุฒิ สังข์แก้ว
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๙๗

เด็กหญิงอมรรฆวี พานศิลป
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๙๘

นายเผ่าพล กนกกุลเดโช
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๑๙๙

เด็กหญิงกชศกร ไกรทองสุข
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๐๐

เด็กหญิงกนกพรรณ มุสิกชาติ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๐๑

เด็กหญิงกนกวรรณ เตรียมกรม
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๐๒

เด็กชายกฤต เจริญสุข
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๐๓

เด็กชายกฤตเมธ ดำทองคำ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๐๔

เด็กชายกฤศ บงกชรัตนเลิศ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๐๕ เด็กหญิงกฤษฎิณิชาพัชร

์

อ่อนละมูล
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๐๖

เด็กชายกฤษณพงศ์ สุขเลา
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๐๗

เด็กชายกวีภูมิ อินนาคกูล
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๐๘

เด็กชายกันตพัฒน์ ดวงยีหวา

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๐๙

เด็กชายจักรพรรณ์ กอนา
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๑๐

เด็กหญิงจุฑามณี จิราพงษ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๑๑

เด็กหญิงฉัฐพัชร์ จันลาศรี
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๑๒

เด็กชายชาติปวีณ์วัศ สมสุขสวัสดิกุล

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๑๓

เด็กชายญาณพัฒน์ ประภาพรสุข
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๑๔

เด็กหญิงญาตาวี อินทร์จักร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๓๕ / ๓๑๗

้
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ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๑๕

เด็กชายณฐพงศ์ กุลแสง
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๑๖

เด็กชายณฐพล คำพินิจ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๑๗

เด็กหญิงณัชชา การะเกษ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๑๘

เด็กหญิงณัฐกมล คงเปยม
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๑๙

เด็กหญิงณัฐชา ประทุมวงศ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๒๐

เด็กหญิงณัฐญา เจริญรบ
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๒๑

เด็กหญิงณัฐณิชา พลครุฑ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๒๒

เด็กชายณัฐพรรษ แพ่งนุเคราะห์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๒๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ ใจดี
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๒๔

เด็กชายณัฐวุฒิ จตุรพรกุล
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๒๕

เด็กหญิงณิชกานต์ พันธ์ศรี
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๒๖

เด็กชายดนุเดช เวียงนนท์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๒๗

เด็กหญิงดริษา แสวงธีระ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๒๘

เด็กหญิงตวรรณฉาย มีปต
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๒๙

เด็กชายธนพล เพ็งมี
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๓๐

เด็กหญิงธนภัทร โชคศรีนิล
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๓๑

เด็กหญิงธนวรรณ จิรเมธีพันธ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๓๒

เด็กหญิงธัญจิรา จำนงค์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๓๓

เด็กหญิงธันยธร ถมทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๓๔

เด็กหญิงธารารัตน์ วงษ์ศักดิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๓๕

เด็กชายธีระวัตร เศษโถ
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๓๖

เด็กหญิงนภัสสร บัวรัตน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๓๗

เด็กชายนรนชัย เหล็กอินทร์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๓๘

เด็กหญิงนฤภัทร ทองเฟอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๓๙

เด็กหญิงนลิษา หม่อมเป
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๔๐

เด็กชายนวภัทร พวงพุทธ
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๔๑

เด็กหญิงนัฐนิชา วรรณกง

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๔๒

เด็กหญิงนัดตยา สังข์โชติ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๔๓

เด็กหญิงนันทิชา มณีเนตร
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๔๔

เด็กชายบดินทร์ ศรีหาคุณ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๔๕

เด็กหญิงปภาธร เมษานุกรบุตร
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๔๖

เด็กหญิงปวีณา ศรีตะนัย
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๔๗

เด็กหญิงปานตะวัน แซ่เอียว

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๔๘

เด็กหญิงปาริฉัตร สีอ่อน
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๔๙

เด็กหญิงปาลิดา สมผัด
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๓๖ / ๓๑๗

้
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ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๕๐

เด็กหญิงผกามาศ แช่มช้อย
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๕๑

เด็กชายพงศ์วิชญ์ ณ ปอมเพ็ชร
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๕๒

เด็กชายพรพล จงศรี
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๕๓

เด็กหญิงพรรณนารา พุกนัด
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๕๔

เด็กหญิงพศิกา โสภา
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๕๕

เด็กหญิงพัชรพร นันทโกวัฒน์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๕๖

เด็กหญิงพัชราภา ไวรจนา
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๕๗

เด็กหญิงพาฝน จันทร์มี
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๕๘

เด็กชายพิจักษณ์ ลิมลำเลิศกุล

้

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๕๙

เด็กหญิงพิชชาอร บัวเกิด

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๖๐

เด็กหญิงพิชญาวี นุ่นใหม่

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๖๑

เด็กหญิงพิชาภา อรุณฤกษ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๖๒

เด็กชายพิสิฐชัย อรชุนเลิศไมตรี
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๖๓

เด็กหญิงภัทรนันท์ ปติทานัง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๖๔

เด็กหญิงภัทรนันท์ อัคฮาด
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๖๕

เด็กชายภานุวัฒน์ โกมุท
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๖๖

เด็กหญิงมลธิฌา เสนาวิเศษ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๖๗

เด็กหญิงยุวรรดา เกิดเหม็น
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๖๘

เด็กชายรังสิมันตุ์ รึกสดี
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๖๙

เด็กหญิงลลิตา ชุมพลกรัง
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๗๐

เด็กหญิงลักษิกา ราชวงค์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๗๑

เด็กหญิงลัลนา สิทธิโชคธรรม
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๗๒

เด็กชายวิษณุ เล็กล้วน
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๗๓

เด็กหญิงวีรดา ทองเพชร
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๗๔

เด็กชายวีรภัทร ใจเทียง

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๗๕

เด็กชายวีระวัฒน์ มีเคลือบ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๗๖

เด็กชายวีรเดช เงินมูล
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๗๗

เด็กชายวุฒิพงษ์ เชือจันทร์อัตถ์

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๗๘

เด็กชายศรัญย์กร พงศ์อัศวชัย
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๗๙

เด็กชายศรัณญ์ บุญวันต์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๘๐

เด็กหญิงศิรประภา พฤษหอม
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๘๑

เด็กหญิงศิราภัทร เทพหัสดิน
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๘๒

เด็กชายศิวะโชติ คัชวะรัง
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๘๓

เด็กชายศุภวิชณ์ แก้วเลิศดิลก

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๘๔

เด็กชายศุภสัณห์ อาจรอด
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๓๗ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๘๕

เด็กหญิงศุภักษร เมืองสันเทียะ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๘๖

เด็กชายศุภเดช กัลยกรนรากุล
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๘๗

เด็กชายสหรัฐ วรรธนะวิภาต
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๘๘

เด็กหญิงสาวิกา ประสงค์เสียง
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๘๙

เด็กชายสิรวิชญ์ นิตย์ใหม่
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๙๐

เด็กหญิงสิริกร ปานเผือก
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๙๑

เด็กหญิงสิรินดา ปญญา

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๙๒

เด็กชายสิริภาส นิตย์ใหม่
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๙๓

เด็กหญิงสิริยากร เอียดซัง
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๙๔

เด็กหญิงสุธาสินี กองไตร

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๙๕

เด็กหญิงสุพรรษา เปลืองเจริญผล

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๙๖

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ พิมมงคล
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๙๗

เด็กหญิงสุพิชญา อวยผล
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๙๘

เด็กหญิงสุภาพร พนารินทร์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๒๙๙

เด็กหญิงสุภิญญา จุ้ยดนตรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๐๐

เด็กชายสุรพล เสนาช่วย
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๐๑

เด็กชายสุวิทย์ ฤทธิเดช
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๐๒

เด็กชายหรคุณ รักไทยเจริญชีพ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๐๓

เด็กชายอธิปธรรม์ดา อาวรธรรม

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๐๔

เด็กชายอนุวัตน์ จิรปติสัจจะ
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๐๕

เด็กหญิงอภิชญา บุญลำ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๐๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อติภูมิลำเนา
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๐๗

เด็กชายอมรศักดิ

์

ผามมาลา
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๐๘

เด็กหญิงเกวลิน นิโกรถะ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๐๙

เด็กหญิงเกสรา อยู่เย็น
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๑๐

เด็กหญิงเจตน์ญาณ์
ชาญเตชะสิทธิกุล

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๑๑

เด็กหญิงเมทินี สวนศรี
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๑๒

เด็กชายเมธาวี สว่างศรี
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๑๓

เด็กหญิงเมษณี อนุฤทธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๑๔

เด็กชายกฤษกร วนิชดำรงค์ศักดิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๑๕

เด็กชายกฤษณะ ลิมปทุม

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๑๖

เด็กหญิงกัญญลักษณ์ อุนาสิงห์
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๑๗

เด็กหญิงกัญญา แก้วสมบุญ
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๑๘

เด็กหญิงกัญญาพัชร กำลังไทย

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๑๙

เด็กหญิงกานต์ธิดา ชมภู
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๓๘ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๒๐

เด็กชายกิตตินัน รอดชืน

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๒๑

เด็กหญิงกุลกริยา เฉลิมชัย
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๒๒

เด็กหญิงกุลณภา นิลจันทร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๒๓

เด็กหญิงกุลรสา จันทรอุทัย
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๒๔

เด็กหญิงขวัญจิรา ช่วงมณีโชติ
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๒๕

เด็กชายขัตติยะ หล้าลุน
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๒๖

เด็กชายครองทรัพย์ ฟกพงษ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๒๗

เด็กชายคุณชัย จันเพชร

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๒๘

เด็กหญิงจิดาภา เรืองสระ
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๒๙

เด็กหญิงชญานิศ กันทา
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๓๐

เด็กชายชนาธิป ยอดอินทร์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๓๑

เด็กชายชยกร ศรีธูป
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๓๒

เด็กชายญาณาธิป ฟกนิล
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๓๓

เด็กชายฑีฆทัศน์ เทียมหว้า
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๓๔

เด็กชายณภัทร วิมาละ
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๓๕

เด็กหญิงณภัสสร จันทร์รุ่งอนันต์
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๓๖

เด็กหญิงณัฎฐณิชา พัฒนประเสริฐ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๓๗

เด็กหญิงณัฐกานต์ ลีนา
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๓๘

เด็กหญิงณัฐกุล แลโค้ง
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๓๙

เด็กชายณัฐชัย เรณู
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๔๐

เด็กหญิงณัฐณิชา เปลวเพชร

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๔๑

เด็กหญิงณัฐนรี จันทร์สว่าง
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๔๒

เด็กชายณัฐพล สนธิสาขา
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๔๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ บุญตัง

้

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๔๔

เด็กชายณัฐวัตร โสมา
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ เฉลยภาพ
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๔๖

เด็กชายดนุเดช มานาม
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๔๗

เด็กหญิงดวงพร เพ็งมี
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๔๘

เด็กหญิงทักษิณา กริวกระโทก

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๔๙

เด็กชายธนกฤต จ้อยศิริ
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๕๐

เด็กชายธนกฤต ภิรมย์แก้ว
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๕๑

เด็กหญิงธนภร พลายเดช
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๕๒

เด็กหญิงธนัชชา เชิดชูวงศ์ตระกูล
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๕๓

เด็กชายธราเทพ ขนาน
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๕๔

เด็กชายธัญเทพ ยังรอด
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๓๙ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๕๕

เด็กหญิงธิญาดา
สกุลกาญจนาภรณ์ ๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๕๖

เด็กหญิงธิดาเทพ เจตินัย
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๕๗

เด็กชายธเนศ อ่อนสำโรง
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๕๘

เด็กหญิงนพรัตน์ รัตนบวรสถิตย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๕๙

เด็กหญิงนภัสนันท์ ธนพัฒนาชัย
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๖๐

เด็กหญิงนภัสวรรณ อภิญญานนท์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๖๑

เด็กหญิงนริศรา คงเผ่า
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๖๒

เด็กหญิงนริศรา มนตรีพาณิชย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๖๓

เด็กหญิงนฤสรณ์ กุมาระ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๖๔

เด็กหญิงนลพรรณ จันทรเสงียม

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๖๕

เด็กชายนวพล ศรีสำโรง
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๖๖

เด็กชายปฏิพล สะแก้ว
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๖๗

เด็กชายปฏิพัทธ์ คำแสง
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๖๘
เด็กหญิงปฐมาวศรี อาณุภาพ

โพธิจิว

์ ๋

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๖๙

เด็กชายปวริศ นาคดี
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๗๐

เด็กชายปวรุตม์ ธานี
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๗๑

เด็กชายปญญา หวะสุวรรณ
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๗๒

เด็กหญิงปณณรัตน์ จิรศรัณพัฒน์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๗๓

เด็กหญิงปณณิกา งามวุฒิวร
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๗๔

เด็กหญิงผึง

้

รืนกลิน

่ ่

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๗๕

เด็กหญิงพรรณปพร บุญอุดม
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๗๖

เด็กชายพานทอง หมวดคงทอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๗๗

เด็กหญิงพิญาฎา พิมพ์พันธ์ดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๗๘

เด็กหญิงพิรดา บุญเรือง
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๗๙

เด็กชายพุทธิพงษ์ งามสอน
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๘๐

เด็กหญิงภคพร ตันจรารักษ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๘๑

เด็กชายภัทรดนัย ศิริทรัพย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๘๒

เด็กหญิงภัทรลดา รุณทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๘๓

เด็กหญิงภัทราวรรณ ณ นครพนม

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๘๔

เด็กหญิงภิรตรา กรอบเงิน
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๘๕

เด็กชายมนัฐยศ จิตรสมาน
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๘๖

เด็กชายรวิพล ผายรัศมี
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๘๗

เด็กชายรัชชานนท์ อ่อนประเสริฐ
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๘๘

เด็กหญิงรัญชิดา วิเศษอักษร
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๘๙

เด็กชายรัฐธรรมนูญ แสนอินคำ
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๔๐ / ๓๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๙๐

เด็กชายวชิรวิทย์ เคล้าโนนคล้อ
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๙๑

เด็กชายวชิระ สุดประเสริฐ
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๙๒

เด็กหญิงวนิดา รอดชมภู
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๙๓

เด็กชายวรพล กัลยาภานันท์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๙๔

เด็กชายวรพล วินิตสร

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๙๕

เด็กหญิงวรินทร์ทร อุณหดิลก
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๙๖

เด็กชายวรเมธ โรจนหัสดินทร์
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๙๗

เด็กชายวันชัย เนียมแย้ม
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๙๘

เด็กชายวันเฉลิม สงสาร
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๓๙๙

เด็กหญิงวิชิดา กันต์นิกุล
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๐๐

เด็กหญิงวิภาวดี เหตุเกษ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๐๑

เด็กชายวิศรุต แก้วพิศดาร
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๐๒

เด็กชายศตวรรษ ลีลา
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๐๓

เด็กชายศราวุฒิ ระย้าทอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๐๔

เด็กหญิงศศิธร เมยประโคน

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๐๕

เด็กหญิงศศิธร แก้วศรี
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๐๖

เด็กชายศุภกร เจริญพันธุ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๐๗

เด็กชายศุภรินทร์ แสงคำ
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๐๘

เด็กชายสิทธิโชค ประดิษฐศรี
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๐๙

เด็กชายสิรภพ วันดี
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๑๐

เด็กหญิงสิริยากรณ์ บุญเกิด
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๑๑

เด็กหญิงสิริวรรณ จันหอม
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๑๒

เด็กหญิงสุกัญญา คงศิลป
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๑๓

เด็กหญิงสุชาดา คุ้มผล

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๑๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุรีรัตน์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๑๕

เด็กหญิงสุตาภัทร ทัศนภูมิ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๑๖

เด็กชายสุทธิพงษ์ ทองอินทร์
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๑๗

เด็กหญิงสุพัชชา อินอุเทน
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๑๘

เด็กหญิงสุภาพร บุญประกอบ
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๑๙

เด็กหญิงสุมิตรา หอมเกษร
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๒๐

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ทองแต้ม
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๒๑

เด็กชายหรรษา กรองทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๒๒

เด็กชายอภิชาติ ล้ออุทัย
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๒๓

เด็กหญิงอมรา บุญญิกา
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๒๔

เด็กหญิงอรอุมา จันทะเสน
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๔๑ / ๓๑๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๒๕

เด็กชายอัครพงษ์ แท่งเหล็ก
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๒๖

เด็กหญิงอัญชลีพร ลอยทอง
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๒๗

เด็กหญิงอารียา ถวิลกิต
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๒๘

เด็กหญิงอินทิชา อินทโชติ
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๒๙

เด็กหญิงอินทุอร คำวิระ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๓๐

เด็กชายเกริกพล อาบรัมย์
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๓๑

เด็กหญิงเกวลิน เหมวงศ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๓๒

เด็กหญิงเจลดา จิวรี

๋

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๓๓

เด็กชายเจษฎากร สายมายา
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๓๔

เด็กหญิงเบญญาภา สวนตะโก
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๓๕

เด็กหญิงเยาวเรศ กิจพจน์
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๓๖

เด็กชายเรืองศักดิ

์

สุขขะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๓๗

เด็กชายเอือนิรันดร์

้

น้อยพร
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๓๘

เด็กหญิงโศรดา จันพานทอง

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๓๙

เด็กหญิงกชพร คงเพ็ง
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๔๐

เด็กหญิงกัญญา ศรีระเทษ
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๔๑

เด็กหญิงกัณฐ์ภรณ์ เนตรสว่าง
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๔๒

เด็กชายกีรติ ไกรจิต
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๔๓

เด็กชายชยพล ระฆังทอง
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๔๔

เด็กชายชยภัชน์ หาญโยธี
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๔๕

เด็กหญิงญาดาวดี บูรณะกรณ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๔๖

เด็กชายณัฐกิตติ

์

บุตรสิงห์
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๔๗

เด็กหญิงดลนภา โชติกลาง
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๔๘

เด็กหญิงทรรศยา มาสยะ
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๔๙

เด็กชายธนกร กองทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๕๐

เด็กชายธนากร ทองคำ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๕๑

เด็กหญิงธมนวรรณ ผนึกทอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๕๒

เด็กชายธรรมภักดิ

์

ด่านกระโทก
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๕๓

เด็กชายนภัทร เทียนแป
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๕๔

เด็กชายนัฐพร โขนัง
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๕๕

เด็กหญิงนัทธมน พันชนะ
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๕๖

เด็กหญิงนิพิฐภัทรา ลิมศิโรรัตน์

้

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๕๗

เด็กหญิงนิรมล เจรียมพันธ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๕๘

เด็กหญิงปานตะวัน สีแก่นจันทร์
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๕๙

เด็กหญิงปานเลขา พิมพาชะโร
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๔๒ / ๓๑๗

้
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ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๖๐

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ความดี
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๖๑

เด็กชายพิชาชาญ จันทร์ไว
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๖๒

เด็กหญิงพิชามญชุ์ ต่อวิริยะเลิศชัย
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๖๓

เด็กหญิงพิรญาณ์ ดอกไม้พุ่ม

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๖๔

เด็กชายภาคภูมิ กองทิพย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๖๕

เด็กชายภาคย์ เปนมันคง

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๖๖

เด็กชายยุทธพิชัย เหมือนงิว

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๖๗

เด็กหญิงวชิรญาณ์ วงศ์สวัสดิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๖๘

เด็กชายวรพล ภูสงเคราะห์
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๖๙

เด็กชายวรพล ไชยสันต์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๗๐

เด็กชายวริส อยู่หาด
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๗๑

เด็กชายวิสาข์ กลันคันฑา

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๗๒

เด็กชายวุฒิชัย วรรณประภา
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๗๓

เด็กหญิงศลิษา นันตรี
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๗๔

เด็กชายศวิษฐ์ วณิชยากุล
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๗๕

เด็กหญิงศศิธร หอมอ่อน
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๗๖

เด็กชายศิริวัฒน์ อำปฐม
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๗๗

เด็กชายศุภชัย นิลรัตน์
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๗๘

เด็กหญิงศุภิสรา สิริรัตนไพบูรณ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๗๙

เด็กหญิงสิริกัญญา นารีจันทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๘๐

เด็กชายสุทธิโชค แจ้งจำรัส
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๘๑

เด็กหญิงสุวดี เรืองธรรมวัฒน์
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๘๒

เด็กหญิงอรนภา คันธา
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๘๓

เด็กชายอัครพงษ์ วรเกียรติชูกิจ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๘๔

เด็กหญิงอาภานุช รมณีปูชนียะ
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๘๕

เด็กหญิงไพริน บัวงาม
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๘๖

เด็กหญิงกชมน เชิงหอม
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๘๗

เด็กชายกนกพงษ์ ถนอมนุ่ม
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๘๘

เด็กหญิงกนกพร หรังเผ่าพันธุ์

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๘๙

เด็กชายกฤดิทรัพย์

์

สิริปญจนนท์
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๙๐
เด็กหญิงจันทร์จ้าวขา แดงโสภา

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๙๑

เด็กชายชนะวัฒน์ ลิมสุวรรณ

้

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๙๒

เด็กหญิงชลธิชา ระวิสิทธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๙๓

เด็กชายชัยนนท์ พรมมา
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๙๔

เด็กชายชานนท์ สามิภักดิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๔๓ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๙๕

เด็กชายฐิตินันท์ เอืยมสำอางค์

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๙๖

เด็กชายณภัทร จันทร์ธิราช
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๙๗

เด็กชายธนกร แซ่เติน
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๙๘

เด็กหญิงธารทิพย์ สีสุรัตน์
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๔๙๙

เด็กชายธีธัช กิติวรรณ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๐๐

เด็กหญิงนภาพร ชันขุนทด
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๐๑

เด็กหญิงบัวชมพู สาระบูรณ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๐๒

เด็กชายปณิธาน แดงเรือง
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๐๓

เด็กหญิงปราชญา ชาญประโคน
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๐๔

เด็กชายปราณนต์ ซือตรง

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๐๕

เด็กหญิงปราณปรียา
ศรีรัตนพาทานนท์ ๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๐๖

เด็กชายปยะรัตน์ ทางเรือ
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๐๗

เด็กชายภานุพงศ์ นวลพรม
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๐๘

เด็กหญิงวรรณพร สงเคราะห์
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๐๙

เด็กหญิงวาริชารภา ภุชงค์เกตปรีดา
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๑๐

เด็กหญิงวิชญาดา ทินวัฒน์
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๑๑

เด็กหญิงศศิธร นพขำ
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๑๒

นางสาววรรณนิสา แต้มงาม
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๑๓

นางสาววรางคณา สกิจขวา
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๑๔

นายสิทธิกร อำนวยพานิช
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๑๕

นางสาวอลินดา รัตตมณี
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๑๖

นายธนบัตร บุตรวัง
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๑๗

นายพรนารายณ์ อ้นอินทร์
๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๑๘

นายพีรพัฒน์ พงษ์ไทยแท้
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๑๙

นางสาวขณิษฐา จิตติปกรณ์รักษ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๒๐

เด็กหญิงกรนันท์ อภิวัน
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๒๑

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

สุวงษ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๒๒

เด็กชายคธาพร ไวทยาชีวะ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๒๓

เด็กชายคมสันต์ มิงพฤกษ์

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๒๔

เด็กหญิงจารุวรรณ พิณรัตน์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๒๕

เด็กชายจารุวัฒน์ เกิดผล
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๒๖

เด็กหญิงจิตโสภี ใยดี
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๒๗

เด็กชายจิรกิตติ

์

เกษมทรัพย์สกุล
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๒๘

เด็กชายจิรายุทธ
เตรียมอำนวยโชค ๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๒๙

เด็กหญิงชลธิชา ไคร่ควร
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๔๔ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๓๐

เด็กหญิงชโลชา งามเฉลียว
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๓๑

เด็กชายญาณารณพ เทียนสู
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๓๒

เด็กหญิงฐิติกา เขียนนา
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๓๓

เด็กชายณัฐชิกาณต์ จาบประโคน
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๓๔

เด็กหญิงณัฐมณ ปนสนธิ
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๓๕

เด็กหญิงณิชานาฎ มงคลฉัตร
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๓๖

เด็กชายทัตพงศ์ แสงแก้ว
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๓๗

เด็กหญิงธานาทิป สีระพันธ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๓๘

เด็กชายธีรพงศ์ มัครมย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๓๙

เด็กชายธีรวัช ลิมปตานนท์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๔๐

เด็กชายธีระ โพธิสุขา

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๔๑

เด็กหญิงนฤกานต์ คุณชาติ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๔๒
เด็กหญิงพรรณนาราย

แก้วไพฑูรย์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๔๓

เด็กหญิงพรวี จวนสาง
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๔๔

เด็กหญิงพลอยชมพู ศรัทธาคม
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๔๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ วงษ์เคน
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๔๖

เด็กหญิงพันธิตรา ทองเครือ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๔๗

เด็กหญิงพิริษา ซับผ้าพับ
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๔๘

เด็กหญิงวรรณวิสา แย้มพงษ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๔๙

เด็กหญิงวิยพรรณ ทองคำ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๕๐

เด็กหญิงวิราวรรณ ราชสิงโห
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๕๑

เด็กชายวุฒิชัย ยิมแย้ม

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๕๒

เด็กหญิงสุมิตรตา พวงแก้ว
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๕๓

เด็กชายอนันตยศ สมประสงค์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๕๔

เด็กหญิงอาริสา ปุอุบล
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๕๕

เด็กหญิงอารียาพร ชนกวัฒนกุล

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๕๖

เด็กหญิงเจนจิรา มันมา

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๕๗

เด็กหญิงเนตรดาว ทองคำ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๕๘

เด็กหญิงเวสิยา แซ่อึง

๊

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๕๙

เด็กหญิงกาญจนา ม่วงเสน
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๖๐

เด็กหญิงณฐนนท ยุ่นแก้ว
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๖๑

เด็กชายณพฤกษ์ ถนอมพวก
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๖๒

เด็กชายตะวัน สามนคร
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๖๓

เด็กชายสุชานันท์ ลาโงน
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๖๔

เด็กชายอนุพนธ์ เกตุศรีแก้ว
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๔๕ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๖๕

เด็กชายอรรถชัย ช้างงาม
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๖๖

เด็กหญิงเจนนิสา การะเกษ
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๖๗

เด็กหญิงแคทรียา เจือจันทร์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๖๘

เด็กหญิงแซงดาว สุขโข
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๖๙

เด็กหญิงโสรยา ครุฑธามาส
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๗๐

เด็กหญิงกมลชนก เพาะบุญ
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๗๑

เด็กชายกิตติวัฒน์ แพรสี

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๗๒

เด็กชายกิติศักดิ

์

แก้วสมบุญ
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๗๓

เด็กหญิงจันทิมา นาทองลาย
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๗๔

เด็กหญิงจิรนันท์ ศรีสุวรรณ
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๗๕

เด็กชายชัพวิชญ์ อรรถโยโค
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๗๖

เด็กชายชาญชัย รอดอ่อน
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๗๗

เด็กหญิงณัฐธิชา จ๋ากระโทก
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๗๘

เด็กหญิงณิชชา วรผล
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๗๙

เด็กชายทินกร ท้าวคาม

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๘๐

เด็กชายธนชิต แก้วไทรหาญ
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๘๑

เด็กชายนพพร ไหวติง
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๘๒

เด็กหญิงบุญฑิตา สุเนตร์
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๘๓

เด็กหญิงมุธิตา นิละผาย
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๘๔

เด็กชายศิริชัย อ้นอมร
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๘๕

เด็กหญิงศิริพร ดิษฐระหาญ
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๘๖

เด็กชายศิวกร เจริญศิริ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๘๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ นาเตย
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๘๘

เด็กหญิงสุวรรณษา แจ้งจิตร
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๘๙

เด็กชายสุวศิน จันทร์แต่งผล
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๙๐

เด็กชายอมรเทพ ประชาริโก
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๙๑

เด็กชายธนาธิป แก้วไทรหาญ
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๙๒

เด็กหญิงกชพรรณ อุตธรรมชัย
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๙๓

เด็กหญิงกนกนุช น้อยศรี
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๙๔

เด็กชายกฤตชัย ถาวรพันธุ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๙๕

เด็กหญิงกัญญาภัค จันทรมาศ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๙๖

เด็กชายกันตพงศ์ คล้ายนิล
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๙๗

เด็กชายกิตติณัฐ พันธ์สวัสดิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๙๘

เด็กหญิงขวัญนิตา แก้วศรีทา
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๕๙๙

เด็กชายคณสรณ์ สกุลเนตร
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๔๖ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๐๐

เด็กชายคธา พัฒนวราภรณ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๐๑

เด็กหญิงครองขวัญ เฉลิมสุข
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๐๒

เด็กชายจิณณะ สุวรรณเพ็ญ
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๐๓

เด็กหญิงจิตภา ภวังคนันท์
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๐๔

เด็กชายชินาธิป มีปด
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๐๕

เด็กชายชิษณพงศ์ ศรีรัฐวัฒนากูล
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๐๖

เด็กชายชุติพนธ์ บุญประคอง
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๐๗

เด็กหญิงชไมพร ภูมิประสาท
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๐๘

เด็กหญิงซากุระ โนมูระ
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๐๙

เด็กชายฐิติวัชร์ หวันมะรัตน์
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๑๐

เด็กชายณฐมน เทียงเจริญ

่

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๑๑

เด็กหญิงณภัทร นบนอบ
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๑๒

เด็กชายณภัทร วันมี
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๑๓

เด็กหญิงณัชชา ตังตระการพงษ์

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๑๔

เด็กชายณัชพล สวัสดินที

์

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๑๕

เด็กชายณัฏฐกฤต์ ประทุมชาติ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๑๖

เด็กชายณัฏฐวีร์ อินทร์สุวอ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๑๗

เด็กชายณัฐจิระพงศ์ มาปก

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๑๘

เด็กหญิงณัฐชนันท์ จารุพงศกร

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๑๙
เด็กหญิงณัฐชนันท์พร

จันทร์ฉาย
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๒๐

เด็กชายณัฐชัย ศรีตะสังข์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๒๑

เด็กหญิงณัฐธิชา บุตรดี
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๒๒

เด็กหญิงณัฐนิชา ตันติชูตระกูล
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๒๓

เด็กหญิงณัฐริกา อัศวภูมิ
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๒๔

เด็กชายณัฐเศรษฐ ศุภสุข

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๒๕

เด็กชายณัท เวชพันธ์
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๒๖

เด็กหญิงณิชาภา ภิรมย์ยิง

่

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๒๗

เด็กหญิงณิชารีย์ ละอองศรี
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๒๘

เด็กหญิงณิศรา
วัฒนวิเศษลักษณ

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๒๙

เด็กหญิงดวงกมล เจริญทรัพย์
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๓๐

เด็กหญิงดารชา นุชสุข
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๓๑

เด็กชายดารัณ สุมังคละ
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๓๒

เด็กชายธนดล ผ่องพรรณ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๓๓

เด็กชายธนธรณ์ สองศรี
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๓๔

เด็กชายธนนันท์ ลีดี
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๔๗ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๓๕

เด็กหญิงธนพร วงษ์อ่อน
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๓๖

เด็กชายธนพล ลาภสัมฤทธิผล

์

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๓๗

เด็กหญิงธนภรณ์ นุชประเสริฐ
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๓๘

เด็กชายธนวิน โรจน์ทิพย์
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๓๙

เด็กหญิงธนัชพร สุพจน์พงศ์
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๔๐

เด็กชายธราธร ชูกิจโกศล
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๔๑

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ผูววิทยา
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๔๒

เด็กหญิงธัญพร ขวดแก้ว
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๔๓

เด็กหญิงธัญรินทร์ ประนิช
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๔๔

เด็กหญิงธัญวรัตม์ เฉือยราษฎร์

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๔๕

เด็กหญิงธัญสุดา จินดามาตย์
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๔๖

เด็กหญิงธิดาพรรณ คงคา
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๔๗

เด็กหญิงธีรดา โชติมานนท์
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๔๘

เด็กหญิงนงนภัส แย้มกลิน

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๔๙

เด็กหญิงนภสร อุ่นวงค์
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๕๐

เด็กหญิงนัฏฐากร สัตย์ธรรม
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๕๑

เด็กหญิงนัทธ์ชนัน ประยูรศรี
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๕๒

เด็กหญิงนานามิ ซาคากูจิ
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๕๓

เด็กหญิงนิธิดา กาญจนัษฐิติ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๕๔

เด็กหญิงนีนนารา ผาทอง
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๕๕

เด็กหญิงบุณณดา แสงนิลกุล
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๕๖

เด็กหญิงปทิตตา คันธชุมภู
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๕๗

เด็กหญิงปริชญา หงษาวดี
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๕๘

เด็กชายปเตอร์
คริสโตเฟอร์ วิลสัน ๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๕๙

เด็กชายปองคุณ ขจรเดชาวิทิต
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๖๐

เด็กหญิงปณฑารีย์ รักเดช
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๖๑

เด็กหญิงปารีณา แซ่เฮ้ง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๖๒

เด็กชายปุญญพัฒน์ ทวีสุข
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๖๓

เด็กหญิงพชร บุญสุทธิวงษ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๖๔

เด็กหญิงพรธีรา วิทยานรากุล
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๖๕

เด็กหญิงพลอยไพลิน สะท้านธรนิล
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๖๖

เด็กหญิงพิมพ์มาดา
วัฒนะแสงโรยศรี

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๖๗

เด็กหญิงพิมมาดา เกษมรัชต
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๖๘

เด็กชายพุฒิพงค์ เวชสุบรรณ
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๖๙

เด็กหญิงภคภรณ์ โอสุวรรณรัตน์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๔๘ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๗๐

เด็กชายภูฉาย มิงขวัญ

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๗๑

เด็กชายภูริวัฒน์ จตุเทน
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๗๒

เด็กชายภูรี ฉัตรเฉลิมวิทย์
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๗๓

เด็กหญิงรฬดา ปสันนจิตต์
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๗๔

เด็กหญิงรัชนีกร กัณชัย
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๗๕

เด็กหญิงลักษิกา บุญเลิศ
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๗๖

เด็กหญิงลัลน์ลลิต อามาตยมนตรี
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๗๗

เด็กหญิงศศิภา ทิพย์สิงห์
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๗๘

เด็กชายวชิรวิชญ์ นรากุลสุขพิภัทร์
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๗๙

เด็กหญิงวรัชยา สังขพงศ์
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๘๐

เด็กหญิงวาสินี คล้ายรักษ์
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๘๑

เด็กหญิงวิชญาดา ดอนพิมพา
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๘๒

เด็กชายวีรภัทร โพธิเจริญ

์

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๘๓

เด็กชายวีรศรุต ธรรมปรีชา
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๘๔

เด็กหญิงวีรินทร์ จงสถาพรพันธุ์
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๘๕

เด็กหญิงศราวดี บุญเทพ
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๘๖

เด็กชายศักยะ กริฟฟธส์
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๘๗

เด็กหญิงศิรดา วิหคหงษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๘๘

เด็กหญิงศิริกัลยา บุญมี

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๘๙

เด็กชายศิวัช เจิมเฉลิม
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๙๐

เด็กชายศุภณัฐ ไชยวุฒิ
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๙๑

เด็กหญิงศุภรดา ขันธบุตร
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๙๒

เด็กหญิงศุภัชญา กวีวัจน์
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๙๓

เด็กหญิงสิตฐิรัตน์ ทองนวล
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๙๔

เด็กชายสิพล ทิพยวงศ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๙๕

เด็กชายสิรภพ ฤทธิจันทร์
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๙๖

เด็กชายสิรภพ สาระสังข์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๙๗

เด็กชายสิรวิชญ์ นามะสนธิ
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๙๘

เด็กชายสิริวิช เอียมชุ่ม

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๖๙๙

เด็กหญิงสุชญา เปลียนภักดี

่

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๐๐

เด็กหญิงสุทัตตา บุญแย้มวงษ์
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๐๑

เด็กชายอชิรวิน อุยทังคำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๐๒

เด็กหญิงอฑิรัศม์ฐา รัตนธิโป
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๐๓

เด็กชายอนณ จิตรวศินกุล
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๐๔

เด็กชายอนุวรรตน์ บุญเชิด

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๔๙ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๐๕

เด็กหญิงอรชพร กล่อมฤทัย
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๐๖

เด็กหญิงอริสรา ศรีศุโมโร

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๐๗

เด็กหญิงอัญชิษฐา ชืนชอบ

่

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๐๘

เด็กหญิงอาริสา บุญเรือง
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๐๙

เด็กชายอินทัช เชียวกสิกรณ์

่

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๑๐

เด็กชายเกียงกรินทร์ เจริญลาภรุ่งเรือง
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๑๑

เด็กหญิงนภสร เทียนประภา
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๑๒

เด็กชายเตชินท์ จิตไธสง
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๑๓

เด็กหญิงเบญจวรรณ ลักษณะ
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๑๔

เด็กหญิงเพชรลดา ศิริวรรณ
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๑๕

เด็กหญิงเพ็ญลภัส พสิษฐ์ธนามาศ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๑๖

เด็กหญิงเมธาวดี หมอยา
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๑๗

เด็กชายเมษวัฒน์ ศิลปชำนาญ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๑๘

เด็กชายเวเทห์ สอาด
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๑๙

เด็กหญิงเอืออังกูร

้

เกิดทิพย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๒๐

เด็กหญิงไปรยา สู้ไชยชนะ
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๒๑

เด็กหญิงไอยรินทร์ จันทรังษี
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๒๒

เด็กหญิงไอริชซ์ อินทอง
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๒๓

เด็กหญิงกนกพร ไตรวิชา
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๒๔

เด็กชายจิรภัทร นาถีม
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๒๕

เด็กหญิงชนิดาภา บุญภัทรกานต์
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๒๖

เด็กหญิงชยาบุญญ์ จุลหิรัญ
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๒๗

เด็กหญิงนัฐชานันท์ คงดี
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๒๘

เด็กชายญาณวัฒน์ สว่างวงษ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๒๙

เด็กหญิงญาตา รอดสม

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๓๐

เด็กชายณฐกร หรูมงคลเจริญ
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๓๑

เด็กหญิงตรีสรา ทองมา
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๓๒

เด็กชายทัชชานนท์ วรรณะเครือ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๓๓

เด็กชายธนภัทร นคราพานิช
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๓๔

เด็กชายธนภัทร ลำคงคา
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๓๕

เด็กหญิงธนาภา มหาวงษ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๓๖

เด็กหญิงธาริญา ดำอำภัย
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๓๗

เด็กหญิงธิษณามดี วิธุสุวรรณกุล
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๓๘

เด็กหญิงธีมาภรณ์ พลฤทธิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๓๙

เด็กหญิงธีรดา ปจฉิม
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๕๐ / ๓๑๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๔๐

เด็กชายนพกร เครือพันธุ์ทิพย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๔๑

เด็กหญิงนพัชนันต์ ธนะชาญชัย
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๔๒

เด็กหญิงนลพรรณ อุดมรัตน์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๔๓

เด็กหญิงนารานิษฐ์ ชูเพชรสมบูรณ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๔๔

เด็กชายบุณยกร จันทร์เพ็ญ
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๔๕

เด็กหญิงปาลิตา ชิดชาญชัย
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๔๖

เด็กชายปุญชรัสมิ

์

วรรัตน์โภคา
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๔๗

เด็กหญิงปุณยนุช สุทธิพรสมบัติ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๔๘

เด็กชายพงศ์ปณต เหล่าประเสริฐ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๔๙

เด็กหญิงพัททยาภรณ์
คฤหเดช

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๕๐

เด็กหญิงพิมพ์ลดา ตันสุทธิเวสส์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๕๑

เด็กชายพีระณัฐ
วณิชโชคประเสริฐ ๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๕๒

เด็กชายพุฒิธร หาญใจ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๕๓

เด็กหญิงภัคพสุตช์ มุขเจริญผล
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๕๔

เด็กหญิงภันทิสา อุตส่าห์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๕๕

เด็กหญิงภูษิตา หล้าเพชร
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๕๖

เด็กหญิงมานิตา เปล่งเพ็ชร
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๕๗

เด็กหญิงรวินท์นิภา ลาสา
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๕๘

เด็กหญิงลักษิกา นวลอนันต์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๕๙

เด็กหญิงวรวัฒนา วรรณี
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๖๐

เด็กชายวัชรากร พลอาสา
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๖๑

เด็กหญิงศศิญดา คงแก้ว
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๖๒

เด็กชายศิริชัย ใสขาว
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๖๓

เด็กหญิงศิร์กานต์ สกลาภรณ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๖๔

เด็กชายศุภกร ไกรไทยศรี
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๖๕

เด็กหญิงศุภิสรา อิศดาบุญญากุล
๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๖๖

เด็กชายศุภโชค เจนรุ่งโรจน์สกุล
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๖๗

เด็กชายสรวิชญ์ วุฒิบัญชร
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๖๘

เด็กชายสรวิชญ์ หล้าสิงห์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๖๙

เด็กชายสิรวิชญ์ ขำชนะ
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๗๐

เด็กหญิงสิริยาภรณ์ รุณดิษฐ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๗๑

เด็กชายสิริวุฒิ วอขวา
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๗๒

เด็กชายสุวรรณภูมิ แวงวรรณ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๗๓

เด็กหญิงสุวรรณษา อยู่สมบูรณ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๗๔

เด็กชายอภิภู มนต์ขลัง
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๕๑ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๗๕

เด็กหญิงอิศรียะ สุวรรณสุต
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๗๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

วิริยะขจรเกียรติ
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๗๗

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ปญญารอด

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๗๘

เด็กชายเมธากูล มูลโพธิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๗๙

เด็กชายเอกกฤต ไข่มุสิก
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๘๐

เด็กชายกรรัชต์ คมกฤช
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๘๑

เด็กชายกฤติน ไชยราบ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๘๒

เด็กชายกันตวิชญ์ ทองเชือ

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๘๓

เด็กหญิงฉันทนิษฐ์ ศรีแสงจันทร์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญธรรม
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๘๕

เด็กหญิงดวงยิหวา จันทนราช
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๘๖

เด็กชายธนภัทร ปานเกิด
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๘๗

เด็กชายภูริวัจน์ วรรณเมธีศักดิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๘๘

เด็กชายสิทธิพร สมทบผล
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๘๙

เด็กหญิงอัมพร ใจสดใส
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๙๐

นายศุภณัฐ กล้วยเอียม

่

๑๔/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๙๑

นายพิษณุ นามแดง

๑๘/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๙๒

นายสุทัศน์ ลีฟก
๒๘/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๙๓

นายเลอศักดิ

์

กองรัตน์
๐๕/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๙๔

นายวิรัช หิรัญโรจน์
๐๕/๐๘/๒๕๐๔

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๙๕

นายปฏิภาน บุบปาน
๑๐/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๙๖

นายธีรยุทธ ไชยหาวงศ์
๓๐/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๙๗

นายกำพล วารินทร์
๒๐/๐๓/๒๕๑๑

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๙๘

นายเอกสิทธิ

์

สอนประสิทธิ

์

๐๖/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๗๙๙

นายศุภมงคล นิลวรรณ
๑๔/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๐๐

นายโชติชนิต โพธิน้อย
๐๕/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๐๑

นายสุขุมพัฒน์ สายจันทร์
๑๐/๑๑/๒๕๑๕

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๐๒

นายธวัชชัย เชียงคำ
๐๖/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๐๓

นายภิญโญ ไขสกุล
๑๕/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๐๔

นายธวัชชัย ร่มจำปา
๒๕/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๐๕

นายอนุสิทธิ

์

โพธิงาม

์

๒๘/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๐๖

นายสุริยา แฟบไธสง
๐๒/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๐๗

นายกฤษฏา ปะนัดตะนัง
๑๗/๐๓/๒๕๑๕

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๐๘

นายวีระ ปนราช
๐๑/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๐๙

นายวรวุฒิ มาตรทอง
๐๗/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๕๒ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๑๐

นายภานุพงษ์ คงแสนแก้ว
๐๒/๐๓/๒๕๑๓

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๑๑

นายพีระพงษ์ โสภณสิริ
๑๖/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๑๒

นายประจัก เกิดศรี
๒๔/๐๙/๒๕๑๘

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๑๓

นายวรวุฒิ สำรวย
๑๘/๐๕/๒๕๔๑

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๑๔

นายชลธิศ ภู่แย้ม
๒๐/๖/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๑๕

นายสุประดิษฐ์ ผ่องโสภณ
๐๓/๗/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๑๖

นายธนัทภัทร ไชยชนะ
๒๒/๗/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๑๗

นายทศพล ชุ่มด้วง

๒๑/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๑๘

นายประโมทย์ ปานสมัย
๑๕/๙/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๑๙

นายอนุรักษ์ แซ่ตัง

้

๑๔/๒/๒๕๓๕
เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๒๐

นายสุวัฒน์ชัย แก้วอร่าม
๒๐/๓/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๒๑

นายเสรี กาลจักร
๑๒/๔/๒๕๑๖

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๒๒

นายวิวัฒนา สหรัตน์

๒๑/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๒๓

นายจักรพันธ์ เงินอ่อน ๒/๔/๒๕๓๒ เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๒๔

นายรพีพรรณ ศรีสง่า
๑๐/๙/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๒๕

นายชูเกียรติ มุ่งเจริญ
๒/๑๑/๒๕๑๖

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๒๖

นางสาวพนิดา นินวารี

๑๑/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๒๗

นางสาวนันทศิริ จันทวิลัย
๐๗/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๒๘

นางสาวธนัชพร ยงยุทธ
๑๒/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๒๙

นางสาววันเพ็ญ ภูวจินดา
๐๔/๐๙/๒๕๑๖

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๓๐

นางสาววาทินี ยศษา
๑๓/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๓๑

นางสาวกรรณิการ์ แก้วเหลือง
๑๙/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๓๒

นางสาวสุกัญญา แซ่เตียว

๒๗/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๓๓

นางสาวเสาวลักษณ์ ปทุมศรี
๒๘/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๓๔

นางนิสากร วันฟน
๑๕/๐๖/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๓๕

นางสาวจันทร์นิภา ร่วมคำ
๓๐/๐๕/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๓๖

นางสาวพิจิตตา ดีธรรม
๐๘/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๓๗

นางสาวจุฑามาศ มันคง

่

๒๔/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๓๘

นางนันทวัน มณีสุวรรณ์
๑๒/๐๖/๒๕๐๙

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๓๙

นางชฎามณี อันทะสร้อย
๐๕/๐๗/๒๕๐๖

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๔๐

นางสาวเบญจภรณ์ ทวีสัตย์
๐๔/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๔๑

นางสาวมยุรี ด่านขุนทด
๑๗/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๔๒

นางสาวกรรณิการ์ เทพลิม
๐๕/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๔๓

เด็กหญิงกรสุวรรณ์ คล้ายสุบรรณ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๔๔

เด็กหญิงกัญจษา วงศ์ศิริ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๕๓ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๔๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปุรินันท์
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๔๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ปฏิบัติ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๔๗

เด็กหญิงกัลยาพรรณ ศรีกนก
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๔๘

เด็กชายกิตติธัช หมีกระโทก

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๔๙

เด็กหญิงกุสุมา ตังเจริญ

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๕๐

เด็กหญิงขวัญข้าว ลือลาภ
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๕๑

เด็กหญิงคทาทอง ทรัพย์ประทุม
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๕๒

เด็กชายคมสันต์ เทพอัครฤทธิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๕๓

เด็กหญิงจิรนันท์ จันทวงษ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๕๔

เด็กหญิงจีรนันท์ โนนกลาง
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๕๕

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ จีระมานะพงศ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๕๖

เด็กหญิงชนัญธิญา นาคจีนวงค์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๕๗

เด็กหญิงชนาภา บุญสมบัติ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๕๘

เด็กหญิงชนิตา เอิบอิมฤทธิ

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๕๙

เด็กชายชยามร มาตขาว
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๖๐

เด็กหญิงชลิตา ทิน้อย
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๖๑

เด็กชายชโยดม เหมราช
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๖๒

เด็กหญิงซิกม่า วรรณะ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๖๓

เด็กหญิงญาณิดา ชืนทองหลาง

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๖๔

เด็กหญิงฐิตาภา ศรีนาราง
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๖๕

เด็กชายฐิตินันท์ คิดมา
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๖๖

เด็กชายฐิติพงศ์ จิตรอาษา
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๖๗

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ลิมไทย

้

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๖๘

เด็กหญิงฐิติวรดา บัวบาน
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๖๙

เด็กหญิงณภัทร ประเทศา
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๗๐

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ ทิพยบุญนนท์
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๗๑

เด็กชายณัฐชา บุญประเสริฐ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๗๒

เด็กชายณัฐดนัย บัวเงิน

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๗๓

เด็กหญิงณัฐธิกานต์ พลับทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๗๔

เด็กหญิงณัฐธิมา กาญจนฤทธิไกร
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๗๕

เด็กหญิงณัฐวศา อินแฝง
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ จิตรนอก
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๗๗

เด็กหญิงณิชารีย์ คงจันทร์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๗๘

เด็กชายตะวัน บุญรัตน์
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๗๙

เด็กหญิงทิพกัญญา จะแจ้ง
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๕๔ / ๓๑๗

้
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ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๘๐

เด็กหญิงทิพยนันท์ ศิริพรม

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๘๑

เด็กหญิงทิพย์พาพร เรืองศรี
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๘๒

เด็กหญิงทิพย์ศิริ อ่อนขาว

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๘๓

เด็กหญิงทิวากร วัฒนพรพิพัฒน์
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๘๔

เด็กชายธนกร ถนอมชาติ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๘๕

เด็กชายธนกร เกตุหิรัญ
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๘๖

เด็กชายธนธัส วิบูลย์ธนากุล
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๘๗

เด็กชายธนพนธ์ กฤษดี
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๘๘

เด็กหญิงธนพร คำลอย
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๘๙

เด็กหญิงธนพร ศรีม่วงกลาง
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๙๐

เด็กชายธนพล มูลชาลี
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๙๑

เด็กชายธนพัฒน์ สาระ
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๙๒

เด็กชายธนสิทธิ

์

บัวสด
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๙๓

เด็กชายธนัทธาดา ศรีอุไร
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๙๔

เด็กชายธนันธร ทิพอาจ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๙๕

เด็กชายธรรมรัตน์ อุตตะมะ
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๙๖

เด็กหญิงธัญชนก จิวเข็ม

๋

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๙๗

เด็กหญิงธัญชนก ทุมมาเกิด
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๙๘

เด็กชายธัญพล ปดชา
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๘๙๙

เด็กหญิงธัญมน เหลาคม
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๐๐

เด็กชายธัญเทพ แซ่เตียว
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๐๑

เด็กหญิงธันยพร บรรณวิทย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๐๒

เด็กหญิงธาราวิไล จำนงศิลปดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๐๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ สินธุรักษ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๐๔

เด็กชายธีรธร วิบูลย์ธนากุล
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๐๕

เด็กหญิงธีรธาดา พลศรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๐๖

เด็กหญิงธูปหอม พิจารณ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๐๗

เด็กชายนครินทร์ ดิสวงษ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๐๘

เด็กหญิงนภัสสร กล่อมเกลียง

้

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๐๙

เด็กหญิงนภัสสร นวมวิจิตร

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๑๐

เด็กหญิงนริศรา น้อยใสย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๑๑

เด็กหญิงนวพร สถิตย์วัฒนา
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๑๒

เด็กชายนัฐพงษ์ จินาพันธ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๑๓

เด็กหญิงนันทิกานต์ โพธิบางหวาย

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๑๔

เด็กหญิงนันทิชา นุ้ยจุ้ย
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๕๕ / ๓๑๗

้
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ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๑๕

เด็กชายนิธิพล ดีปน
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๑๖

เด็กหญิงนิรชา บุญมังมี

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๑๗

เด็กหญิงนิศารัตน์ ปยะกาโส
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๑๘

เด็กหญิงน้องมด แสงมิ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๑๙

เด็กหญิงบัณฑิตา ทองคำ
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๒๐

เด็กหญิงบุญญขวัญ คำไฮ
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๒๑

เด็กชายบูรพา กลอยสิงห์รัตน์
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๒๒

เด็กชายปฏิภาณ ขะนอก
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๒๓

เด็กชายปฏิภาณ อุปริมวงศกร
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๒๔

เด็กชายปฏิภาน เนตรนพ
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๒๕

เด็กชายปณัฐฌล สุขมณี
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๒๖

เด็กชายปภังกร คำแหง
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๒๗

เด็กหญิงปภัสสรา พึงเกษม

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๒๘

เด็กหญิงปภาดา สันติกร
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๒๙

เด็กหญิงประภัสสร ยงยืน
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๓๐

เด็กหญิงประภาพร นันทะพันธ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๓๑
เด็กหญิงประภาพรรณ

นิมมาก

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๓๒

เด็กชายปรัชญา ชุ่มสนธิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๓๓

เด็กหญิงปราณี อุปลักสนะ
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๓๔

เด็กหญิงปริญญา นนทนาคร
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๓๕

เด็กชายปรเมษฐ์ อังกินันทน์
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๓๖

เด็กหญิงปวีณา พุทธระ
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๓๗

เด็กหญิงปทมา จันการสอน
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๓๘

เด็กหญิงปทมาภรณ์ ตะโกทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๓๙

เด็กชายปารเมศ สุจจิตรพร

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๔๐

เด็กหญิงปาลิดา วจนศิริกุล
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๔๑

เด็กหญิงปยธิดา เทพเทพา
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๔๒

เด็กหญิงปยนุช นาคสิงห์
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๔๓

เด็กชายปยวัตน์ อินทโชติ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๔๔

เด็กหญิงปยะฉัตร สุริยโสภณ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๔๕

เด็กหญิงปยะธิดา สายทองคำ
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๔๖

เด็กหญิงปลันธนา ปุนหลัง

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๔๗

เด็กชายพงศกร พงษ์อาจหาญ
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๔๘

เด็กชายพงศกร ไชยชนะ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๔๙

เด็กหญิงพชรวรรณ กองสุผล
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๕๖ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๕๐

เด็กหญิงพรนับพัน แก้วสุขสมบัติ
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๕๑

เด็กหญิงพรพัสส์ วัสสา
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๕๒

เด็กหญิงพรวลัย มโนสัจจะธรรม
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๕๓

เด็กหญิงพลอยไพลิน เลิศจรัสยิง

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๕๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ เจริญฤทธิรงค์
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๕๕

เด็กชายพัชรเมศร์ แท่งทอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๕๖

เด็กหญิงพิชญา ถางสูงเนิน
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๕๗

เด็กหญิงพิชญ์นันท์ ปนมี
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๕๘

เด็กชายพิชิต เต็กมงคล
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๕๙

เด็กชายพิพรรธ เพิมพันธ์

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๖๐

เด็กหญิงพีรดา แสงมะโน
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๖๑

เด็กชายพุฒิพงศ์ รุ่งระวีศรีศศิธร
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๖๒

เด็กหญิงภัคสุภางค์ เลียวเส็ง

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๖๓

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ราโรจน์
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๖๔

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ฤทธิกระจาย

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๖๕

เด็กชายภัทรโรจน์ เทียนหอม
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๖๖

เด็กชายภาคิน มารศรี
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๖๗

เด็กหญิงภาณิชา สวัสดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๖๘

เด็กชายภานุภัทร ศรีสง่า

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๖๙

เด็กหญิงภาริณี ศุภชิตกิจ
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๗๐

เด็กชายภูมิชนก ศรีทันดร
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๗๑

เด็กชายภูริพันธ์ พลอยพลาย
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๗๒

เด็กชายมงคล แตงอ่อน
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๗๓

เด็กชายมณฑวรรษ เมืองไทย
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๗๔

เด็กหญิงมณฑิตา ทองชุม
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๗๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ จันทร์ทอง
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๗๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ วงศ์มะณี
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๗๗

เด็กชายมนัสนันท์ ศรีดารา
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๗๘

เด็กหญิงมัณฑนา หงษ์กำเนิด
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๗๙

เด็กหญิงมานัสชนก อ่วมบัวทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๘๐

เด็กหญิงมารุดา โพยนอก
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๘๑

เด็กหญิงรสรินทร์ ทรัพย์ศิริ
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๘๒

เด็กหญิงรัตนามณี จำปาศรี
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๘๓

เด็กหญิงรุจาภา สายัลวิกสิต
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๘๔

เด็กหญิงรุจิรา ผังคี
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๕๗ / ๓๑๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๘๕

เด็กหญิงรุ่งอรุณ บุญเลิศ
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๘๖

เด็กหญิงรุ่งไพลิน ทองคงใหม่
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๘๗

เด็กหญิงวชิรปรานี พระชะนะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๘๘

เด็กหญิงวนารี บุญผ่อง
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๘๙

เด็กหญิงวนิดา ผาโคตร

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๙๐

เด็กหญิงวนิดา อุ่นเจริญ
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๙๑

เด็กชายวรพรต วิพัตร์สัจจา
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๙๒

เด็กชายวรภัทร แสงทอง
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๙๓

เด็กหญิงวริศรา เตชะพันธุ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๙๔

เด็กชายวรเทพ วงค์สมุทร
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๙๕

เด็กหญิงวิชญาดา ค่าม่วง
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๙๖

เด็กหญิงวิรัลยา เชือตี

้ ่

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๙๗

เด็กหญิงวิลาวรรณ์ ไชยปอง
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๙๘

เด็กชายศรศักดิ

์

ปนสุวรรณ
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๘๙๙๙

เด็กหญิงศรีวิสา อริยวัฒนศิริ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๐๐

เด็กหญิงศศิวรรณ ก้อนน่วม
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๐๑

เด็กหญิงศศิวรรณ พรหมสูงยาง
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๐๒

เด็กหญิงศิริกัญญา สีดา
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๐๓

เด็กหญิงศิรินทรา ประกายพฤษ
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๐๔

เด็กหญิงศิริพร กาญจนฤทธิไกร
๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๐๕

เด็กหญิงสายธาร แสงอร่าม
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๐๖

เด็กหญิงสิริกร สังข์ทอง
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๐๗

เด็กหญิงสุกฤตา ทองดอนแฝง
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๐๘

เด็กหญิงสุจิตตรา แสงศรีงาม
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๐๙

เด็กหญิงสุชัญญา ด่านจิระมนตรี
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๑๐

เด็กหญิงสุชาวดี นนอาสา
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๑๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ บัวทอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๑๒

เด็กหญิงสุธาสินี จันทาคึมบง
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๑๓

เด็กหญิงสุพิชญา ตรีสมุทร
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๑๔

เด็กหญิงสุภัสสรา ครุฑพงษ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๑๕

เด็กหญิงสุมลฑา สุเนตร์
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๑๖

เด็กหญิงสุรพิชญา โลพลพิศ
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๑๗

เด็กชายสุรเกียรติ

์

ไชยโคตร
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๑๘

เด็กชายอติภัส ปราณี
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๑๙

เด็กชายอนิวัตติ

์

ศรีออน
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๕๘ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๒๐

เด็กหญิงอภิชญา เพ็ชรเชนทร์
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๒๑

เด็กหญิงอรพินท์ ทองคำดี
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๒๒

เด็กชายอัครชัย แคนเสาร์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๒๓

เด็กหญิงอัญญาภรณ์ วงษ์พินิจ
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๒๔

เด็กหญิงอัฐภิญญา ชุ่มมงคล
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๒๕

เด็กหญิงอัยรดา ประสาทนอก
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๒๖

เด็กชายอานัส ทองจำปา
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๒๗

เด็กหญิงอโนทัย ดาวสง่า
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๒๘

เด็กชายเกตุมงคล ทุมสวัสดิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๒๙

เด็กชายไกรสร ชาญสูงเนิน
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๓๐

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เชยเปย
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๓๑

เด็กชายณราวุฒิ ทองกวา
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๓๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ทารักษา
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๓๓

เด็กหญิงณิชา กันฟน
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๓๔

เด็กชายดลฤทธิ

์

อิทธิโชติ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๓๕

เด็กหญิงทัศนพรรณ ฉัวศรีสกุล

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๓๖

เด็กหญิงธนชนก คงปาน
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๓๗

เด็กหญิงธีริสรา นันทะโคตร์
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๓๘

เด็กชายนรทัต เต็งตระกูลเจริญ
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๓๙

เด็กหญิงนริศรา ทองวิชิต

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๔๐

เด็กหญิงนริศรา สุวรรณจันทร์
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๔๑

เด็กหญิงนฤดี น้อยสุทธิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๔๒

เด็กชายนัทธพงค์ รอดน้อย
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๔๓

เด็กชายนันทวุฒิ อยู่สอาด
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๔๔

เด็กชายนาคิน ดาวันนา
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๔๕

เด็กหญิงบรรณสรณ์ ชัยราช
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๔๖

เด็กชายปฎิพล คำหงษา
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๔๗

เด็กชายปริยะ สิงหาโภค
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๔๘

เด็กชายปณณวัฒน์ กุลวงษ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๔๙

เด็กชายพงศ์พิรัชย์ หนูปน
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๕๐

เด็กหญิงพนิดา เอียมประเสริฐ

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๕๑

เด็กหญิงพรปวีณ์ ผ่องจะบก
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๕๒

เด็กหญิงพรรณธร คงสุขขี
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๕๓

เด็กหญิงพรรณรัตน์ จุ้ยม่วงศรี
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๕๔

เด็กหญิงพรไพริน ไทรนิมนวล

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๕๙ / ๓๑๗

้
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ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๕๕

เด็กชายพัศกร ทวิชศรี
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๕๖

เด็กหญิงพัสวี ช่างเพ็ดผล
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๕๗

เด็กหญิงพิมพิศา มะโนวัน
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๕๘

เด็กชายภาสกร ณ นคร
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๕๙

เด็กหญิงวรรณวิภา เเสนสุทธิ
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๖๐

เด็กหญิงวรลักษณ์ ประชานันท์
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๖๑

เด็กชายวรเมธ ชะเอมเทศ
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๖๒

เด็กหญิงวัชราภรณ์ แตงอ่อน
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๖๓

เด็กหญิงวิน ดี

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๖๔

เด็กหญิงวิภาพร เลิศฤทธิทัศไนย

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๖๕

เด็กหญิงวิมพ์วิภา ไทยสวัสดิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๖๖

เด็กหญิงวิมลสิริ สมสวย
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๖๗

เด็กชายวิวัฒน์ ชมประคต
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๖๘

เด็กชายวิษณุ วรรณมานะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๖๙

เด็กชายวีรายุทธ์ เหลาคา
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๗๐

เด็กหญิงศิรดา ดีบุก
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๗๑

เด็กหญิงศิรินัน มะวงศ์ษา
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๗๒

เด็กชายศุภณัฐ พรอุไร
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๗๓

เด็กชายศุภฤกษ์ อยู่อ่อน
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๗๔

เด็กชายศุภวิชญ์ ปญจวิทยาคม
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๗๕

เด็กหญิงสราลี นาจารย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๗๖

เด็กชายสิทธิกร รุ่งเรือง
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๗๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ เต็มสุวรรณกุล
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๗๘

เด็กหญิงสุธาสินี วงษ์ภู่
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๗๙

เด็กชายสุธี แสงสว่าง
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๘๐

เด็กชายสุวิจักรษ์ ส่องเเสงวิจิตร
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๘๑

เด็กชายอติกันต์ ศรัณยพงศ์กร
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๘๒

เด็กชายอติกานต์ ศรัณยพงศ์กร
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๘๓

เด็กชายอนุชา กากเพ็ชร
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๘๔

เด็กชายอภินันท์ ปญญาคำ
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๘๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ปรางทับทิม
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๘๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สังข์เมือง
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๘๗

เด็กหญิงอมรกานต์ มังคลาด
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๘๘

เด็กชายอมรพัฒน์ บุญประกอบ
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๘๙

เด็กชายอริยะ นุ้ยจุ้ย

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๖๐ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๙๐

เด็กหญิงอริสรา มีแสง
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๙๑

เด็กชายเฉลิมชัย นามกร
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๙๒

เด็กหญิงเพชรลดา ขำเพ็ง
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๙๓

เด็กหญิงแก้วใจ บัวผัน
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๙๔

เด็กหญิงโชติรส เฉลิมโยธิน
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๙๕

เด็กหญิงณัฐนรี กองสำลี
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๙๖

เด็กชายธาราดล เสาร์ทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๙๗

เด็กหญิงกนกวรรณ ยวดยิง

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๙๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ยุ่นฉลาด
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๐๙๙

เด็กหญิงกรพินธิ

์

พรประเสริฐสม
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๐๐

เด็กหญิงกัญวรา เพิมศิริ

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๐๑

เด็กหญิงกัลยาณี เพ็งยิม

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๐๒

เด็กหญิงการ์ด ไทยจำเนียร
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๐๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ราษไทย
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๐๔

เด็กชายจตุภูมิ ทวีทรัพย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๐๕

เด็กหญิงจรินญา สุขีเกตุ
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๐๖

เด็กหญิงจริยา คำแดงศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๐๗

เด็กหญิงจิรัฐิพร ชาตะรูปะ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๐๘

เด็กหญิงชฎาพร มาอินทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๐๙

เด็กหญิงชลีกร โอ้โถง
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๑๐

เด็กชายชวิน มะณีโชติ
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๑๑

เด็กหญิงชีน่า รันนิเสส
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๑๒

เด็กหญิงฐิติพร จิรนันท์ธนพงศ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๑๓

เด็กหญิงณพีภัทร ผลานิสงค์
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๑๔

เด็กชายณภัทร สิงห์เหาะ
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๑๕

เด็กชายณัฐพงศ์ แก้วมณี

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๑๖

เด็กชายณัฐพล อุ่นชา
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๑๗

เด็กหญิงณัฐวดี อ้อยหนุน
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๑๘

เด็กหญิงณิชาภัทร ครุฑทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๑๙

เด็กชายธวัชชัย เชียวชูกุล

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๒๐

เด็กหญิงธัญทิวา จุลนันท์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๒๑

เด็กหญิงธันย์ชนก ยอดปญญา
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๒๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ สายแก้ว
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๒๓

เด็กหญิงนภา ดีพูน
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๒๔

เด็กหญิงนริตา ธาดานที
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๖๑ / ๓๑๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๒๕

เด็กหญิงนรินทร หาญประทุม
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๒๖

เด็กหญิงนฤมล นาสมบูรณ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๒๗

เด็กชายนันทวัฒน์ มันวงค์

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๒๘

เด็กหญิงนันท์ชนก ภวภูตานนท์
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๒๙

เด็กชายปกรณ์ นาคละออ
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๓๐

เด็กชายปฏิพันธ์ โตบุญมี

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๓๑

เด็กหญิงปทุมรัตน์ เดชสุภา
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๓๒

เด็กหญิงพรทิพย์ นูขุนทด
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๓๓

เด็กหญิงพรรณพศา จินดาวงษ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๓๔

เด็กหญิงพรอรุณ ชูทอง
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๓๕

เด็กชายพัชรดนัย นาฤทัย
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๓๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ โตทอง
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๓๗

เด็กหญิงมานิตา มาสีกุก
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๓๘

เด็กหญิงมินตรา มังคลาด
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๓๙

เด็กชายวชิระ วรกิจ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๔๐

เด็กหญิงวลี พวงมาลี
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๔๑

เด็กชายวิษณุ สดมีศรี
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๔๒

เด็กหญิงศศิประภา ผลิศร
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๔๓

เด็กหญิงศิรภัสสร สุภาจันทร์
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๔๔

เด็กหญิงศุภกาญจ์ บุญสม
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๔๕

เด็กชายศุภเสฎฐ์ จันทร์ดิษฐ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๔๖

เด็กหญิงสมฤดี ปรุงเกษม
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๔๗

เด็กหญิงสมัชชญา พงษ์เทศ
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๔๘

เด็กชายสรรเพชญ์ สุนทรการันต์
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๔๙

เด็กชายสหรัฐ สอนสิน
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๕๐

เด็กหญิงสาวิตรี เข็มทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๕๑

เด็กหญิงสิริวรรณ บัวขวา
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๕๒

เด็กชายสุชีพ เพียคำปอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๕๓

เด็กชายสุทธิพงษ์ เอมลา
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๕๔

เด็กหญิงสุพรรษา เพิมศิริ

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๕๕

เด็กชายสุเมธ เนียมจ้อย
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๕๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

สุทธิสาร
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๕๗

เด็กหญิงอภิญญา อินทร์ทอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๕๘

เด็กหญิงอมราวดี แก้วกงพาน

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๕๙

เด็กชายอรรถวุฒิ สายสุด
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๖๒ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๖๐

เด็กหญิงอาทิตยา มณฑาถวิล
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๖๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ นิระโคตร
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๖๒

เด็กชายเกริกพล เวียงสุข
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๖๓

เด็กชายเชิดศักดิ

์

ประชาริโก
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๖๔

เด็กชายเรวัตร เติมดาว
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๖๕

เด็กหญิงโสภิดา แสงน้อย
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๖๖

เด็กหญิงโสรยา ท้าวบุตร
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๖๗

เด็กหญิงไอริณ ศรีทับทิม
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๖๘

เด็กชายกฤษณะ ชัยอินทร์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๖๙

เด็กหญิงขวัญนารี สีล่า
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๗๐

เด็กหญิงจารุพรรณ สุหรา
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๗๑

เด็กหญิงจารุวรรณ เสือเอ๋ง
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๗๒

เด็กชายจิรายุทธ สวัสดี
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๗๓

เด็กหญิงจุฑามาส ทองเทพารักษ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๗๔

เด็กหญิงชนัญชิดา บุญทรัพย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๗๕

เด็กหญิงชาลิสา จันทร์เพ็ง
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๗๖

เด็กหญิงฐิติรัตน์ จิระสถิตย์กุล
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๗๗

เด็กหญิงฑิฆัมพร คล้ายแต้
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๗๘

เด็กหญิงณัฐภัทร ศรีสิงห์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๗๙

เด็กหญิงณิชารีย์ แตะกระโทก
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๘๐

เด็กหญิงทอฝน บุญการณ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๘๑

เด็กชายทิฆัมพร สุขศาสตร์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๘๒

เด็กชายธนกร ทองที
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๘๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ชาวเขา
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๘๔

เด็กชายธีระ รักษาคำ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๘๕

เด็กหญิงปณฑิตา ตรีระสุภาพกุล
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๘๖

เด็กหญิงปาริตา สมพงษ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๘๗

เด็กชายปยะ ศรีน้อย
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๘๘

เด็กชายปยะวัฒน์ รัตนสมุทร
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๘๙

เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ ด้วงสอ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๙๐

เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์ นาคบุญช่วย
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๙๑

เด็กชายพงศ์ภรณ์ ดวงสมร
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๙๒

เด็กหญิงพรปวีณ์ สรรเสริญ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๙๓

เด็กหญิงพลอยไพลิน พงษ์สว่าง
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๙๔

เด็กหญิงพัชราภา สาคร
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๖๓ / ๓๑๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๙๕

เด็กชายพีรภัทร์ เย็นใจ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๙๖

เด็กชายพีรวิชญ์ สนพุก
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๙๗

เด็กชายพุฒิพงศ์ ทองอ้น

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๙๘

เด็กชายภณ ปานวัฒน์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๑๙๙

เด็กหญิงภัคจิรา ฤกษ์สำเร็จ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๐๐

เด็กชายภูธเนศ โอสถ
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๐๑

เด็กชายภูวดล พืชสิงห์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๐๒

เด็กหญิงมัญฑิตา บุญเพ็ง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๐๓

เด็กชายรัตนชัย ลิมทอง

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๐๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เรืองรัมย์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๐๕

เด็กหญิงรัตนาวดี ล่าเพ็ง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๐๖

เด็กชายวัจน์กร ชัยนุรักษ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๐๗

เด็กหญิงวันวิสา สิงคำ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๐๘

เด็กหญิงวิภาวี สุริยันต์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๐๙

เด็กหญิงศกลวรรณ โพธิจารย์

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๑๐

เด็กชายศุภกิจ ภิรมกิจ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๑๑

เด็กหญิงสุภาวี พิมทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๑๒

เด็กชายอนุกูล เลวัน
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๑๓

เด็กหญิงอริสา มูลโพชา
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๑๔

เด็กชายอาทิตย์ ภูวงษ์ผา
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๑๕

เด็กหญิงเกศสุดา แก้วจ้อย
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๑๖

เด็กหญิงเมริษา ฮกสุน
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๑๗

เด็กชายโกวิทย์ อู่ทรัพย์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๑๘

เด็กชายกฤษณะ เบ้าทุมมา
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๑๙

เด็กชายธนากร อ้อยหวาน
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๒๐

เด็กหญิงพัสตราภรณ์ โฮ้เจริญ
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๒๑

เด็กหญิงวิยะดา
พิทักษ์เรืองอำนาจ ๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๒๒

เด็กชายอัจฉริยะ ชืนอารมย์

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๒๓

เด็กหญิงกลินบุปผา

่

พันธุ์ใย
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๒๔

เด็กชายก้องภพ วิวงศ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๒๕

เด็กชายคำตัน สิงห์เสน
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๒๖

เด็กหญิงดนิสรา พืนทะเล

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๒๗

เด็กชายธนภัทร บูชา
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๒๘

เด็กชายธนสร ยิงประเสริฐ

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๒๙

เด็กชายธีรวัฒน์ โสภานำ
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๖๔ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๓๐

เด็กหญิงนันทพร ภักดิคำ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๓๑

เด็กชายนิวัฒน์ โพธิรักษ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๓๒

เด็กหญิงพรพรรณ สุวรรณคำภู
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๓๓

เด็กชายพิทักษ์ แซ่จาง
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๓๔

เด็กชายวรเชษฐ์ บุญเอือ

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๓๕

เด็กชายอมรเทพ เล็กระบุ
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๓๖

เด็กหญิงอาทิตยา ปานณรงค์
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๓๗

เด็กชายณัฐพงศ์ ช่างเพชรผล
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๓๘

เด็กหญิงณัฐวดี บุญธรรม
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๓๙

เด็กชายธนรัฐ บุญเสริม
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๔๐

เด็กหญิงสุรีย์ลักษณ์ สร้อยบุญมา
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๔๑

เด็กหญิงหนึงมินา

่

โภคาผล
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๔๒

เด็กหญิงขนิษฐา รักษาอยู่
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๔๓

เด็กหญิงจิดาภา สัมพันธ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๔๔

เด็กชายฤทธิพร

์

สิทธิศาสตร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๔๕

เด็กชายอนุวัฒน์ จันทะบุตร
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๔๖

เด็กหญิงเกษกาญจณ์ พุ่มพฤกษา
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๔๗

เด็กหญิงกันตพร บัวมาตร
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๔๘

เด็กชายกิตติกร สวนเกิด
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๔๙

เด็กหญิงกิตติยา พรหมเชือ

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๕๐

เด็กชายคุณากร ขำบางพูน
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๕๑

เด็กหญิงจิดาภา ลีฟก
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๕๒

เด็กหญิงชญาฎา ยาลา
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๕๓

เด็กชายชนะชัย พรหมมา
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๕๔

เด็กหญิงชนิกานต์ ศรีม่วง
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๕๕

เด็กหญิงชุติมา ทองสว่าง
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๕๖

เด็กหญิงฐิดาภรณ์ ชูชมชืน

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๕๗

เด็กหญิงณลิฌา เชิงกาญจน์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๕๘

เด็กหญิงณัฐพร โพธิทอง

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๕๙

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

แตงอ่อน
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๖๐

เด็กหญิงดีนาน จันทร์เชือ

้

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๖๑

เด็กชายธนพงษ์ จันตรี
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๖๒

เด็กชายธนภัทร ฟกเชือก
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๖๓

เด็กหญิงธนัญญา ประสพคำ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๖๔

เด็กชายธนาธร เอียมรุ่งโรจน์

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๖๕ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๖๕

เด็กชายธวัชชัย โกมลวิทย์
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๖๖

เด็กชายธัชชัย มันประสิทธิ

่ ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๖๗

เด็กชายธีรดา ทานุวัตร์
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๖๘

เด็กชายธีรวัชร์ ไฝเมตตา
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๖๙

เด็กชายธีรเทพ ทิพยกร
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๗๐

เด็กชายธเนศ ช่อสุวรรณ
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๗๑

เด็กชายนพรัตน์ น้อยสนิท
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๗๒

เด็กหญิงนันทิดา คงคาคูณ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๗๓

เด็กชายนิทาน อินอำ
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๗๔

เด็กหญิงปนัดดา เบียทอง

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๗๕

เด็กชายประพนธ์ บัวตูม
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๗๖

เด็กหญิงปริยภัทร ไกรทิพย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๗๗

เด็กชายปวเรศ วิเศษโวหาร
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๗๘

เด็กหญิงพรรณวสา แสนสุข
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๗๙

เด็กชายพรรษธร วงษ์ไพศาล
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๘๐

เด็กหญิงพรสวรรค์ น้อยสว่าง
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๘๑

เด็กชายพลาธิป กลินปรากฎ

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๘๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ โกมลวิทย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๘๓

เด็กชายภานุพงษ์ ยอดยา
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๘๔

เด็กชายภูมรินทร์ ชัยประภา
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๘๕

เด็กหญิงมานาพร ใยบัว
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๘๖

เด็กหญิงมุนินท์ คูเมือง
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๘๗

เด็กหญิงรุ่งอรุณ สระมูล
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๘๘

เด็กหญิงลินดา คล้ายนุช
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๘๙

เด็กชายวริทธิ

์

รืนแสง

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๙๐

เด็กหญิงวริศรา ผลขวัญ
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๙๑

เด็กหญิงวริศรา เกลียงหนามเตย

้

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๙๒

เด็กหญิงวัชราภรณ์ บัวลอย
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๙๓

เด็กหญิงวิรวรรณ หรัญรัตน์
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๙๔

เด็กชายศตายุ ยิมใหญ่

้

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๙๕

เด็กหญิงศิริพร เรืองเดช
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๙๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทองปลิว
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๙๗

เด็กหญิงศิริวรรณ ทองฉิม
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๙๘

เด็กชายสหรัฐ ด้วงสูงเนิน

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๒๙๙

เด็กหญิงสินิทรา วงศ์อำมาตย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๖๖ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๐๐

เด็กชายสิรวิชญ์ จิตสถิน

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๐๑

เด็กหญิงสุจิตตา งามโฉม
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๐๒

เด็กหญิงสุธิดา พิมพ์สิทธิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๐๓

เด็กหญิงสุนิฐตา ศรีแหงโคตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๐๔

เด็กหญิงสุภัสสร แสงศรี
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๐๕

เด็กหญิงสุภาวดี คงมี
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๐๖

เด็กหญิงสุภาวดี สุวรรณพัตร
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๐๗

เด็กหญิงสุรัสวดี พรมสำลี
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๐๘

เด็กชายอนวัฒน์ ภูจอมแก้ว
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๐๙

เด็กชายอนันต์ โพธิษา
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๑๐

เด็กชายอภิชาติ เฮียะพงษ์

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๑๑

เด็กชายอภิรักษ์ อบรมวัน

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๑๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ จันทร์สุข
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๑๓

เด็กหญิงอรณัญช์ วงค์ประดิษฐ
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๑๔

เด็กหญิงอริสา วงษ์ด้วง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๑๕

เด็กหญิงอวัสดา เอียมปาน

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๑๖

เด็กหญิงอินริสา ปอมเจา
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๑๗

เด็กชายอิสดา รัญจุล
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๑๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

กาทอง
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๑๙

เด็กหญิงเขมอัปสร ผลมะขาม
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๒๐

เด็กชายเดชเดชา สำราญราษฎร์
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๒๑

เด็กหญิงเบญญาภา เอียมปาน

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๒๒

เด็กชายเปนหนึง

่

ธงชัยธนาวุฒิ
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๒๓

เด็กหญิงแก้วสุวรรณ ภูมิจันทร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๒๔

เด็กหญิงโศภิตา คล้ายเผือก
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๒๕

เด็กชายไพรัตย์ แก้วสกุณี
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๒๖

เด็กหญิงไพลิน ทวีสัตย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๒๗
นางสาวประภาพรรณ

รุ่งเรือง
๑๒/๔/๒๕๒๒

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๒๘

เด็กหญิงประกายดาว รอดเสน
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๒๙

เด็กหญิงรัตนาพร แตงชาติ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๓๐

เด็กหญิงไพลิน โพธิศรี

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๓๑

เด็กหญิงกานติมา เฉยทุม

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๓๒

เด็กหญิงจารุภา ขำแจ้ง
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๓๓

เด็กชายณัฐนนท์ พรมมินท์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๓๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก หมู่ศิริ
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๖๗ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๓๕

เด็กหญิงมยุรฉัตร ชินใย
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๓๖

เด็กชายศุภชัย ชูเกาะ
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๓๗

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ โตพังเทียม
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๓๘

เด็กหญิงบุณฑริกา เตยะวงศ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๓๙

เด็กชายพิรพัฒน์ ภู่เทศ
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๔๐

เด็กหญิงศรีสวัสดิ

์

ไสว
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๔๑
เด็กหญิงปูริดาภารัตน์

ศรีใจ
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๔๒

เด็กหญิงกชกร สังเกตจิต
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๔๓

เด็กหญิงกมลลักษณ์ อ่อนหิรัญ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๔๔

เด็กหญิงกัลยาณี เจสละ
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๔๕

เด็กหญิงคีตกานต์ รัตนพันธ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๔๖

เด็กหญิงจรัญญา ชูปญญา
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๔๗

เด็กชายจิรภัทร ใจคำ
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๔๘

เด็กชายธนภัทร ปรีชา
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๔๙

เด็กหญิงชนิกานต์ แซ่หลือ
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๕๐

เด็กชายชิษณุชา แหวนเพ็ชร

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๕๑

เด็กชายชูศักดิ

์

ทองดวง
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๕๒

เด็กหญิงฐานิดา เทียนเรียว
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๕๓

เด็กหญิงฐิติมาพร วรมะณี
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๕๔

เด็กหญิงณัชชา ชุณหรัตน์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๕๕

เด็กหญิงณัฐณิชา เรืองศรี
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๕๖

เด็กหญิงดวงพร จันทร์ทร
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๕๗
เด็กหญิงดารากาญจน์

ดุลบดี
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๕๘

เด็กหญิงดาราพร ลาภากุลชัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๕๙

เด็กหญิงธนวดี ทรัพย์บุญโต
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๖๐

เด็กหญิงธนัชชา บุญชู
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๖๑

เด็กชายธนากร จันทร์ศรี
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๖๒

เด็กหญิงธัญชนก ศักดิทอง

์

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๖๓

เด็กชายธันวา คำรักษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๖๔

เด็กชายนพดล บุญศรี
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๖๕

เด็กหญิงปภาวรินท์ สร้อยครบุรี
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๖๖

เด็กหญิงประกายดาว พุกยี

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๖๗

เด็กหญิงประภาศรี ศกุนรักษ์
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๖๘

เด็กหญิงปรียาภัทร สร้อยสุข

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๖๙

เด็กชายพงศกร แซ่ว่าง
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๖๘ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๗๐

เด็กหญิงพรสวรรค์ นาคเทียม
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๗๑

เด็กหญิงพรเพชร มารศรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๗๒

เด็กหญิงพิชชากร แสงเพ็ชร
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๗๓

เด็กหญิงพิมพ์ณัชฐชา
เมียะแก้ว

๊

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบึงบา

วัดบึงบาประภาสะวัต
 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๗๔

เด็กชายพีรพัฒน์ แสงเทศ
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๗๕

เด็กหญิงลลิดา แจ่มดวง
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๗๖

เด็กหญิงวิภาวินี แสวงหา
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๗๗

เด็กหญิงวิรดา นาคเทียม
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๗๘

เด็กหญิงศศิธร คล้ายแก้ว
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๗๙

เด็กหญิงสุจิตตา อู่รักษา
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๘๐

เด็กหญิงสุชาญาณ์ ชูใจ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๘๑

เด็กชายหิรัณยกุล ทรัพย์ผึง

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๘๒

เด็กชายอนุชา ปานอินทร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๘๓

เด็กหญิงอรอุมา เอียมปาน

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๘๔

เด็กหญิงอัจฉรา สิงห์แก้ว
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๘๕

เด็กหญิงอัศวรินทร์ โชคดีวนิชวัฒนา
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๘๖

เด็กชายเกรียงไกร วิญญารัมย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๘๗

เด็กหญิงเกศนี ทองประทุม
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๘๘

เด็กหญิงแก้วตา คำรักษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๘๙

เด็กหญิงกณิกนันท์ เนตรแก้ว
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๙๐

เด็กหญิงจีรภา เพียรสุข
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๙๑

เด็กหญิงญาณภัทร คำแพง
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๙๒

เด็กหญิงญาณี ทองชมภู
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๙๓

เด็กชายณฐกร ลาภากุลชัย
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๙๔

เด็กหญิงนิชกานต์ เอียมไชย

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๙๕

เด็กชายศุภณัฐ เพียจันทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๙๖

เด็กชายพีรภัทร วงเวียน
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๙๗

เด็กหญิงรุจิรดา บุญเพิม

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๙๘

เด็กชายวีรภัทร สดใสญาติ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๓๙๙

เด็กชายศักดิดา

์

วาจาจริง
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๐๐

เด็กหญิงศิรประภา เนียมกัณฑา
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๐๑

เด็กชายศุภฤกษ์ แปนศิริ
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๐๒

เด็กชายสราวุทธ แจ่มรัตน์
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๐๓

เด็กชายอนุรุต สังข์นำมนต์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๐๔

เด็กหญิงอภิสรา ถินถาวร

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๖๙ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๐๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สาริบุตร
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๐๖

เด็กชายอรรถพล เฮียะพงษ์

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๐๗

เด็กชายเนรมิต ฟกแฟง
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๐๘

เด็กชายกรรชัย วงค์สุนทร
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๐๙

เด็กหญิงกฤติยา ชูบุญ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๑๐

เด็กชายกัมพล กำจัดภัย
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๑๑

เด็กชายกิงศักดิ

่ ์

ชืนแสงจันทร์

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๑๒

เด็กชายชญานิน ศักดิทอง

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๑๓

เด็กชายชัยธวัช รถยงค์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๑๔

เด็กชายธนสาร ทรัพย์ทึก

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๑๕

เด็กชายธนากร ใจแสน
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๑๖

เด็กชายนวมินทร์ โพธิช้อย

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๑๗

เด็กชายบารเมศวร์ ภูนำมา
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๑๘

เด็กชายปยพล โต๊ะถม
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๑๙

เด็กหญิงพรนัชชา รัตนไชย
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๒๐

เด็กชายพีรพงษ์ สาระสุข
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๒๑

เด็กชายยศวริศ ฤทธิบัณฑิตย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๒๒

เด็กหญิงวรินพร มะตะบอง
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๒๓

เด็กชายศาสตวัติ ภู่เทศ
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๒๔

เด็กชายสรศักดิ

์

ไชยศิริ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๒๕

เด็กหญิงสัณห์สินี คล้าเอม
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๒๖

เด็กชายสิทธิกร อุ่นขำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๒๗

เด็กหญิงสุภัสทรา ขุนอินทร์
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๒๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

คุ้มทรัพย์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๒๙

เด็กชายเกริกชัย งามแท้
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๓๐

เด็กชายไชยา สาลี
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๓๑

เด็กหญิงเขมวิภา ศรีสวัสดิ

์

๕/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบึงบา

วัดบึงบาประภาสะวัต
 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๓๒

นางสาวมนชนก รัตนจำนงค์
๑๔/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๓๓

นางสาวอุทุมพร จันทร์สิงห์
๒๗/๐๒/๒๕๓๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๓๔

นางสาวณัฐวดี ศิริโส
๑๗/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๓๕

นางสาวอรวรรณ ทรงคะรักษ์
๑๕/๐๘/๒๕๒๖

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๓๖

เด็กชายกฎษฏา ทองเพชร
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงมณี วัดแสงมณี  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๓๗

เด็กชายกิตติชัย กมลเวช
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงมณี วัดแสงมณี  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๓๘

เด็กชายเทพนรินทร์ รอดอ่อน
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงมณี วัดแสงมณี  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๓๙

เด็กชายโภคิน ยงโภช
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงมณี วัดแสงมณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๗๐ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๔๐

เด็กชายนนทวัฒน์ อินสองใจ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงมณี วัดแสงมณี  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๔๑

เด็กชายนนทวุฒิ อินสองใจ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงมณี วัดแสงมณี  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๔๒

เด็กหญิงชาริสา ชมประดิษฐ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส วัดจตุพิธวราวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๔๓

เด็กหญิงฐิติมา มีอุสาห์
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส วัดจตุพิธวราวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๔๔

เด็กหญิงปยธิดา อุดมพานิช
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส วัดจตุพิธวราวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๔๕

เด็กหญิงพรรณิภา โพธิทอง

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส วัดจตุพิธวราวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๔๖

เด็กหญิงวรัญญา บุญย่านซือ

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส วัดจตุพิธวราวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๔๗

เด็กหญิงมนิษิณี เพชรัตน์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส วัดจตุพิธวราวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๔๘

เด็กหญิงวิราสินีย์ เพ็ชรปราณี
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส วัดจตุพิธวราวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๔๙

เด็กหญิงเกตน์นิภา เบียทอง

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส วัดจตุพิธวราวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๕๐

เด็กชายณัฐวุฒิ งามระย้า
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส วัดจตุพิธวราวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๕๑

เด็กชายผดุงเกียรติ กลำทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส วัดจตุพิธวราวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๕๒

เด็กหญิงรัตติยา ชนชังยา

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส วัดจตุพิธวราวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๕๓

เด็กหญิงจิดาภา กล้าแข็ง
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส วัดจตุพิธวราวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๕๔

เด็กชายชุติพงศ์ เมฆสุวรรณ
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส วัดจตุพิธวราวาส  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๕๕

เด็กหญิงธันยพร แก้วแจ่ม
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนพรัตนาราม วัดนพรัตนาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๕๖

เด็กหญิงสุภารัตน์ ชูศรี
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนพรัตนาราม วัดนพรัตนาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๕๗

เด็กหญิงกันตา มีด้วง
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๕๘

เด็กหญิงกานต์ทิตา พุ่มทอง
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๕๙

เด็กชายชนะชัย ศรีเฟอง
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๖๐

เด็กหญิงพรสินี ทองสว่าง
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๖๑

เด็กชายสุกลวัตน์ จันทร์คูณ
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๖๒

เด็กหญิงเมษา หอมเกษร
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๖๓

เด็กหญิงกัลญา บุญโปร่ง
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๖๔

เด็กหญิงจุฑามณี บ่อกลม
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๖๕

เด็กหญิงณัฐณิชา อุ่นทมณี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๖๖

เด็กหญิงสุชานันท์ ปะวรรณะ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๖๗

เด็กหญิงสุพรรณพร เผือกทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๖๘

เด็กหญิงณัฏยา เจริญฉวีวรรณ
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๖๙

เด็กหญิงสุพรรณษา บริสุทธิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๗๐

เด็กหญิงกชกร บุญช่วย
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๗๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เกตุแก้ว
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๗๒

เด็กชายกิตติพงษ์ สุตพันธ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๗๓

เด็กชายฐาปกรณ์ อริยะดิษฐ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๗๔

เด็กหญิงณัฐสิตาพัชร กสิบุตร
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๗๑ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๗๕

เด็กหญิงนภัสสร บุญนะ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๗๖

เด็กหญิงณัฐชพร มะยุรา
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๗๗

เด็กชายนัฐพล ชมผล
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๗๘

เด็กชายปฐวี บุญนะ
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๗๙

เด็กชายพลกฤช อิศรานุกูล
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๘๐

เด็กชายภครพล แก้วผ่อง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๘๑

เด็กชายสรศักดิ

์

แสงเจริญ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๘๒

เด็กหญิงสุกัญญา แย้มละมัย
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๘๓

เด็กหญิงสุชาดา สาริกา
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๘๔

เด็กชายสุริยา แสงเจริญ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๘๕

เด็กหญิงสุวิมล กลำประเสริฐ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๘๖

เด็กหญิงอรอนงค์ ไกรสินธิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๘๗

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ สังกรแก้ว
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๘๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ไตรรัตน์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๘๙

เด็กหญิงธมนวรรณ เรืองธานี
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๙๐

เด็กหญิงรุ่งนภา นามดี
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๙๑

เด็กหญิงเจริญศรี สืบพิลัย
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๙๒

เด็กชายภัทรพล ผึงมาก

่

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๙๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ หัสดี
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๙๔

เด็กชายวรรณชัย คงคาคูล

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๙๕

เด็กหญิงสศิประภา มีวงศ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๙๖

เด็กหญิงอภิญญา นะขันชัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๙๗

เด็กหญิงจามรี สายทับทิม
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๙๘

เด็กชายจิรวัฒน์ มักขุนทด
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๔๙๙

เด็กหญิงพรพรรณ พูนนิรันดร์
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๐๐

เด็กหญิงภาณุมาศ ลาวทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๐๑

เด็กหญิงวรรณภา ดีสาย
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๐๒

เด็กชายศศิธร อุปถานา
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๐๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ ลุนจันทา
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๐๔

เด็กหญิงอนุศรา โพธิศรี

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๐๕

เด็กชายพรเกษม วิลัย
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๐๖

เด็กชายสมเด็จ คงชมบุตร
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๐๗

เด็กชายสุริยา ศรีโชค
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๐๘

เด็กชายสุเทพ จันทร์ภูชงค์
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๐๙

เด็กชายอรรถพล เครือบุญ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๗๒ / ๓๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๑๐

เด็กหญิงเทพธิดา คลีใบ

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๑๑

เด็กชายปญญา สีมันตะ
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๑๒

เด็กชายอนุวัฒน์ บุญกิม

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๑๓

เด็กชายอำนวยศิลป สุภิษะ
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๑๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ พุฒโต
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๑๕

เด็กหญิงกรวรรณ สวยพริง

้

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๑๖

เด็กชายกิตติกร อภิรมย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๑๗

เด็กหญิงนภัสสร สดใสญาติ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๑๘

เด็กหญิงนารีรัตน์ ฉวีวรรณ
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๑๙

เด็กหญิงวรานุช คำจีน
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๒๐

เด็กชายฐิติพงษ์ ใบพรม
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๒๑

เด็กหญิงณัฐกมล จันทร์อำรุง
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๒๒

เด็กชายธนภรณ์ ผิวแก้ว
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๒๓

เด็กหญิงบุญยาพร มะลิพรม
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๒๔

เด็กหญิงพรนภา อยู่สมบูรณ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๒๕

เด็กหญิงพิมพ์ผกา ฤทธิเดช

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๒๖

เด็กชายสงัด -
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๒๗

เด็กหญิงสุชาดา กรรเชียง
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๒๘

เด็กหญิงกานต์มณี รักคุณ
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๒๙

เด็กชายจักรพันธ์ แก่นจันทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๓๐

เด็กชายณรงค์ นาควิลัย
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๓๑

เด็กชายมงคล แหงมดี
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๓๒

เด็กหญิงมณีวรรณ ทสพร
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๓๓

เด็กหญิงศิริขวัญ พร้อมสินทรัพย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๓๔

เด็กหญิงสุมินตรา ใหม่อินทร์
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๓๕

เด็กชายอัครพล อยู่สมบูรณ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๓๖

เด็กชายไพสิฐ สิริธัญญาภรณ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๓๗

เด็กชายพรเทพ ม่วงประเสริฐ
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๓๘

เด็กหญิงสาวิตรี ฉวีวรรณ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๓๙

เด็กหญิงกัณฐิกา มุดทอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง วัดทำเลทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๔๐

เด็กหญิงจริยา ทองม้วน
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง วัดทำเลทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๔๑

เด็กหญิงจารุกัญญ์ ขาวผ่อง
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง วัดทำเลทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๔๒

เด็กหญิงชลดา นันกระโทก
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง วัดทำเลทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๔๓

เด็กชายทศพร มาลากรอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง วัดทำเลทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๔๔

เด็กหญิงรัตนาวลี ม้าสุวรรณ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง วัดทำเลทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๗๓ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๔๕

เด็กหญิงวีระยา คำเสน
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง วัดทำเลทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๔๖

เด็กหญิงสิริวิมล ทรัพย์ประเสริฐ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง วัดทำเลทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๔๗

เด็กหญิงสุปรียา
พรประเสริฐถาวร

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง วัดทำเลทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๔๘

เด็กหญิงเจนจิราภรณ์
รังมะโน

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง วัดทำเลทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๔๙

เด็กหญิงกัลยา พันธ์เพ็ง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง วัดทำเลทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๕๐

เด็กหญิงธัญญาเรศ คุ้มนุช
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง วัดทำเลทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๕๑

เด็กหญิงพรนภัส รางแขก
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง วัดทำเลทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๕๒

เด็กหญิงภิญญดา ทองใบ
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง วัดทำเลทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๕๓

เด็กหญิงศิริกานต์ สมเด็จ
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง วัดทำเลทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ แซ่โง้ว
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง วัดทำเลทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๕๕

เด็กชายวสันต์ พุ่มไสว
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง วัดทำเลทอง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๕๖

เด็กหญิงพัชธิชา พะยา

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๕๗

เด็กชายวรวรรธน์ สายอ้าย
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๕๘

เด็กหญิงศวิตา อยู่ใบสี
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๕๙

เด็กหญิงชิดชนก เขียวชอุ่ม
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๖๐

เด็กหญิงตรีภัทร คำแก้ว
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๖๑

เด็กหญิงนงนภัส จันทร์ไพศรี
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๖๒

เด็กหญิงนาตยา เริมรู้

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๖๓

เด็กหญิงปนัดดา นุชเทศ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๖๔

เด็กหญิงปริยฉัตร ปนลำพอง
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๖๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คำยางจ้อง
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๖๖

เด็กชายโกมลฐิติกรณ์ จรรยา
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๖๗

เด็กหญิงโชติรส ไชยเดช
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๖๘

เด็กชายจีรนันท์ เล็กกฤษดี
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๖๙

เด็กหญิงณัฐวลัย จันทร

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๗๐

เด็กชายธนาวุฒิ สังเงิน
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๗๑

เด็กหญิงนภัสวรรณ แผลงดัสกร
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๗๒

เด็กหญิงนิธิพร ศรีจันทึก
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๗๓

เด็กหญิงพิยดา สังศักดิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๗๔

เด็กชายพีรพัฒน์ เสาร์มัน

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๗๕

เด็กหญิงศศิวิมล ศรีแย้ม
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๗๖

เด็กชายสันติ โคตรสุโน

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๗๗

เด็กชายสุทธิพงษ์ บุญร่วง
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๗๘

เด็กหญิงอรจิรา หงษ์ทอง
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๗๙

เด็กหญิงอรวรรณ งามวงค์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๗๔ / ๓๑๗

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๘๐

เด็กหญิงอารยา พุ่มประสาท
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๘๑

เด็กหญิงเกตมณี มีอำนาจ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๘๒

เด็กชายเทพพิทักษ์ ทองนำ
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๘๓

เด็กหญิงชลลดา โอ้ยนาสวน

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๘๔

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ศักย์ธนากิจ
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๘๕

เด็กหญิงนรีย์ มังสา
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๘๖

เด็กหญิงนันทิชา ศรีมะโรงนาม
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๘๗

เด็กชายเจษฎาภรณ์ น้อยฉวี
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๘๘

เด็กหญิงกนกกร สายสวย
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอดิศร วัดอดิศร  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๘๙

เด็กหญิงกนกพร แซ่เอียว

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอดิศร วัดอดิศร  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๙๐

เด็กหญิงกฤษณา สายสวย
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอดิศร วัดอดิศร  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๙๑

เด็กชายณัฐภูมิ อินทรโชติ
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอดิศร วัดอดิศร  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๙๒

เด็กชายธนกฤต อ้อยงาม
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอดิศร วัดอดิศร  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๙๓

เด็กหญิงพรรณวณา ดิลกศรี
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอดิศร วัดอดิศร  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๙๔

เด็กหญิงภัทรธิดา ชูติรัมย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอดิศร วัดอดิศร  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๙๕

เด็กชายสุวีระศักดิ

์

ชูวงศ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอดิศร วัดอดิศร  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๙๖

เด็กหญิงณวิภา ขาวผ่อง
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอดิศร วัดอดิศร  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๙๗

เด็กชายธรรมนูญ ปานเถือน

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอดิศร วัดอดิศร  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๙๘

เด็กชายธาดาพงศ์ บรรจงสัตย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอดิศร วัดอดิศร  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๕๙๙

เด็กหญิงพรจิรา ทิสันเทียะ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอดิศร วัดอดิศร  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๐๐

เด็กชายภูมิพัฒน์ ชูติรัมย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอดิศร วัดอดิศร  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๐๑

เด็กชายริตินันท์ ทองประทุม
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอดิศร วัดอดิศร  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๐๒

เด็กชายสิงหราช พรหมกสิกร
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอดิศร วัดอดิศร  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๐๓

เด็กชายอภินันท์ นามโมรา
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอดิศร วัดอดิศร  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๐๔

เด็กชายกฤตภาส นาคกระแชง
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอดิศร วัดอดิศร  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๐๕

เด็กชายคุณานนต์ พวงแก้ว
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอดิศร วัดอดิศร  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๐๖

เด็กหญิงเพียงจิตต์ ศรีธานนท์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอดิศร วัดอดิศร  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๐๗

เด็กหญิงกนิษฐา แปรรัมย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๐๘

เด็กหญิงกัญญาภัค ชะเอมเทศ
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๐๙

เด็กหญิงกัณฐิกา จันดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๑๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จันทะโสม
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๑๑

เด็กหญิงจิตตรา เกษสาคร
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๑๒

เด็กชายจิรภัทร์ ทนทาน
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๑๓

เด็กหญิงจีรนันท์ พันพรม
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๑๔

เด็กชายชลธาร แสวงสุข
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๗๕ / ๓๑๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๑๕

เด็กหญิงชลธิชา แสงวงษ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๑๖

เด็กหญิงฐิติมา ครึนสันเทียะ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๑๗
เด็กหญิงณัฐชญาภรณ์

ยางงาม
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๑๘

เด็กชายณัฐพงศ์ เพิมพงศ์อารี

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๑๙

เด็กหญิงณัฐพร ปติสาน
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๒๐

เด็กหญิงณัฐพร ปยวัน
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๒๑

เด็กหญิงณัฐวดี คุ้มเกตุ
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๒๒

เด็กหญิงณิชา เกิดแก่นแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๒๓

เด็กหญิงดวงกมล รุจิพุฒ
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๒๔

เด็กหญิงดาราวดี ทับพันธ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๒๕

เด็กชายทรงพล คำโพธิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๒๖

เด็กชายทิพากร ชินขุนทด
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๒๗

เด็กชายธนกร อภิวัง
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๒๘

เด็กหญิงธรณ์ธันย์ ธารีรัตน์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๒๙

เด็กหญิงธิติยา เอียมมาก

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๓๐

เด็กชายนันทวัฒน์ เข้ามัน

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๓๑

เด็กหญิงปภาดา คันธะเสน

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๓๒

เด็กหญิงพลอยไพลิน โสพันธ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๓๓

เด็กชายพิชุตม์ เพ็ชรนารถ
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๓๔

เด็กหญิงพิชญ์ภรณ์ สาตร์สูงเนิน
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๓๕

เด็กชายวสันติ ลัทธิ
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๓๖

เด็กชายสมบูรณ์ เห็มบุตร
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๓๗

เด็กชายสิทธิโชค จุ้ยขาว
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๓๘

เด็กชายสินธร สมศรี
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๓๙

เด็กชายสิรภัทร ใจเจริญ
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๔๐

เด็กชายสุทธิพงษ์ โพธิขาว

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๔๑

เด็กหญิงสุภัสสรี แสบรัมย์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๔๒

เด็กชายอัคคเดช นกสมุทร
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๔๓

เด็กหญิงอารีรัตน์ ยินดี
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๔๔

เด็กหญิงเกตน์สิรี บุญตา
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๔๕

เด็กชายกฤษวรนัฐ ไวพนิชการ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๔๖

เด็กหญิงกัญจนพร คชหาญ
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๔๗

เด็กหญิงฉัฎฐมาภรณ์ มีมาก
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๔๘

เด็กหญิงชมพู่ ไม่มีนามสกุล
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๔๙

เด็กหญิงชลธร ขันธวุธ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๗๖ / ๓๑๗
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ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๕๐

เด็กหญิงชลธิชา สุวรรณไตร
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๕๑

เด็กชายชลสิทธิ

์

แนบเนียน
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๕๒

เด็กชายชัยยุทธ ชูชืน

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๕๓

เด็กชายชัยวัฒน์ น้อยสุทธิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๕๔

เด็กชายฐิติพงศ์ ตุลาธาร
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๕๕

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

คงคำ
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๕๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ หลวงพาโล
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๕๗

เด็กหญิงณัฐวิภา ขุนหมืน

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๕๘

เด็กชายทรงพล ชาวพิจิตร
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๕๙

เด็กชายธรรมชัย เจริญพร
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๖๐

เด็กชายธันวา เหมือนสันเทียะ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๖๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

แกว่นกสิกรณ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๖๒

เด็กชายนครินทร์ เพริศแก้ว
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๖๓

เด็กชายนพรัตน์ เหมือนมาตย์
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๖๔

เด็กชายนิรันดร์ สอนทิม
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๖๕

เด็กหญิงนุช  
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๖๖

เด็กชายบูรพา แปลกเมือง
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๖๗

เด็กหญิงปุณยวีร์ นรเอียม

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๖๘

เด็กชายพรเสก ไชยนา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๖๙

เด็กชายพสุธร ชูช่วย
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๗๐

เด็กหญิงพิชญา โคตรพรม
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๗๑

เด็กหญิงพิมพกานต์ ภู่อยู่
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๗๒

เด็กหญิงพิมพิศา พุทธพงษ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๗๓

เด็กชายพุทธิพงศ์ ศรีหะปญโญ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๗๔

เด็กชายภูริชญา ม่วงศรี
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๗๕

เด็กชายมนัญชัย แสงเจริญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๗๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ บุญชูตน
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๗๗

เด็กหญิงมัสยา พิสัยพันธ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๗๘

เด็กหญิงมาริษา ชุณห์สุวรรณ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๗๙

เด็กหญิงมุธิตา ผุยหันธาตุ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๘๐

เด็กชายรชฏ ไทยเจริญ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๘๑

เด็กชายรัชชานนท์ เกษมคุณ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๘๒

เด็กหญิงรุ่งนภา บวบงาม
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๘๓

เด็กหญิงลัดดาวัน เถาว์แล
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๘๔

เด็กหญิงวราภรณ์ ศรีแก้ว
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๗๗ / ๓๑๗
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ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๘๕

เด็กหญิงวิสาข์ สังข์ทอง
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๘๖

เด็กหญิงศิริพร เอียงหลง
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๘๗

เด็กชายสิทรา สงค์ประเทศ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๘๘

เด็กหญิงสิรินยา ใจหมัน

้

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๘๙

เด็กหญิงสุตาภัทร นิระมาน
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๙๐

เด็กหญิงสุทธิดา ธรรมนูญ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๙๑

เด็กหญิงสุภลักษณ์ แฟงเอม
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๙๒

เด็กหญิงสุภาพร แปรงาม
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๙๓

เด็กชายอภิชัย จันดี
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๙๔

เด็กชายอรรถกานต์ วงค์ติบ

๊

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๙๕

เด็กชายอังคาร สนคลัง
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๙๖

เด็กหญิงเกศินี ทักเสนาะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๙๗

เด็กชายเจษฎากร กิงแก้ว

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๙๘

เด็กชายเฉลิมชนม์ ปานเกิด
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๖๙๙

เด็กหญิงเพชรแพรวา ประจันตะเสน
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๐๐

เด็กชายเมฆา ชาภูวงษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๐๑

เด็กหญิงชลธิชา สืบเสน
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๐๒

เด็กหญิงชาลิสา ชมชืน

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๐๓

เด็กหญิงณัฐวิภา จิตหาญ
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๐๔

เด็กหญิงณัฐสุดา เกตุเขียว
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๐๕

เด็กหญิงณิชมน แซ่อึง

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๐๖

เด็กชายท๊อป พริงวณิชย์

้

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๐๗

เด็กหญิงบุษบา นราภักดิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๐๘

เด็กชายปรมินทร์ สัมฤทธิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๐๙

เด็กหญิงมุทิตา แก้วมณี
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๑๐

เด็กชายยุทธนา เขมกชกร
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๑๑

เด็กชายอนันต์ ทรัพย์ประดิษฐ
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๑๒

เด็กชายกันตพงศ์ สำลีเจริญ
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๑๓

เด็กชายมนต์ชัย สว่างเนตร
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๑๔

เด็กชายรัชชานนท์ เหลือทรัพย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๑๕

เด็กหญิงรัตนาวดี แซ่จึง
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๑๖

เด็กชายราเชน พุ่มทิพย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๑๗

เด็กหญิงวงศ์วิสา ผิวขาว
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๑๘

เด็กหญิงวราพร ตอเสนา
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๑๙

เด็กชายวุฒิธินัน สมัย
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๗๘ / ๓๑๗
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ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๒๐

เด็กหญิงศศิประภา จันทร์ดำ
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๒๑

เด็กหญิงสุนันทา ทองสุทัศน์
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๒๒

เด็กหญิงเนตรดาว นารีบุตร
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๒๓

เด็กชายเลอสันต์ ศรีสุข
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๒๔

เด็กชายเอกชัย อุปชัย
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๒๕

เด็กชายชยณัฐ ภูวิเลิศ
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๒๖

เด็กหญิงณัฐธิชา ด่านเจริญ
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๒๗

เด็กชายณัฐพล มันงาม

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๒๘

เด็กชายทนาวุฒิ ศรีประเสริฐ
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๒๙

เด็กชายธนกร พุ่มเพ็ชร์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๓๐

เด็กชายธนทัต สุวรรณศิริสุข
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๓๑

เด็กชายธนนันธ์ ใจกาวิน
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๓๒

เด็กชายธนบดี แก้วดวงดี
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๓๓

เด็กหญิงธัญชนก คล้ายขำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๓๔

เด็กหญิงนิตยา รอดเกลียง

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๓๕

เด็กหญิงนำทิพย์ ไชยวังเทพ
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๓๖

เด็กหญิงปริญญา เปยอ่อน
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๓๗

เด็กชายปรเมศ ศรีรัตน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๓๘

เด็กหญิงปวีณา พานสง่า
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๓๙

เด็กหญิงพรรพษา ทันถาจิตร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๔๐

เด็กชายพิทักษ์ เปกสันเทียะ
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๔๑

เด็กชายพีระพร คล้ายถม

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๔๒

เด็กชายภานุวัฒน์ จรขำ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๔๓

เด็กชายวงศพัทธ์ สำราญสาตร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๔๔

เด็กหญิงวรรณพร วรรณวงศ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๔๕

เด็กชายธวีชัย สุวรรณฉาย
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๔๖

เด็กชายศรัณย์ ตามสัง

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๔๗

เด็กชายศิรชัช เนือกขุนทด
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๔๘

เด็กชายศิวภัทร สกิจขวา
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๔๙

เด็กชายศุภณัฏฐ์ บำรุงดิฐพงศ์ภัค
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๕๐

เด็กชายสหรัฐ แสนชมภู
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๕๑

เด็กหญิงสิรินทรา สัตย์วินิจ
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๕๒

เด็กหญิงสิริยากร โรจนมาน
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๕๓

เด็กชายอธิป หุ่นนาค
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๕๔

เด็กชายเมธี เข็มขาว
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๗๙ / ๓๑๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๕๕

เด็กชายเอก ลุงต๋า
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๕๖

เด็กหญิงแพรวา รักษาโพธิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๕๗

เด็กชายก้องภพ อยู่คงดี
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๕๘

เด็กชายจักรพันธ์ โสรกนิต
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ วรสิงห์
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๖๐

เด็กชายณัฐวุธ หวังช่วยกลาง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๖๑

เด็กหญิงดวงพร แซ่อัง

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๖๒

เด็กชายทักษ์ดนัย ภาคีโพธิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๖๓

เด็กชายธนกร ปนหมอก
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๖๔

เด็กชายธวัชชัย หงษ์สาหัส
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๖๕

เด็กหญิงธัญญาพร กิงวิชิต

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๖๖

เด็กชายนันทกานต์ โคตรพรม
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๖๗

เด็กชายบุญช่วย วงษ์ขำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๖๘

เด็กชายบูรพา ยาอินทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๖๙

เด็กชายปฏิพล ฉายแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๗๐

เด็กหญิงปาริชาติ ปุงปอพาน
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๗๑

เด็กชายปยวัฒน์ ประทีปทอง
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๗๒

เด็กชายพงศ์เทพ รัศมี
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๗๓

เด็กหญิงพนิดา มณีรัตน์
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๗๔

เด็กชายพีรพันธุ์ กองพิมพ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๗๕

เด็กชายพุฒิเมธ คำเหลือง
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๗๖

เด็กหญิงรสสุคนธ์ ยันประโคน
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๗๗

เด็กหญิงรสา รอดไพ
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๗๘

นายวงศธร เทศเกิด
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๗๙

นายวรัตถ์ เต็มใจรักษ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๘๐

เด็กหญิงวาลินี เกิดสำราญ
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๘๑

เด็กหญิงวาสนา พันธุชาติ
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๘๒

เด็กหญิงสวรินทร์ พรมทิง
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๘๓

เด็กหญิงสุนี วรวรรณ
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๘๔

เด็กหญิงสุมินตา เทียงผดุง

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๘๕

เด็กชายสุรวงศ์ คงเพชรศักดิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๘๖

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

อยู่ยังเกตุ
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๘๗

เด็กชายอนุพงศ์ อนุวัฒนวงศ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๘๘

เด็กชายชิติพัฒน์ แสงระยับ
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๘๙

เด็กชายต้นตระการ เพ็งชวด
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๘๐ / ๓๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๙๐

เด็กชายธนบูรณ์ ไชยราช
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๙๑

เด็กชายธวัชชัย ไถวศิลป
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๙๒

เด็กชายนรินทร์ ระลึกดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๙๓

เด็กชายนฤพนธ์ เกษโร
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๙๔

เด็กชายรัฏฐพงศ์ นิลรัตน์
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๙๕

เด็กชายศราวุฒิ แก้วนวล
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๙๖

เด็กชายสานนท์ ทับสร้อย
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๙๗

เด็กหญิงสุพัตรา ผูกพันธ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๙๘

เด็กหญิงเกตุวรินทร์ โทนเพชร
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๗๙๙

เด็กหญิงพีรยา แก่นจันทร์
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๐๐

นางสาวนารินทร์ มีอนันต์
๑๘/๐๗/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๐๑

นางสาวสุกัญญา จันทร์บาง
๐๘/๐๙/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๐๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ผิวอินทร์
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๐๓

เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์ กระจ่างเย้า
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๐๔

เด็กชายจักรภัทร จรรยผล
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๐๕

เด็กหญิงจิราพร รุ่งโรจน์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๐๖

เด็กหญิงฌาราธร แสงสินฉาย
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๐๗

เด็กชายณัฐพงษ์ นำจันทร์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๐๘

เด็กชายณัฐภูมิ ชัยมงคล
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๐๙

เด็กหญิงณัฐวดี มูลวิรัตน์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๑๐

เด็กชายณัฐวุฒิ วงษ์สอาด
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๑๑

เด็กชายธนารักษ์ แสงกล้า
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๑๒

เด็กหญิงธนิตา ทองอุ่น
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๑๓

เด็กชายธราธร พัฒนพวงสิทธิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๑๔

เด็กหญิงธารารัตน์ เอมจิตร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๑๕

เด็กหญิงนัชชา ยงวิสุทธิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๑๖

เด็กหญิงนิธิพร ยอดประโคน

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๑๗

เด็กหญิงบราลี สะวะริ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๑๘

เด็กหญิงปทุมพร บุญประเคน
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๑๙

เด็กชายปราณธิกิจ จานแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๒๐

เด็กชายปวริศร วงษาราช
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๒๑

เด็กหญิงปทมาพร ศรีสวัสดิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๒๒

เด็กชายปาติยะ จินดาธนาคม
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๒๓

เด็กชายพยัคฆ์ภูมิ แสงสินฉาย
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๒๔

เด็กชายพัทธนันท์ ปริพล
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๘๑ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๒๕

เด็กชายพิชชากร สายสร้อย

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๒๖

เด็กหญิงพิริษา จันทศิลา
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๒๗

เด็กหญิงภัคจิรา ใจจะดี
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๒๘

เด็กชายภัทรพล วันสุข
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๒๙

เด็กชายยศพัฒน์ จริยาวัตร์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๓๐

เด็กหญิงวชิราภรณ์ พรมมา
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๓๑

เด็กหญิงวรรณวนิช เกียรติพัฒนาชัย
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๓๒

เด็กหญิงวาสนา ศรีพุทธา
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๓๓

เด็กชายศราวุฒิ บัวหลวง
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๓๔

เด็กหญิงศิริวิมล ทิมปทุม
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๓๕

เด็กชายอนล คงไทย
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๓๖

เด็กหญิงอริสสา ศรีช่วง
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๓๗

เด็กหญิงกานต์ชนก ทรัพย์มาก

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๓๘

เด็กหญิงฉันทิกา ภูพันนา

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๓๙

เด็กหญิงณัฐชา พงษ์เพชร
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๔๐

เด็กชายธนดล ตันติตารมณ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๔๑

เด็กหญิงธิรารัตน์ บุญตา
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๔๒

เด็กหญิงธีริศรา พิมพ์ต้น
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๔๓

เด็กหญิงนมิดา ใจกล้า
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๔๔

เด็กหญิงนฤมล ศิลา
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๔๕

เด็กชายบัลลังก์ มาเถิง
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๔๖

เด็กชายบุญญพัฒน์ อ่อนสิงห์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๔๗

เด็กหญิงปพิชญา บุญพรหม

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๔๘

เด็กหญิงปรมาภรณ์ พิมอรัญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๔๙

เด็กหญิงปทมพร เจียมจรรยงค์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๕๐

เด็กชายพงศกร สมบัติ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๕๑

เด็กชายพจน์กฤษฎิ

์

วรรณภาส
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๕๒

เด็กหญิงพรบุญญา บุญกรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๕๓

เด็กชายพิสิฎฐ์พล บุญเกิด
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๕๔

เด็กชายพีรพัฒน์ เพ็งเขียว
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๕๕

เด็กหญิงภัททิยา เกียรติพัฒนาชัย
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๕๖

เด็กชายวรุตม์ พึงศรี

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๕๗

เด็กชายวิรุฬห์ ควรพจน์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๕๘

เด็กหญิงศุภนิมิต อิมใจ

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๕๙

เด็กหญิงสริตา สะวะริ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๘๒ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๖๐

เด็กชายสิทธิพล แตงทอง
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๖๑

เด็กหญิงสุวิษา แย้มประเสริฐ
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๖๒

เด็กหญิงอปราชิตา สุขสม
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๖๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

กุลกิจ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๖๔

เด็กหญิงอมราวดี ตรีสุวรรณ
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๖๕

เด็กชายอิทธิพัทธ์ สายหยุด
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๖๖

เด็กชายอิศวะ วงศ์ประทุม
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๖๗

เด็กหญิงเมธิณี คชทิน
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๖๘

เด็กหญิงไรวินท์ โพธิสวัสดิ

์ ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๖๙

นางสาวดวงกมล บริบูรณ์พานิช ๕/๐๕/๒๕๐๑ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๗๐

นางสุนันทา กสิวิวัฒน์ ๖/๐๔/๒๕๐๒ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๗๑

นางเยาวลักษณ์ ฉัตรมาศ
๑๗/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๗๒

นางสาวพัดสญา พูนผล
๒๕/๐๒/๒๕๐๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๗๓

นางนิภาพรรณ พันพิบูลย์
๒๑/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๗๔

นางสว่างจิต ครุพานิช
๑๘/๐๕/๒๕๐๐

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๗๕

นางกรณิกา คุ้นกลาง
๑๔/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๗๖

นางสาวจุฑามาศ พินิจมาลา
๒๓/๕/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๗๗

นางสุวรรณี บุญศรีสำราญ
๑๕/๐๓/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๗๘

นางสาวรัตนา เต๋มิจ๊ะ
๑๘/๘/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๗๙

นางจิราภรณ์ เกิดปราชญ์
๑๙/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๘๐

นางสาวอรทัย ผดุงสมัย ๔/๙/๒๕๒๔ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๘๑

นางสาววนิดา ชาดีกรณ์
๑๕/๒/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๘๒

นางกานต์รวี ศรีนานอก
๑๑/๑๑/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๘๓

นายวิฑูรย์ จันทะไพร
๑๑/๙/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๘๔

นางสาวธนัชชา งามสระพรัง

่

๑๘/๔/๒๕๒๙
โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๘๕

นางสาวพุฒินันท์ บัวพันธุ์

๑๑/๑๒/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๘๖

นายวทัญู สุทัตโต
๑๔/๗/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๘๗

นางสาวจามรี ออกผล
๒๔/๐๓/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๘๘

นางสาวฟาติมา โฮมจุมจัง
๑๐/๐๖/๒๕๑๔

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๘๙

นางสุปราณี ศิริทรัพย์
๒๔/๐๓/๒๕๑๒

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๙๐

นางสุภาพ ตันจิตติวัฒน์
๑๔/๐๓/๒๕๑๔

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๙๑

เด็กหญิงกนกอร เคียบเคียง
๑๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๙๒

เด็กหญิงกมลชนก มหัดกุล
๑๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๙๓

เด็กชายกันตพงศ์ งามสมบัติ
๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๙๔

เด็กหญิงจิรัชญา ศรีทรัพย์
๒๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๘๓ / ๓๑๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๙๕

เด็กหญิงจิราภา บัวลอยอ่อน
๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๙๖

เด็กชายจิรายุทธ สิงห์คำ
๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๙๗

เด็กชายจีรวัฒน์ คำนับไทย
๒๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๙๘

เด็กชายณัฐวัตร หอชิน
๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๘๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ คำนาค
๑๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๐๐

เด็กชายธนโชติ ภาคบุญ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๐๑

เด็กหญิงธันยพร โนนพุดซา
๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๐๒

เด็กชายนันทศักดิ

์

มดยงค์
๓๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๐๓

เด็กหญิงนิภาพร ปญจะตัง
๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๐๔

เด็กชายปาราเมศ กาวทอง
๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๐๕

เด็กหญิงปุณนภาวีย์ กุญชร
๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๐๖

เด็กชายพงศ์พล ทรงนวล
๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๐๗

เด็กหญิงพนิดา หนองพล
๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๐๘

เด็กหญิงพรธวัล สีจันดา
๑๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๐๙

เด็กหญิงพรพิมล นุ่นงาม

๒๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๑๐

เด็กหญิงพรพิมล โพธิปน

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๑๑

เด็กหญิงพรรภัทรษา จันทร์แปน
๒๖/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๑๒

เด็กหญิงพัชรวรรณ เขียวรัตน์
๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๑๓

เด็กหญิงพัชรี ม่วงแสง
๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๑๔

เด็กชายพิพัฒน์ เดชศิริ
๒๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๑๕

เด็กชายวรัญชิต เกตุสอน
๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๑๖

เด็กหญิงวิภาพร วงษ์พันธ์
๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๑๗

เด็กหญิงศุภาวรรณ ลีดี
๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๑๘

เด็กชายสุธี อัปมาไห
๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๑๙

เด็กชายอณาวิน เพริศพรรณราย
๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๒๐

เด็กชายอธิชาติ ปานอิม

่

๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๒๑

เด็กชายอนันต์ ช้างบาง
๑๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๒๒

เด็กชายอภินันท์ กันพ่วง
๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๒๓

เด็กหญิงอันธิตา เรืองฉาย
๒๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๒๔

เด็กหญิงกรชนก ฉัตรแก้ว
๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๒๕
เด็กหญิงกรองกาญจน์

นาหว้า
๒๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๒๖

เด็กชายกิตติพัฒน์ ขำเจริญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๒๗

เด็กชายจักรพรรดิ มุภาษา
๑๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๒๘

เด็กหญิงจิดาภา ศริพันธุ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๒๙

เด็กชายจิตรภานุ โคตรนาม
๒๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๘๔ / ๓๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๓๐

เด็กหญิงชลธิชา สว่างภพ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๓๑

เด็กชายณัฐวุฒิ สุขสอน
๐๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๓๒

เด็กหญิงตรีรัตน์ กลับดี
๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๓๓

เด็กชายธรรมรัตน์ ลิกิติกุล
๑๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๓๔

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ชูช่วย
๒๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๓๕

เด็กชายธีรยุทธ เศษจัตุรัส
๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๓๖

เด็กหญิงนภัสสร วิเชียรฉาย
๒๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๓๗

เด็กหญิงนลินทิพย์ พิทักษ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๓๘

เด็กหญิงนิจฉรา ก้านทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๓๙

เด็กหญิงประภัสสร เชยชม

๒๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๔๐

เด็กหญิงปรีดาภรณ์ เทพพิทักษ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๔๑

เด็กหญิงปานระพี โสดาเจริญ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๔๒

เด็กชายพงศกร นุ่มหว่าง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๔๓

เด็กหญิงพริม ราศรีสวัสดิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๔๔

เด็กหญิงพัชริดา บุญจริง
๑๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๔๕

เด็กหญิงพัฐสุดา จอมคำสิงห์
๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๔๖

เด็กหญิงพิมพ์ชยา สุเมธเสนีย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๔๗

เด็กชายภควัต บุญฟก

๒๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๔๘

เด็กชายภควัต ภูบัวดวง
๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๔๙

เด็กชายภัทณวินท์ ประเสริฐศรี
๓๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๕๐

เด็กชายภูผา พลอยจันทึก
๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๕๑

เด็กชายมนตรี อยู่นาน

๑๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๕๒

เด็กหญิงมนัสวี รุจิเทศ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๕๓

เด็กหญิงมัณฑิตา บุตรศรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๕๔

เด็กชายรณกร แปนสีทอง
๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๕๕

เด็กชายรัฐกฤษ ชาพรหมมา
๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๕๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แปรงเพ็ชร์
๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๕๗

เด็กชายวิชากร อินทรเปล่ง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๕๘

เด็กชายวีรวุทฒ์ ฉายสุริยะ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๕๙

เด็กหญิงศยามล ไชยเมืองพล
๑๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๖๐

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ภูเงิน
๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๖๑

เด็กหญิงศิวาการ เรืองโรจน์
๓๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๖๒

เด็กหญิงสุธิตรา รัตนวัน
๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๖๓

เด็กหญิงสุภัทตา บุญโส
๑๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๖๔

เด็กหญิงสุภัสสรา พันธ์ไผ่
๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๘๕ / ๓๑๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๖๕

เด็กชายอนัญฐพันธ์ ลัภนาเคนทร์
๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๖๖

เด็กชายอนุวัฒน์ สีลาดเลา
๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๖๗

เด็กหญิงอรัญญา สมเงิน

๑๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๖๘

เด็กชายอานนท์ หงษ์วงศ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๖๙

เด็กหญิงเกศกนก บุญมา
๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๗๐

เด็กชายเจษฏา ขำลอย
๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๗๑

เด็กชายเทพทัต โคตรสุ
๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๗๒

เด็กหญิงเบญญา ดีจะมาลา
๒๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๗๓

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เยาว์ไธสง
๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๗๔

เด็กชายไทยทัน ผ่องโต
๑๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๗๕

เด็กหญิงกมลลักษณ์ มีพันธ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๗๖

เด็กชายกวีกานต์ มหัดกุล
๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๗๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชมนก
๒๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๗๘

เด็กชายจักรพรรณ์ ปานโต
๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๗๙

เด็กชายชนะ ช้างบาง
๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๘๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แย้มเอิบศิลป
๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๘๑

เด็กหญิงชุติมา อึงฤทธิเดช

๑๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๘๒

เด็กหญิงญาณิน ชมเกษร

๑๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๘๓

เด็กหญิงณพรรษา เขียวหวาน
๐๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๘๔

เด็กชายณัฐชนนท์ ไกรสีห์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๘๕

เด็กชายณัฐนนท์ ศรีสุวรรณ
๑๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๘๖

เด็กหญิงดวงกมล ดีเพ็ง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๘๗

เด็กหญิงดวงฤดี ดีเพ็ง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๘๘

เด็กหญิงตรีรัตน์ ภูฆัง
๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๘๙

เด็กชายธนวัฒน์ ลาแสง
๑๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๙๐

เด็กชายธนากร สุวรรณชนะ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๙๑

เด็กชายธนาวุฒิ แพงศรี
๑๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๙๒

เด็กหญิงธัญญาธร เอียมทรัพย์

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๙๓

เด็กหญิงนภัสวรรณ เทพสิงห์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๙๔

เด็กชายนวพล สีสัน
๐๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๙๕

เด็กชายปฏิภาณ เทียบแก้ว
๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๙๖

เด็กหญิงปภัสกมล รชตวรกุล
๒๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๙๗

เด็กหญิงประภัสสร เรืองวารี

๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๙๘

เด็กหญิงพนิดา เทพพิทักษ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๐๙๙๙๙

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พืนผา

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๘๖ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๐๐

เด็กหญิงพัชรินทร์ พิมสมบูรณ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๐๑

เด็กหญิงพันธ์ฐญา ลัภนาเคนทร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๐๒

เด็กหญิงพิยดา สิมวิเศษ
๒๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๐๓

เด็กหญิงภัทรวดี ประเสริฐศรี
๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๐๔

เด็กชายภาณุวิชญ์ พิลาศาสตร์
๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๐๕

เด็กชายภูมินทร์ แสงทอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๐๖

เด็กชายรพีพัฒน์ จำปา
๑๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๐๗

เด็กหญิงวรรณวรี เดียวไธสง

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๐๘

เด็กชายวรวุฒิ เรืองทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๐๙

เด็กหญิงวิริญญา ประเสริฐศรี
๑๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๑๐

เด็กชายวิศวะ วิจิตรเตมีย์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๑๑

เด็กชายวีระพันธิ

์

จำปาทอง
๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๑๒

เด็กชายวีระศักดิ

์

ธรรมบุตร
๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๑๓

เด็กชายสกลพัฒน์ ทองเพ่งพิศ
๐๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๑๔

เด็กชายสิบทิศ พลสิทธิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๑๕

เด็กหญิงสุจิตรา แวงวัน
๑๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๑๖

เด็กหญิงสุพรรษา รสสา
๒๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๑๗

เด็กชายสุริยันต์ คุ้มแก้วมาสุข
๑๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๑๘

เด็กชายอนุภัทร เสนะจำนงค์
๓๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๑๙

เด็กชายอิทธิพัทธ์ มะกรูดอินทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๒๐

เด็กชายเจริญศักดิ

์

แผลงศาสตรา
๑๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๒๑

เด็กหญิงเพชรรัตน์ แจ้งแสงทอง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๒๒

เด็กหญิงเยาวพา รัตหน
๒๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๒๓

เด็กชายโกวิท ปนจันทร์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๒๔

เด็กชายโชติธน อ่อนเจริญ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๒๕

เด็กหญิงกัลยาณี อรชุน
๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๒๖

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ เบียทอง

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๒๗

เด็กหญิงจุทาภรณ์ พันธ์พาณิชย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๒๘

เด็กหญิงณหทัย ทองเจริญภูมิ
๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๒๙

เด็กหญิงปยธิดา โพธิสา

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๓๐

เด็กหญิงศุภัสรา จันเพ็ชร

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๓๑

เด็กหญิงอรพิมล คำเสาร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๓๒

เด็กชายเดชา วงษ์นวม
๒๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๓๓

เด็กหญิงจันทกานต์ อ่วมเสน
๑๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๓๔

เด็กหญิงณัฐพร มะลิศรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๘๗ / ๓๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๓๕

เด็กหญิงทรรศนีย์ โลมาธร
๒๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๓๖

เด็กหญิงธิญาดา ทะสวัสดิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๓๗

เด็กหญิงนภศร โพธิศรี

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๓๘

เด็กหญิงรวิกานต์ สิมาชัย
๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๓๙

เด็กหญิงศศิธร ลอดสุโข
๓๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๔๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ โฉมงาม
๒๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๔๑

เด็กชายสราวุฒิ นำเงิน
๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๔๒

เด็กหญิงสิริวรรณ ศรีหาญ
๒๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๔๓

เด็กชายสุขธงชัย ครองชนม์
๒๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๔๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

สารสม
๐๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๔๕

เด็กหญิงสุวนันท์ เรียงวงษ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๔๖

เด็กหญิงสุวิภา วิงวอน
๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๔๗

เด็กหญิงอนาวรณ์ เณรจิต
๑๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๔๘

เด็กหญิงอภิญญา บานเย็น
๐๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๔๙

เด็กหญิงอังคณา สะใบบาง
๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๕๐

เด็กหญิงเขมินทรา แก้วน้อย
๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๕๑

เด็กหญิงเนตรดาว เฟองแก้ว
๑๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๕๒

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ศรีหาญ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๕๓

เด็กชายเอกพล โชคชัย
๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๕๔

เด็กหญิงกชามาส กลินผกา

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๕๕

เด็กหญิงกมลชนก ศรีจันทรา
๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๕๖

เด็กชายกฤษณะ ชาวเหนือ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๕๗

เด็กชายกิตติกานต์ เฟองแก้ว
๑๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๕๘

เด็กหญิงกุลสิริ เอียมสะอาด

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๕๙

เด็กหญิงจุฑามาศ ชูสกุล

๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๖๐

เด็กหญิงจุฑามาศ นาคบุตร
๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๖๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา กันเจียก
๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๖๒

เด็กชายณัฐชัย หวังวิมาน
๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๖๓

เด็กหญิงณัฐธิดา แจ่มดวง
๒๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๖๔

เด็กชายทศพล เอียมสะอาด

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๖๕

เด็กหญิงธนภร มิตรรัก
๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๖๖

เด็กชายธนวัตน์ ทองมา
๒๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๖๗

เด็กชายธนากร แปนกาหลง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๖๘

เด็กหญิงธีมาพร ขำประดิษฐ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๖๙

เด็กชายธีรพล รอดกลาง
๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๘๘ / ๓๑๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๗๐

เด็กชายธเนศ ศรีสวาท
๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๗๑

เด็กหญิงนวนันท์ อัมราศรัย
๑๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๗๒

เด็กชายบุญอาทิตย์ เกษวิทย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๗๓

เด็กหญิงปนัดดา ดิษฐเกษร
๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๗๔

เด็กหญิงปนัดดา ศรีม่วง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๗๕

เด็กชายประวิทย์ กล้าหาญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๗๖

เด็กหญิงปวันรัตน์ นำเต้าทอง
๑๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๗๗

เด็กหญิงปาตรีญาพร จันสอาด
๐๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๗๘

เด็กชายปยะพงษ์ ปกษิณ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๗๙

เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ ไชยเกตุ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๘๐

เด็กหญิงพรพิมล เอียมปาน

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๘๑

เด็กหญิงพริสา บุญยังประเสริฐ
๑๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๘๒

เด็กชายภาคภูมิ อุ่นขำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๘๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ แพน้อย
๑๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๘๔

เด็กหญิงมิรันตี แถวทับ
๓๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๘๕

เด็กหญิงรัตนากร บางหลวง
๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๘๖

เด็กหญิงรินลดา จรูญศรี
๑๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๘๗

เด็กหญิงรุ่งไพลิน เบียทอง

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๘๘

เด็กชายวายุ บุญยังประเสริฐ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๘๙

เด็กชายวีรภัทร จุ้ยม่วงศรี
๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๙๐

เด็กชายวุฒิชัย กันเจียก
๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๙๑

เด็กหญิงศศิประภา เสวกพันธ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๙๒

เด็กชายศุภกร กองคำ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๙๓

เด็กชายศุภกร วงษ์นวม
๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๙๔

เด็กหญิงสุธาทิพย์ สมนาค
๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๙๕

เด็กหญิงสุธาวัลย์ อยู่ยืน

๑๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๙๖

เด็กหญิงสุนิสา มลรักษา

๑๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๙๗

เด็กหญิงสุภาวดี มีชัย
๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๙๘

เด็กชายสุรเดช แปนสดใส
๑๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๐๙๙

เด็กชายอดิศร พุกตือ

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๐๐

เด็กหญิงเมทีนี ตรีเสถียร
๑๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๐๑

เด็กชายกฤษติชัยน์ จรูญศรี
๑๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๐๒

เด็กหญิงกุลสตรี โยงกาศ
๓๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๐๓

เด็กชายณภัทร นาคบุตร
๐๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๐๔

เด็กชายธีระยุทธ จรูณศรี
๐๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๘๙ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๐๕

เด็กชายนพดล มังกรทอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๐๖

เด็กหญิงนัตติยา ชอบสะอาด
๒๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๐๗

เด็กชายปริวัฒน์ พรมจันทร์
๑๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๐๘

เด็กหญิงพรธิตา รอสวัสดิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๐๙

เด็กชายศราวุฒิ มันเมือง

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๑๐

เด็กหญิงศิรินภา โฉมงาม
๑๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๑๑

เด็กชายศุภวัตร ทองมา
๐๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๑๒

เด็กชายสมศักดิ

์

เนืองจากจุ้ย

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๑๓

เด็กหญิงสรัลชนา บัวพุฒ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๑๔

เด็กหญิงสุนิษสา วิงวอน
๐๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๑๕

เด็กหญิงสุภาวดี ดำด้วงโรม
๐๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๑๖

เด็กหญิงอนัญญา วงษ์นวม
๓๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๑๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ดิษฐเกษร
๐๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๑๘

เด็กชายกิตติพงษ์ ฉิมยาม
๑๕/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๑๙

เด็กชายคุณาวุฒิ ปกปอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๒๐

เด็กชายจณิตร์ ทองอินทร์
๒๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๒๑

เด็กชายทักษิณ รักคุณ
๒๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๒๒

เด็กหญิงธิติมา ทองอินทร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๒๓

เด็กชายนันทวัฒน์ อีสกุล

้

๑๘/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๒๔

เด็กหญิงนิโลบล เบียทอง

้

๑๕/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๒๕

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ทัศปญญา

๒๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๒๖

เด็กหญิงปนัดดา สุดแก้ว
๓๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๒๗

เด็กหญิงปยธิดา บุญฉิม

๑๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๒๘

เด็กชายพงศธร ไชยเกตุ
๒๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๒๙

เด็กหญิงมนต์นภา พวงไทย
๒๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๓๐

เด็กหญิงศิริพร ราโช
๑๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๓๑

เด็กหญิงสาวิตรี ปนทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๓๒

เด็กหญิงสิริพร ยินดี
๑๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๓๓

เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ มาลัยวงศ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๓๔

เด็กหญิงสุภัทชา เทียนเรียว
๑๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๓๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์ เพิมสุข

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๓๖

เด็กหญิงเฟองฟา ทองคลี

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๓๗

เด็กหญิงชลิดา ชืนวิจิตร

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๓๘

เด็กชายชาตรี เจินเทินบุญ
๑๕/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๓๙

เด็กหญิงฐิติมา กงชุน
๑๑/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๙๐ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๔๐

เด็กหญิงอารีรัตน์ เสือเอ๋ง
๒๕/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๔๑

เด็กชายเรืองยศ นุชนันท์
๑๙/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๔๒

เด็กหญิงรุ่งทิวา ฤทธิแก้ว

์

๒๖/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๔๓

เด็กหญิงอาริยาพร พัฒนวิชัยกุล
๒๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๔๔

เด็กหญิงนราลัย นพศรี
๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๔๕

เด็กหญิงเมทิณี ตอนสันเทียะ

๊

๑๙/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๔๖

เด็กหญิงเพชราภรณ์ พลรักษา
๒๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๔๗

เด็กหญิงสุพรรณิกา บุญรัตน์ ๖/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๔๘

เด็กหญิงชมภูนุช อำอินทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๔๙

เด็กหญิงอิสรีย์ กันนารักษณ์
๑๔/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๕๐

เด็กหญิงสุนิสา ดอกคำ
๑๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๕๑

เด็กหญิงมานิตา แก้วศรีงาม
๒๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๕๒

เด็กหญิงกีรวา ไชยเรท
๒๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๕๓

เด็กหญิงอภิภาวดี ทองดี
๒๙/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๕๔

เด็กหญิงณัฐนันท์ แก้วโคจร
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๕๕

เด็กหญิงณัฐรัตน์ แนบเนียน ๔/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๕๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ อินทรีย์
๒๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๕๗

เด็กหญิงสิริพร ปนทอง
๑๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๕๘

เด็กหญิงพิยดา รุ่งเช้า
๑๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๕๙

เด็กหญิงปฏิพร รืนรวย

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๖๐

เด็กชายจักรกฤษณ์ น่วมกระจ่าง ๙/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๖๑

เด็กชายภูริช เสริมราษฎร์
๒๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๖๒

เด็กหญิงธัญสุดา เกตุบรรจง
๑๓/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๖๓

เด็กหญิงปวันรัตน์ คุ้มทรัพย์
๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๖๔

เด็กหญิงหทัยพัจน์ จำปา
๑๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๖๕

เด็กหญิงศศิประภา บุญมี ๖/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๖๖

เด็กหญิงศิริจินดา ศรีสลวย

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๖๗

เด็กหญิงกัลย์สดา พึงจิตตน

่

๓๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๖๘

เด็กหญิงณัฐฑิชา ศรีสุวรรณจินดา ๒/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๖๙

เด็กหญิงพิมพ์มาดา วิเชียรวรรณ์ ๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๗๐

เด็กหญิงบุณยานุช พุ่มวงศ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๗๑

เด็กหญิงประภัสสร แก้วรัมย์
๑๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๗๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ จันบางช้าง
๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๗๓

เด็กหญิงเจนจิรา นานาค ๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๗๔

เด็กหญิงวรลักษณ์ เกิดเดช
๑๔/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๙๑ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๗๕

เด็กชายธีรดนย์ เกิดผล

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๗๖

เด็กชายไชยวัฒน์ ด้วงโพธิ

์

๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๗๗

เด็กชายพัฒนสิน ขาวแท้ ๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๗๘

เด็กชายบูรพา แสนสิงห์
๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๗๙

เด็กชายสุรพัศ แก้วจัด
๒๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๘๐

เด็กชายพิพัฒน์ สัมมาสิทธิ

์

๑๑/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๘๑

เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ เข็มเปา ๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๘๒

เด็กชายภูวนันต์ นิยมกูล ๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๘๓

เด็กชายธรรมนูญ วงจำปา
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๘๔

เด็กชายธนากฤษ อยู่ทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๘๕

เด็กชายธนาธิป ชังชิม

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๘๖

เด็กหญิงสุภณัฎฐ์ ชูราศรี
๑๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๘๗

เด็กหญิงชญาดา แสงวัฒน์
๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๘๘

เด็กหญิงเมทิตา กุลปยรัตน์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๘๙

เด็กหญิงกรุณา เทียนทอง ๓/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๙๐

เด็กชายณัฐพร สระบัว

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๙๑

เด็กชายบดินทร์ภัทร์ สิรวิชญ์สกุล
๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๙๒

เด็กชายธีรภัทร์ แสงสาย ๒/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๙๓

เด็กชายกนกพล คล้ายทอง ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๙๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ โพธิงาม

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๙๕

เด็กหญิงวิริศรา สีฤกษ์
๒๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๙๖

เด็กหญิงสุภลักษณ์ แนนสุข ๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๙๗

เด็กหญิงบุศรารัตน์ ฤกษ์ดี
๒๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๙๘

เด็กหญิงวิมลสิริ คงชืน

่

๑๗/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๑๙๙

เด็กหญิงจีรนนันท์ หล้าษา
๑๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๐๐

เด็กหญิงนิรัชราพร เอกเจริญ
๑๒/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๐๑

เด็กหญิงภัทรวดี ภิรมย์ชม
๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๐๒

เด็กหญิงปฐมพร แตงหอม
๑๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๐๓

เด็กหญิงณัฏฐนารา สุขรักษ์
๒๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๐๔

เด็กหญิงญาดา น้อยจันทร์
๑๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๐๕

เด็กหญิงรัตนวรรณ พิมยาน
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๐๖

เด็กหญิงธัญชนก เพราะสระน้อย
๑๒/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๐๗

เด็กหญิงณัฎฐนิชา มากะ ๘/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๐๘

เด็กชายลมเพชร การะเกด
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๐๙

เด็กชายณัฐพงษ์ ไชยงาม
๑๒/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๙๒ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๑๐

เด็กชายเทพทัติ ริมสังข์
๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๑๑

เด็กชายพลกฤต สินพรม
๒๗/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๑๒

เด็กชายสหโชค อาภัสพรม ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๑๓

เด็กชายอภิวัฒน์ ทรัพย์สมบูรณ์ ๘/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๑๔

เด็กชายอัษฎาวุษ สำนงค์ประโคน
๒๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๑๕

เด็กหญิงกรัณฑรัตน์ อาจละออ ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๑๖

เด็กหญิงกัญภิญา แตงอ่อน
๑๘/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๑๗

เด็กหญิงชลธิดา เกลียงพร้อม

้

๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๑๘

เด็กหญิงณัฐณิชา เสือโหง ๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๑๙

เด็กหญิงทิพยสุคนธ์ พันธ์แดง
๑๔/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๒๐

เด็กหญิงเทพธิดา วิทยากร
๑๖/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๒๑

เด็กหญิงธาราทิพย์ จันทร์สว่าง
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๒๒

เด็กหญิงวรรณิศา ผดุงอรรถ
๒๕/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๒๓

เด็กหญิงวรัญญา สุขต่าย
๒๓/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๒๔

เด็กหญิงอันนา บัวเสียน
๑๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๒๕

เด็กหญิงมุฑิตา ขันธรักษา
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๒๖

เด็กหญิงกานต์พิชชา ทองน้อย
๒๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๒๗

เด็กหญิงตะวัน มณีโชติ
๒๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๒๘

เด็กหญิงสิริลักษณ์ โอเสือ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๒๙

เด็กหญิงสุกัญญา อัมพร ๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๓๐

เด็กหญิงสุชานาฎ กะนะ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๓๑

เด็กชายทวีคูณ พ่วงประพันธ์
๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๓๒

เด็กชายวีรวัฒน์ พุกกับแปลก
๑๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๓๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เรืองชิต ๖/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๓๔

เด็กหญิงแก้วตา ทองปรอน
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๓๕

เด็กหญิงจิรนันท์ สืบจากถิน

่

๒๐/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๓๖

เด็กหญิงชนาภา เทพรอด
๑๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๓๗

เด็กหญิงใบเฟร์น เกิดลาย
๒๘/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๓๘

เด็กหญิงพีรนันดา รุ่งเรือง
๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๓๙

เด็กหญิงรัตชามาศ ผลอำไพ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๔๐

เด็กหญิงเรณุกา สุขประดับ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๔๑

เด็กหญิงอลิศรา สังสอน

่

๔/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๔๒

เด็กหญิงกนกวรรณ จักรกฤษณ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๔๓

เด็กชายนครินทร์ ชินทอง ๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๔๔

เด็กหญิงณัฐธิชา คะพิมพ์
๑๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๙๓ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๔๕

เด็กหญิงวาสนา พุธชัง
๑๗/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๔๖

เด็กหญิงศศิกาล จีนนอก ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๔๗

เด็กหญิงอริสา มะกรูดอินทร์
๑๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๔๘

เด็กหญิงศศิ สุขอินโท
๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๔๙

เด็กหญิงพรธีรา ศรีธูป
๑๓/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๕๐

เด็กหญิงทศพร แสนทม ๔/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๕๑

เด็กชายจักรกฤษณ์
เอือมจตุรสมบูรณ์

้

๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๕๒

เด็กชายธีราวัชญ์ กำเนิดกลาง
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๕๓

เด็กชายปราชดากรณ์ บุญยัง
๒๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๕๔

เด็กชายพุธมนต์ ศรีวงศ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๕๕

เด็กชายภาคภูมิ ภารวงษ์
๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๕๖

เด็กชายภาณุเทพ สรสิทธิ

์

๒๑/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๕๗

เด็กชายภาสกร พฤกษตระการ ๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๕๘

เด็กชายภิรุณ วรนิตย์
๑๖/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๕๙

เด็กชายภูวเนตร สุคนโท ๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๖๐

เด็กชายมิงเมือง

่

เงินอร่าม
๒๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๖๑

เด็กชายหนึงศกุณษ

่

รักษาพันธ์
๒๑/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๖๒

เด็กหญิงกมลชนก บุญเชิด

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๖๓

เด็กหญิงเกศกนก ซือตรง

่

๒๕/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๖๔

เด็กหญิงพรรพษา เพ็งสอน
๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๖๕

เด็กหญิงพระพร ฉุนรัตน์
๒๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๖๖

เด็กหญิงมุจลิทร สัปปพันธ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๖๗

เด็กหญิงเรราไร สาททอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๖๘

เด็กหญิงวณิชญา หงษ์ทอง
๒๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๖๙

เด็กหญิงแอนนา เสาสามา ๑/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๗๐

เด็กหญิงชนิภา ทองประเสริฐ
๑๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๗๑

เด็กชายภูมินทร์ ปนน้อย
๑๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๗๒

เด็กชายภูมิสิริ กระจับเงิน
๑๓/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๗๓

เด็กชายวรวัฒน์ ชนะศุภเดโช

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๗๔

เด็กชายสหัสวัต แสนมณี ๗/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๗๕

เด็กชายสิรวิชญ์ ขวัญบัว
๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๗๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ไชยวงศ์
๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๗๗

เด็กหญิงกฤติมา บัวภูมิ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๗๘

เด็กหญิงกัลยาณี สุวรรณรัตน์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๗๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ บุตรวัง
๑๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๙๔ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๘๐

เด็กหญิงชลธิชา ศิริชาติ
๑๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๘๑

เด็กหญิงปทุมรักษ์ เหม็งทอง
๒๐/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๘๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ ยาวงศ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๘๓

เด็กหญิงวิชิตา สิงโต
๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๘๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ คงทอง
๒๒/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๘๕

เด็กหญิงสุพิชชา ดวงแก้ว ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๘๖

เด็กหญิงสาธกา หนูกระโทก ๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๘๗

เด็กชายกมลภพ แขกของ
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๘๘

เด็กชายกฤษฎา ทองอ่อน
๒๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๘๙

เด็กชายก้องเกียรติ หอมหวน
๒๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๙๐

เด็กชายกิตติพศ สาครินทร์
๒๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๙๑

เด็กชายณรงค์พร สอนมะณี ๗/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๙๒

เด็กชายณัฐชัย ปทุมพงษ์ ๙/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์ป
๑๐/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๙๔

เด็กชายธงชัย เกิดเอียม

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๙๕

เด็กชายธนภัทร์ บ่อนำเชียว

่

๒๕/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๙๖

เด็กชายธนภัทร โพธิดี

์

๓๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๙๗

เด็กชายธรรมนูญ ศิริพงษ์
๓๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๙๘

เด็กชายธีรภัทร์ ทรัพย์มีสุข

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๒๙๙

เด็กชายนพกร ปนงาม
๒๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๐๐

เด็กชายนพดล มีสนธิ
๓๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๐๑

เด็กชายนันทวัฒน์ ศรีใจ
๒๔/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๐๒

เด็กชายวิบูล พุทธา
๑๙/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๐๓

เด็กชายวศิน บุญประคอง
๒๘/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๐๔

เด็กชายศุภกร ชมระกา
๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๐๕

เด็กชายอนันถชา อรรถถารมย์
๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๐๖

เด็กชายกฤษกร ชัยเพ็ง ๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๐๗

เด็กชายชัชวาล หลอดอ่อน
๒๓/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๐๘

เด็กชายพิธาภัทร์ เดชบุญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๐๙

เด็กชายวรวุฒิ กุลประโคน
๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๑๐

เด็กชายสมบูรณ์ ปานกลิน

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๑๑

เด็กหญิงกมลพรรณ ถนอมงาม

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๑๒

เด็กหญิงกฤษยา จันทะมา

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๑๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เทียนทอง
๑๖/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๑๔

เด็กหญิงณัฐริกา ยามรัมย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๙๕ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๑๕

เด็กหญิงธชานันท์ มะโนรัตน์

๒๘/๑๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๑๖

เด็กหญิงแพรวา ระวีวงษ์
๒๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๑๗

เด็กหญิงมุธิตา สายพัน ๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๑๘

เด็กหญิงยุวดี ปญญาสุข

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๑๙

เด็กหญิงรพีพรรณ หงษ์ทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๒๐

เด็กหญิงสุภาวดี โกฎิสะอาด ๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๒๑

เด็กหญิงนิภาวรรณ พิมพ์ชัยสงค์
๒๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๒๒
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์

สะโมรัมย์
๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๒๓

เด็กหญิงสุภาภรณ์ สุวรรณลาภา
๑๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๒๔

เด็กชายจิระวัฒน์ หลาบมาลา

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๒๕

เด็กชายฐิติวัฒน์ มีสีนวล
๒๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๒๖

เด็กชายเทียนชัย บรรจงสัตย์
๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๒๗

เด็กชายธนพล สมภาพ
๒๓/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๒๘

เด็กชายปณวัตร โกษาแสง
๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๒๙

เด็กชายปรมินทร์ บางปอง
๑๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๓๐

เด็กชายพงศกร สถิรวัตรน์กุล
๑๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๓๑

เด็กชายพชรดนัย โกบสันเทียะ

๊

๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๓๒

เด็กชายพัชรพล สมศรี
๑๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๓๓

เด็กชายภูมิพัฒน์ เครือทอง
๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๓๔

เด็กชายรัฐภูมิ ประสาทชัย
๑๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๓๕

เด็กชายศักดา สุรเกียรติ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๓๖

เด็กชายปารินทร์

ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๓๗

เด็กชายวุฒิเมศร์ พงศ์วราทวีพร
๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๓๘

เด็กหญิงจริยา นาคทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๓๙

เด็กหญิงชลลดา เฮงสวัสดิ

์

๒๔/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๔๐

เด็กหญิงณัฐชยา บูรณะ
๑๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๔๑

เด็กหญิงธารีรัตน์ อัคนิรัตน์
๑๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๔๒

เด็กหญิงนภัสสร ประจงจักษ์
๑๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๔๓

เด็กหญิงปวีณา สุขดี ๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๔๔

เด็กหญิงพิชญ์สินี ซือสัตย์

่

๑๖/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๔๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก มะลิวรรณ
๓๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๔๖

เด็กหญิงศิริวรรณธิณี กมลเวช
๑๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๔๗

เด็กหญิงศุภิสรา เขตวิทย์
๑๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๔๘

เด็กหญิงอรริช หาญนา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๔๙

เด็กหญิงอริสา วงคุต ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๙๖ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๕๐

เด็กชายกิตติคุณ ศรีบุญเรือง
๑๒/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๕๑

เด็กชายชวกร สว่างวิวัฒน์ ๓/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๕๒

เด็กชายณัฎฐวิทย์ โพธิแก้ว

์

๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๕๓

เด็กชายณัฐวุฒิ มูลทองจันทร์
๒๘/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๕๔

เด็กชายนรภัทร เนยดอน
๑๐/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๕๕

เด็กชายนิภัทร์ อินหันต์
๒๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๕๖

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ประกาสิทธิ

์

๖/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๕๗

เด็กชายบุญหลง บุญตา
๒๖/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๕๘

เด็กชายบูรพา จีนแผ้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๕๙

เด็กชายพรหมมินทร์ เชือแก้ว

้

๑๗/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๖๐

เด็กชายวัชรพล เข็มศรี ๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๖๑

เด็กชายศรายุทธ เผือกรอด ๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๖๒

เด็กชายศักดิชัย

์

อินท์แพทย์ ๓/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๖๓

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

พินยะเพียน ๗/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๖๔

เด็กชายอาทิตย์ หีบแก้ว
๒๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๖๕

เด็กหญิงกิงดาว

่

ดงพระจันทร์
๑๒/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๖๖

เด็กหญิงกิตตินันท์ กัญญาวุฒิ
๑๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๖๗

เด็กหญิงกิตติมา กองสัมฤทธิ

์

๑๒/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๖๘

เด็กหญิงฐิติพร รุ่งศรี ๘/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๖๙

เด็กหญิงณัฐวรรณ ฉ่าแดง ๙/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๗๐

เด็กหญิงดวงกมล ศรีงามดี
๒๘/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๗๑

เด็กหญิงนิศาชล คงดิษ ๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๗๒

เด็กหญิงฝนทิพย์ สายชู ๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๗๓

เด็กหญิงพรพิไล วิชัย
๑๒/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๗๔

เด็กหญิงพุทธวรรณ ลาชิ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๗๕

เด็กหญิงวันพรรษา กลัดสมตน
๓๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๗๖

เด็กหญิงวาริน มูลพลึก ๘/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๗๗

เด็กหญิงสิริวรรณ แย้มบู่ ๔/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๗๘

เด็กหญิงสุกัญญา สร้อยระย้า
๒๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๗๙

เด็กหญิงสัพัตรา เทียนทอง

่

๑๒/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๘๐

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

โคตรมี ๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๘๑

เด็กหญิงอภิสรา ริยาพันธ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๘๒

เด็กชายเจษฎา สุขพัทธี ๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๘๓

เด็กชายอัครเดช จักร์ใจ
๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๘๔

เด็กชายสุภาพ งิวทอง

้

๖/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๙๗ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๘๕

เด็กชายเจษฎา พุ่มพิศมัย ๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๘๖

เด็กชายธนา นวลจันทร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๘๗

เด็กชายนพดล จันทร์แจ่มศรี
๒๒/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๘๘

เด็กชายปรเมศ หนองแก้ว
๑๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๘๙

เด็กชายพงศภัค แสงศรี
๑๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๙๐

เด็กชายพลกฤษณ์ ไชยมาตย์
๑๐/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๙๑

เด็กชายภานุพงษ์ ม่วงอิน
๑๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๙๒

เด็กชายภูวไนย วิลัยเพียร ๑/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๙๓

เด็กชายมหาศาล มันธรรม

่

๑๗/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๙๔

เด็กชายนิติภูมิ ร่มเย็น
๑๖/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๙๕

เด็กชายยศวรุตย์ ขุมทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๙๖

เด็กชายเรวัตร พึงสุข

่

๑๖/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๙๗

เด็กชายวีรภัทร ดีหลี
๑๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๙๘

เด็กชายศักดิภัทร บุญปน

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๓๙๙

เด็กชายศุภกร โครตศรีวงษ์
๑๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๐๐

เด็กชายสิทธิกร ดิษประเสริฐ
๒๒/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๐๑

เด็กชายสิริภูมิ เปยผึง

้

๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๐๒

เด็กชายอภิชิต พูลผล
๑๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๐๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แถบทอง
๒๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๐๔

เด็กหญิงชุดารัตน์ เหลืองเทศ
๒๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๐๕

เด็กหญิงดวงกมล เอียวสุวรรณ

้

๑๒/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๐๖

เด็กหญิงทักษิณา จตุพร
๒๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๐๗

เด็กหญิงนวพร แสงโสภา
๑๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๐๘

เด็กหญิงนิรชร แน่จริง
๒๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๐๙

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา วงศ์สุวรรณ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๑๐

เด็กหญิงพิมลพรรณ ฟกฟูม

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๑๑

เด็กหญิงสุชานันท์ ทวีถาวร
๑๘/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๑๒

เด็กหญิงสุธิธิดา ม่วงมัน

่

๑๒/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๑๓

เด็กหญิงอัฐภิญญา มหาไชย ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๑๔

เด็กหญิงพัณณิตา ปลืมใจ

้

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๑๕

เด็กหญิงฐิติพร หีบกล้า
๒๔/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๑๖

เด็กชายชลธร มณฑา ๕/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๑๗

เด็กชายชลัช พูประเสริฐ
๒๒/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๑๘

เด็กชายชลิต แสงจันทร์
๑๖/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๑๙

เด็กชายฐิติพงษ์ หอมช่วง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๙๘ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๒๐

เด็กชายไตรทศ ขาวจตุรัส

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๒๑

เด็กชายธนดล พรรณลา ๐/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๒๒

เด็กชายธนบูรณ์ ประทับทอง
๑๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๒๓

เด็กชายอานนท์ ปลอกทอง
๑๒/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๒๔

เด็กหญิงกนกวรรณ ไกรทองสุข
๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๒๕

เด็กหญิงจารุพักตร์ โคตรพันธ์
๑๗/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๒๖

เด็กหญิงจารุวรรณ วรรณวิจิตร
๒๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๒๗

เด็กหญิงชลธิชา บัวภิบาล
๒๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๒๘

เด็กหญิงฐิติพร จักรเงิน ๙/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๒๙

เด็กหญิงฑิมพิกา ธิติชัยไพรเลิศ ๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๓๐

เด็กหญิงทิวาพร จันทวงศ์
๒๖/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๓๑

เด็กหญิงนิรัชพร เอียมมา

่

๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๓๒

เด็กหญิงเบญจวรรณ กองแก้ว ๘/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๓๓

เด็กหญิงปนัดดา มูลเอียม

่

๒๗/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๓๔

เด็กหญิงพรชิตา ปนทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๓๕

เด็กหญิงพรศิริ ลือหาร ๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๓๖

เด็กหญิงพีรยา พุทธทรัพย์
๑๙/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๓๗

เด็กหญิงภูริชา อัญญะโพธิ

์

๑๐/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๓๘

เด็กหญิงภูษิตา ขามโชคชัย ๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๓๙

เด็กหญิงวีรสุดา ผลทิพย์
๑๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๔๐

เด็กหญิงศศิวรรณ กันกอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๔๑

เด็กหญิงศิริวัลย์ อาจวิชัย
๒๘/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๔๒

เด็กหญิงอภิญญา สุพินนา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๔๓

เด็กหญิงสุวนันท์ ชนะผล
๑๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๔๔

เด็กหญิงนันทกานต์ อุ่นพงษ์
๒๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ อินธิราช ๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๔๖

เด็กชายทักษิณ สีหราช
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๔๗

เด็กหญิงณิชาภัทร เบิกบาน ๖/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๔๘

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ คำอาษา
๑๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๔๙

เด็กหญิงพิธิตา บรมฤทธิ

์

๒๓/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๕๐

เด็กชายณภัทรศกร สิงโต
๒๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๕๑

เด็กหญิงธนิดา เปรมปรี
๒๘/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๕๒

เด็กหญิงจิตตินันท์ บุตระ
๓๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๕๓

เด็กหญิงธนพร มิงมาลัยรักษ์

่

๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๕๔

เด็กหญิงวิภาดา อินทรชัย
๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๙๙ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๕๕

เด็กหญิงนันท์นภัส ขันเมือง
๑๕/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๕๖

เด็กหญิงเบญญา ชาทอน
๑๖/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๕๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ มิคร้าม
๒๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๕๘

เด็กหญิงมศิริภรณ์ จิตพงษ์
๑๓/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๕๙

เด็กหญิงอนัญญา เทพกลาง

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๖๐

เด็กชายธนกฤต เครือแสง
๑๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๖๑

เด็กชายอภิญญา เพชรเสนา
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๖๒

เด็กหญิงกัลยกฤษณ์ ทองนพรัตน์ ๑/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๖๓

เด็กหญิงทิพย์เกษร จักร์ปา
๒๐/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๖๔

เด็กหญิงนิรชา สุวรรณ์ ๔/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๖๕

เด็กหญิงศิรารัตน์ ศิริศักดิ

์

๒๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๖๖

เด็กหญิงสุพัตรา เพ็ชรศรี ๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๖๗

เด็กหญิงณัฐชานันท์ วณิชศรีวงศ์
๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๖๘

เด็กหญิงอริสา นามนาวา
๑๑/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๖๙

เด็กหญิงสิรภัทร สวัสดิมลทิน

์

๑๔/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๗๐

เด็กหญิงพสิกา เจริญลาภ ๗/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๗๑

เด็กหญิงสิริรักษ์ หนูเขียว ๘/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๗๒

เด็กหญิงกฤติยา ศรสิลา
๑๒/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๗๓

เด็กหญิงนัทฌานนท์ จันทร์สุริวงศ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๗๔

เด็กชายกัปตัน พันธ์ปลา
๒๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๗๕

เด็กชายกิตติกรณ์ ชุ่มสายันต์ ๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๗๖

เด็กชายจักรพรรณ ภูเดชปญญาดี ๘/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๗๗

เด็กชายชาญณรงค์ มาพันธ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๗๘

เด็กชายรุ่งโรจน์ บุญมี
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๗๙

เด็กชายวรรษชล เดชแพ ๒/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๘๐

เด็กชายหฤษฎ์ ก้อนสัมฤทธิ

์

๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๘๑

เด็กชายอนุภัทร มีคุณ
๒๗/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๘๒

เด็กชายอรรถพล
วงศ์วัฒนาไพศาล

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๘๓

เด็กหญิงปณิตา วิชาธร
๒๓/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๘๔

เด็กหญิงกิตติพร พุกประจบ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๘๕

เด็กหญิงคันฑามาส แพ่งภิรมณ์
๒๗/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๘๖

เด็กหญิงบัวชมพู โกสวัสดิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๘๗

เด็กหญิงปานวลี ผลละออ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๘๘

เด็กชายจีระนัท แคนตะ
๒๑/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๘๙

เด็กชายเกียรติคุณ กล้าหาญ
๓๐/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๐๐ / ๓๑๗

้
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ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๙๐

เด็กชายแทนคุณ บวรรณปญญา
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๙๑

เด็กชายวัชรากร ชาติเจริญศักดิ

์

๑/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๙๒

เด็กชายกรวิชญ์ อินนะระ
๑๘/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๙๓

เด็กหญิงกมลลักษณ์ จันทรชนก
๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๙๔

เด็กหญิงธิญาดา ระวังภัย
๒๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๙๕

เด็กหญิงปลิตา แสงปราบภัย ๗/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๙๖

เด็กหญิงสิรีธร จินดาวงศ์ ๔/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๙๗

เด็กหญิงสุภาวดี วงษ์พวง
๒๑/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๙๘

เด็กหญิงปณิตา สาริวงศ์
๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๔๙๙

เด็กหญิงปวันรัตน์ แก้งสวัสดิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๐๐

เด็กหญิงพิชามญช์ ฤาษีประสิทธิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๐๑

เด็กหญิงมนัสวี แสงบุญไทย
๑๗/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๐๒
เด็กหญิงศรีจักรพรรดิ

์

ฉัตรกุล
๑๗/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๐๓

เด็กหญิงลักษณาลี สะโต๊ก
๑๕/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๐๔

เด็กหญิงศศิญา ยอดปญญา

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๐๕

เด็กชายกวีพัฒน์ อยู่ยืน
๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๐๖

เด็กชายธนรัฐ ปจฉิมบุตร
๒๕/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๐๗

เด็กชายกรวิชญ์ จันทร์ดา

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๐๘

เด็กชายสิทธิชัย นิลรัตน์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๐๙

เด็กชายจักรกฤษ ฤกษ์ดี
๒๓/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๑๐

เด็กชายพัชรพล สะดาดก
๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๑๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ส่งแก้ว ๖/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๑๒

เด็กชายธงชัย ทัพมา
๒๗/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๑๓

เด็กหญิงวรรณษา น้อยใย
๑๔/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๑๔

เด็กหญิงภนิดา เปยทอง
๒๙/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๑๕

เด็กหญิงธาริณี ผลเหม
๑๑/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๑๖

เด็กหญิงทิยากรณ์ คุณประทุม
๒๐/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๑๗

เด็กหญิงอารีรัตน์ พรมไว
๒๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๑๘

เด็กหญิงวริศรา ทองโอภาส
๒๕/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๑๙

เด็กหญิงณัฐวรรณ ไม้ดี
๒๖/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๒๐

เด็กหญิงบังอร ศรีบุญเรือง
๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๒๑

เด็กหญิงหทัยรัตน์ เกษศรี
๑๖/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๒๒

เด็กหญิงกุลธิดา ดิษฐสว่าง
๑๘/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๒๓

เด็กหญิงรักษณาลี ไตรมาศ
๒๔/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๒๔

เด็กหญิงรัตนากร เจริญสุข
๒๔/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๐๑ / ๓๑๗

้
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ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๒๕

เด็กหญิงชญานิศ วงศ์สมบูรณ์
๑๗/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๒๖

เด็กหญิงกิรติกร แพงกัลยา
๒๘/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๒๗

เด็กหญิงณภัทร จันทาพูน ๑/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๒๘

เด็กหญิงธัญธร พ่วงน้อย ๘/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๒๙

เด็กหญิงสุขชาดา โชติบุญ
๑๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๓๐

เด็กหญิงศิริวรรณ แจ้งสอาด
๑๐/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๓๑

เด็กหญิงปนัดดา นสุโห
๓๐/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๓๒

เด็กชายพรชัย มังสะพันธ์
๒๒/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๓๓

เด็กชายพานุ แสงศรี
๑๓/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๓๔

เด็กชายวรรธนัย ศรีชัยภูมิ

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๓๕

เด็กหญิงวีรภัทร เสมศรี
๒๑/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๓๖

เด็กชายสหภาพ เปรมศักดา
๒๒/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๓๗

เด็กชายอดิศร ทองม่วง ๗/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๓๘

เด็กชายอมรเทพ สะระศิริ ๙/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๓๙

เด็กชายอัครเดช รุจิฉาย
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๔๐

เด็กชายพนรัลชญ์ ทรงรูป ๕/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๔๑

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา นันทอินทร์
๑๓/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๔๒
เด็กหญิงพรรณวลินทร์

ไชยณรงค์ ๕/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๔๓

เด็กหญิงสิริโสภา เลิศไพบูลย์สิน ๘/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๔๔

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ จิรัมย์
๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๔๕

เด็กหญิงเกตุกนก แสงเขต์การ
๑๐/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๔๖

เด็กหญิงจันทิยา หัสดา
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๔๗

นางสาวจิราพร พิทักษ์วงศกร

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๔๘

เด็กหญิงชัชชฎางค์ ชัยยะแสง ๗/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๔๙

เด็กหญิงณัฐธิชา สอนบุญตา
๓๑/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๕๐

เด็กหญิงบุญสิตา แสนเขียว
๑๙/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๕๑

เด็กหญิงพนิดา สว่างเถือน

่

๖/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๕๒

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ชนะเมฆสุวรรณ
๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๕๓

เด็กหญิงศิริวรรณ บุตรเสือ
๑๒/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๕๔

เด็กหญิงสิริวิมล เข็มเพ็ชร
๒๔/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๕๕

เด็กหญิงอาทิตยา กอบการสวน ๘/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๕๖

เด็กชายธนพัฒน์ ชมภูศรี ๓/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๕๗

เด็กหญิงชาณิศา ปกครึก

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๕๘

เด็กชายกิตติพัฒน์ อมรกุล
๒๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๕๙

เด็กชายจักกริช มีประวัติ

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๐๒ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๖๐

เด็กชายณัฐวุฒิ รัตนวิจิตร
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๖๑

เด็กหญิงฐิติมา คงแปน
๑๙/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๖๒

เด็กหญิงพัชรนันท์ กัณหา
๑๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๖๓

เด็กหญิงมัณฑนา กิแมน
๑๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๖๔

เด็กหญิงศศิชา บานเย็น
๑๙/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๖๕

เด็กหญิงศิรินทิพย์ นุชแดง

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๖๖

เด็กหญิงพรรณทิพา พิมพา ๔/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๖๗

เด็กหญิงวิชุดา ละออศรี ๕/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๖๘

เด็กชายชนาธิป ชินกลาง
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๖๙

เด็กชายพาลดร รัศมี ๕/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๗๐

เด็กชายพีระพัฒน์ ใยแก้ว ๙/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๗๑

เด็กชายรัฐภูมิ แก้วทอง
๑๗/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๗๒

เด็กชายวรวัฒน์ รำพึง
๒๔/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๗๓

เด็กชายอัครพล ฉัตรสุวรรณ
๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๗๔

เด็กชายอัสยุช ชอบสัตย์
๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๗๕

เด็กหญิงกัญจพร จันทะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๗๖

เด็กหญิงณภัทร รุ่งช้าง
๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๗๗

เด็กหญิงณัฐชา ประดิษฐ์ศรี
๑๕/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๗๘

เด็กหญิงปวริศ สิทธิแสง
๒๑/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๗๙

เด็กหญิงพรภัทรา แอบบุญ ๙/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๘๐

เด็กหญิงสุภาดา ลองลม
๓๐/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๘๑

เด็กชายสุรวุฒิ เรืองเพ็ชร
๑๓/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๘๒

เด็กหญิงณัฏฐนิชา โกสุม ๑/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๘๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ บุญพิลึก
๒๙/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๘๔

เด็กชายปกรณ์เกียรติ ม่วงใย
๓๐/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๘๕

เด็กหญิงณัฐกานต์ น้อยไม้ ๘/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๘๖

เด็กหญิงทัศนี วงษ์บรรฑิต
๑๘/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๘๗

เด็กหญิงพนิดา บัวยิม

้

๒๓/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๘๘

เด็กหญิงภัทราพร ศรีอรุณ
๑๘/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๘๙

เด็กหญิงรุ่งทิวา พุ่มเจริญ
๒๗/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๙๐

เด็กหญิงศิริวรรณ เวชติวงศ์
๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๙๑

เด็กหญิงสุพิชญา ไทยประยูร
๑๕/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๙๒

เด็กหญิงอริสรา วินัย
๒๔/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๙๓

เด็กชายกิตติ เพ็ชรกระ
๓๐/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๙๔

เด็กชายณัฐพงษ์ วรพฤษ์
๒๕/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๐๓ / ๓๑๗

้
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ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๙๕

เด็กชายรวัฒชัย แสงเขต์การ ๒/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๙๖

เด็กชายธีระศักดิ

์

ใสสว่าง
๒๖/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๙๗

เด็กชายนครินทร์ เดชบุญญาภิชาติ ๖/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๙๘

เด็กชายบดินทร์ยุทธ โฉมยา
๑๐/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๕๙๙

เด็กชายบุญฤทธิ

์

สุริยะแสง
๑๑/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๐๐

เด็กชายพิบูลย์ ชืนฉำ

่

๒๖/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๐๑

เด็กชายพีรพัฒน์ กล่อมจิตร์
๒๘/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๐๒

เด็กชายเมธา อุไร ๓/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๐๓

เด็กชายราชา นาคประเสริฐ
๑๔/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๐๔

เด็กชายวัชระ พยุงกิจ
๑๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๐๕

เด็กชายวีระภัชร์ บุญศิริรัช
๑๓/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๐๖

เด็กชายศาสตราวุธ กมลพันธ์
๑๘/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๐๗

เด็กชายศิรสิทธ์ ภิยรัตน์
๑๘/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๐๘

เด็กชายศิริพงษ์ พาดขุนทด
๒๓/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๐๙

เด็กชายสิทธิกร ดอนสงห์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๑๐

เด็กชายเอกวิน ตรงสูญดี
๑๖/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๑๑

เด็กหญิงเกษมณี อรรถสาร ๗/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๑๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ พันธุหงษ์
๑๐/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๑๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ อัศดร ๘/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๑๔

เด็กหญิงปุณญิศา อยู่ชมสุข ๖/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๑๕

เด็กหญิงพฤกษา สืบสำราญ
๒๕/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๑๖

เด็กหญิงภัคจิรา สายคำสร

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๑๗
เด็กหญิงมัณฑกาญจน์

หทัยไพบูลย์
๒๓/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๑๘

เด็กหญิงอัญมณี แสนผ่อง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๑๙

นางสาวพัชรพร เสาร์เงิน
๑๑/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๒๐

เด็กหญิงอารีย์พร กองพิมาย
๒๙/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๒๑

เด็กหญิงอริสา อยู่ชมสุข

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๒๒

เด็กชายปรินทร จิตอารีย์
๒๑/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๒๓

เด็กชายปญญากร ขำคม
๒๔/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๒๔

เด็กชายชัยวํฒน์ คงมา
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๒๕

เด็กชายเพ็ญเพชร บำรุงนาม ๕/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๒๖

เด็กชายภานุพงษ์ จันทร์ไธสง ๙/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๒๗

เด็กชายวรเมธ เหมือนใจ ๘/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๒๘

เด็กชายสมภพ มันสงค์

่

๒/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๒๙

เด็กหญิงกมลชนก เวียงอินทร์
๒๖/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๐๔ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๓๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองประมูล

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๓๑

เด็กหญิงณัฐณิชา เขียวรัมย์
๑๗/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๓๒

เด็กหญิงณัฐวดี กรงูเหลือม

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๓๓

เด็กหญิงเพ็ญพักตร์ เลิกสันเทียะ

๊

๑๓/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๓๔

เด็กหญิงภัทรวรรณ สำรวมจิต ๔/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๓๕

เด็กหญิงภูมรินทร์ ราชเพ็ชร์
๒๖/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๓๖

เด็กหญิงลักษมี อินไข

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๓๗

เด็กหญิงณัฐกานต์ ยินบุรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๓๘

เด็กชายจิรานุวัฒน์ ทุมชะ
๑๘/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๓๙

เด็กชายทรงพร เพ่งพิศ
๑๙/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๔๐

เด็กชายนนทกร นกเนียม

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๔๑

เด็กชายพีรพัฒน์ กันทะ ๔/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๔๒

เด็กชายภคพล ทรัพย์สงเคราะห์ ๑๙/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๔๓

เด็กชายรัฐธรรมนูญ ห่มขวา
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๔๔

เด็กชายศักรินทร์ พาดพิน
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๔๕

เด็กชายสุธรรมวัฒน์ สร้อยสลับ ๖/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๔๖

เด็กชายสุรี ชูกลิน

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๔๗

เด็กชายอนุชิต ทาหนองบัว ๘/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๔๘

เด็กหญิงกาญจนา สร้อยคำท้อน
๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๔๙

เด็กหญิงสุดาพร หมู่ม่วง
๑๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๕๐

เด็กหญิงมณธิชา ศรีจันทร์หอม
๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๕๑

เด็กหญิงลดาวัลย์ พรหมอ่อน ๗/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๕๒

เด็กหญิงวรารักษ์ พงษ์ฉาย
๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๕๓

เด็กหญิงศศิธร นพกาล ๗/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๕๔

เด็กหญิงอดิภา ทาห่วงหว้า
๒๕/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๕๕

เด็กหญิงณัฐญา เนตรสิทธิ

์

๒๙/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๕๖

เด็กหญิงนนฐชา ลาภา ๒/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๕๗

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ทองอ้ม

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๕๘

เด็กชายณภัทร กลอยกลาย

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๕๙

เด็กชายตะวัน บุญช่วย
๒๑/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๖๐

เด็กชายวิชัย คำมงคุณ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๖๑

เด็กชายอลงกรณ์ รัตนวงค์
๑๔/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๖๒

เด็กชายปฎิคม ธรรมโครต ๕/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๖๓

เด็กชายอนุชา วงชาน้อย
๑๔/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๖๔

เด็กหญิงภัคิณี พิมพ์สอน ๖/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๐๕ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๖๕

เด็กหญิงวรรณนิษา ธัญญาวุฒิ
๒๓/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๖๖

เด็กหญิงสุภัสสร ยอดธูป
๑๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๖๗

เด็กหญิงสุภาภรณ์ งิวทอง

้

๑๐/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๖๘

เด็กหญิงเนตรนภา รัตนะไตร ๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๖๙

เด็กหญิงปฎิมาภรณ์ ค้าสบาย ๓/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๗๐

เด็กชายกุศลสร้าง อรรคบุตร
๒๕/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๗๑

เด็กชายขจร สวัสดี ๔/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๗๒

เด็กชายวัชรินทร์ บรรดาศักดิ

์

๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๗๓

เด็กหญิงลลิดา พรมโพธิ

์

๑๑/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๗๔

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ศรีธูป
๑๖/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๗๕

เด็กชายธัญวุฒิ สุริสาง
๒๑/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๗๖

เด็กชายนทีธร สาคร
๑๑/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๗๗

เด็กชายธนกร แว่นแก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๗๘

เด็กหญิงช่อลัดดา รังผึง

้

๓/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๗๙

เด็กหญิงบุษยารัตน์ อ่อนแล
๑๕/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๘๐

เด็กหญิงปริชาติ แว่นแก้ว
๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๘๑

เด็กหญิงวิภาพร คงแปน
๒๓/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๘๒

เด็กหญิงฐิติมา อ้นพา
๒๒/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๘๓

เด็กหญิงปญญาพร คำก่อ ๙/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๘๔

เด็กหญิงศศิภา ขอกลาง
๑๙/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๘๕

เด็กหญิงสมกมล ภวบุตร ๘/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๘๖

เด็กหญิงอุบลรัตน์ อวยพร
๓๐/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๘๗

เด็กชายกรประพัฒน์ จันทร์ไกร
๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๘๘

เด็กชายธีรภัทร บุกขุนทด ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๘๙

เด็กชายวรรณวัฒน์ ชูวงศ์วุฒิ
๑๐/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๙๐

เด็กหญิงชนัญญา แสงกระจ่าง

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๙๑

เด็กหญิงวัลยา ไทยอุบล ๑/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๙๒

เด็กชายกฤติเมธ สินทม

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๙๓

เด็กหญิงกมลวรรณ บัวทอง
๒๓/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๙๔

เด็กหญิงเกษมณี คำอ่าง ๒/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๙๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ชิดสนิท
๒๒/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๙๖

เด็กหญิงปภาวี สุรเกียรติ
๒๕/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๙๗

เด็กหญิงเลิศฤทัย เสาะแสวง
๒๗/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๙๘

เด็กหญิงจุไรรัตน์ น้อยรอด
๒๑/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๖๙๙

เด็กหญิงรัตนชฎาพร จิระกิตติดิษกุล

์

๑๔/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๐๖ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๐๐

เด็กหญิงวราพร กุศล
๒๖/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๐๑

เด็กหญิงอณุสรา ใจดีแกล้วกล้า ๕/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๐๒
เด็กหญิงอมลาลักษณ์ จิตรคนึง ๙/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๐๓

เด็กชายนพพล คะสุวรรณ ๑/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๐๔

เด็กชายฐิติวัฒน์ แสนแก้ว
๑๔/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๐๕

นายไพบูลย์ ใจมัน

่

๒/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๐๖

เด็กชายวีระพล อินทร์นอก

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๐๗

เด็กชายภูมินทร์ เฉ่งกระโทก
๒๗/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๐๘

เด็กชายธนพัทธ์เจริญ บุตรชัย
๑๖/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๐๙

เด็กชายฉัตรดนัย อุทาวงค์
๑๗/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๑๐

เด็กชายพัฒนพล ยังมี
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๑๑

เด็กชายกฤตพัฒน์ ไกรเวียง
๑๗/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๑๒

เด็กชายณภัทร สุขสมบูรณ์ ๕/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๑๓

เด็กชายชัยรัตน์ ฝอยฝน
๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๑๔

เด็กหญิงพัชรธร ชัยศิริ
๒๗/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๑๕

นางสาวชลธิกานต์ แก่นยางหวาย
๒๔/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๑๖

เด็กหญิงณัฐธิดา จันทร์คง
๑๕/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๑๗

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ถินพายับ

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๑๘

เด็กหญิงณัฐพร หินกลาง
๑๑/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๑๙

เด็กหญิงอิศราภรณ์ คล้ายช่องลม ๓/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๒๐

เด็กหญิงโชติกา ณัฐนราธร ๕/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๒๑

เด็กหญิงเยาวดี ศรีทา
๑๕/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๒๒

เด็กหญิงอทิติยา กระมิมุล

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๒๓

เด็กหญิงศศิกานต์ เพ็ชร์กระ
๒๒/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๒๔

เด็กหญิงจันทร์วิภา จินดา
๓๑/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๒๕

เด็กหญิงนิสารัตน์ นักหล่อ
๒๑/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๒๖

เด็กหญิงปูนา บุตรดีขันธ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๒๗

เด็กหญิงเมธาวี ใจแก้วทิ
๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๒๘

เด็กหญิงโสรยา ทาสูง
๒๗/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๒๙

เด็กหญิงอังคณา ถนอมสุข

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๓๐

เด็กหญิงอัจฉรา ดวงพลอย ๘/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๓๑

เด็กหญิงพิรัลรัตน์ ราศีวงศ์แสง
๑๑/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๓๒

เด็กหญิงมัทนา นวลทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๓๓

เด็กชายจุมพล ชัยภูมิ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๓๔

เด็กชายชนะชัย มะหะหมัด
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๐๗ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๓๕

เด็กชายชนะพล แซ่ซิม

้

๓๐/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๓๖

เด็กชายชาญณรงค์ ภาสดา ๕/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๓๗

นายธนดล ทำนา ๓/๘/๒๕๔๒ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๓๘

เด็กชายธนาคาร รอดทอง
๑๐/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๓๙

เด็กชายนนท์ธวัช คล้ายจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๔๐

เด็กชายอติกานต์ ขุนสูงเนิน
๑๙/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๔๑

เด็กชายอิทธิพงษ์ เพ็ชรสุวรรณ ๒/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๔๒

เด็กหญิงทิพวรรณ ลำนาค
๑๖/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๔๓

เด็กหญิงวันวิสา แนบเนียน ๘/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๔๔

เด็กหญิงอารยา ขอนบกลาง ๘/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๔๕

เด็กหญิงอรัญญา พงษ์สังข์
๑๒/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๔๖

เด็กหญิงอารยา เรียตาม ๙/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๔๗

นางสาวอุบลวรรณ อาจน้อย
๓๐/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๔๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ แผลงนอก
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๔๙

เด็กหญิงณัฐณิชา พูลทองคำ ๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๕๐

เด็กหญิงภัทราภรณ์ เนียมเรือง
๒๑/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๕๑

เด็กหญิงอลิศรา ดิษฐเดช ๘/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๕๒

เด็กชายวชิร วิเลิศรัมย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๕๓

เด็กชายสุรสิทธิ

์

ปลังชืน

่ ่

๕/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๕๔

นายอนิวัฒน์ เสาวรัตน์ ๓/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๕๕

เด็กชายอนุภาพ ทองแพร
๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๕๖

เด็กหญิงศรีสุดา เกาะดี
๑๗/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๕๗

เด็กหญิงศิลปศุภา เจริญลาภ
๒๗/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๕๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชอบพิศ
๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๕๙

เด็กหญิงสุภาพร เอกกลาง

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๖๐

เด็กหญิงเกศกนก นวลศิริ ๘/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๖๑

เด็กหญิงสไบทิพย์ คำสวัสดิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๖๒

เด็กหญิงภาวิณี โวหาร
๒๕/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๖๓

เด็กหญิงปฏิญญา บุญธรรม ๔/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๖๔

เด็กชายเจตภพ เพ็ชรงาม
๒๔/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๖๕

เด็กชายเจ้าพระยา ตะพาบนำ ๕/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๖๖

เด็กชายทัตพงศ์ สียางนอก
๑๙/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๖๗

เด็กชายธนากร วงศ์หลวง
๑๒/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๖๘

เด็กชายธีรธร สีระการ
๒๙/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๖๙

เด็กชายนวดล โสภี ๗/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๐๘ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๗๐

เด็กชายวัฒน์ชยุต โยคะสิงห์ ๖/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๗๑

เด็กชายศุภฤกษ์ จันทร์ชัยภูมิ
๑๕/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๗๒

เด็กชายชัยอนันต์ ใจอารี
๒๓/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๗๓

เด็กหญิงชไมพร ภิญโญ ๒/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๗๔

เด็กหญิงชลธิชา เจริญชนม์
๑๘/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๗๕

เด็กหญิงพิมพาภรณ์ ณ นครพนม
๒๘/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๗๖

เด็กหญิงวรรณิษา ใจศิลป
๒๔/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๗๗

เด็กหญิงสุปวีณ์ ร้อยแก้ว
๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๗๘

เด็กหญิงธาราทิพย์ ต้นเทียง

่

๙/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๗๙

เด็กหญิงนราลัย พฤกษชาติ
๒๒/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๘๐

เด็กหญิงเมธาวี คงสัมฤทธิ

์

๑๘/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๘๑

เด็กหญิงเณธิชาย์ เหลาชัย ๕/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๘๒

เด็กชายนวพรรษ นาคนวล ๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๘๓

เด็กชายธนาวุฒิ สีสด
๑๗/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๘๔

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ทองสายบัว
๑๑/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๘๕

เด็กหญิงกุลณัฐ ทองโล่ง ๕/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๘๖

เด็กหญิงจันทร์ติยา หงษ์ชัย
๑๗/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๘๗

เด็กหญิงเจนจิรา พันธุ์พงษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๘๘

เด็กหญิงชญาดา ครามเขียว
๒๔/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๘๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา นิลพันธ์
๓๐/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๙๐

เด็กหญิงณิชมน บุญมาก
๒๘/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๙๑

เด็กหญิงปทมาพร บุญใจ
๑๓/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๙๒

เด็กหญิงพัณณิตา ทองสายใย
๑๗/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๙๓

เด็กหญิงพิมธิดา ศิริป
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๙๔

เด็กหญิงมุฑิตา ลิมปรเสริฐ

้

๑๒/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๙๕

เด็กหญิงสุกานดา ทับทิม ๘/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๙๖

เด็กหญิงสุวิภา ท้าวสม
๒๘/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๙๗

นายเกริกฤทธิ

์

ฝอยเหลือง
๑๐/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๙๘

นายชนาธิป จีวะรัง

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๗๙๙

เด็กชายชลทิตย์ กลันเชือ

่ ้

๑๙/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๐๐

เด็กชายชัชชัย ทองอนันต์ ๔/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๐๑

นายณัฐพงศ์ แสนเสริม
๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๐๒

นายนันทยศ ดวงแสง
๒๔/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๐๓

นายปวเรศ แซ่โง้ว
๒๗/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๐๔
นางสาวกรองกาญจน์ พุ่มมา

๒๘/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๐๙ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๐๕

เด็กหญิงชุติมา ธรรมะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๐๖

นางสาวทธิดา พวงประดับ
๒๒/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๐๗

เด็กหญิงชวัลรัตน์ โครตวงษา
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๐๘

นางสาวบุษกร สุวรรณวิจิตร
๑๘/๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๐๙

เด็กหญิงศิริพร มาหมืน

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๑๐

เด็กหญิงววรรยา สุนทรบุระ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๑๑

เด็กชายณรงศักดิ

์

จานทอง
๒๑/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๑๒

นางสาวทัศนีย์วรรณ คุ้มสกุล
๑๐/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๑๓

เด็กหญิงเมษา สุวรรณหอม
๑๘/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๑๔

นางสาวชนิดาภรณ์ ม่วงกร
๑๘/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๑๕

นางสาวปริญญา โสดก
๑๗/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๑๖

เด็กหญิงอัญชลีพร พิมจรัส
๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๑๗

นายจิตวิสุทธิ

์

ศรีพุทธา
๑๓/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๑๘

เด็กชายเชาวโรจน์ โพธิอ่อน

์

๑๔/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๑๙

นายทวีรัตน์ บุญมี ๑/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๒๐

เด็กชายมินธดา เอือนไธสง

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๒๑

นายสุรชัย จันทร์สวัสดิ

์

๓/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๒๒

นายกิตติธรา บัวทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๒๓

นายณัฐภัทร เวชวงค์
๑๖/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๒๔

นายพัฒนนันท์ ใหญ่สูงเนิน ๗/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๒๕

นายสุรชัย มณีวงษ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๒๖

นายอครพล บางบ่อ
๒๐/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๒๗

นางสาวเกษศิณี แคนลาด
๑๔/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๒๘

นางสาวชลธิชา ม่วงมังมี

่

๑๘/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๒๙

นางสาวเนตรนภา เรืองนิล
๓๐/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๓๐

เด็กหญิงปวีณา วรรณสังข์
๒๓/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๓๑

เด็กหญิงพิมผกา ศรีชัย
๑๒/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๓๒

เด็กหญิงสตรีรัตน์ ทรดี ๔/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๓๓

เด็กชายกิจรัชชัย ปนทอง ๒/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๓๔

เด็กชายประชา แก้วเทศ ๙/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๓๕

นายวันเฉลิม กรรณหะวรรณ์
๑๑/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๓๖

เด็กชายสิทธิโชค เยี่ยมญาติ

่

๑๔/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๓๗

เด็กหญิงชฎาภรณ์ นิติยาโรจน์
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๓๘

เด็กหญิงพรทิพย์ พุกรักษา
๑๔/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๓๙

เด็กหญิงวรรณษา สายนำ
๒๘/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๑๐ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๔๐

เด็กหญิงณัฐธิดา รินสันทียะ

๊

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๔๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สาหล้า
๒๓/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๔๒

เด็กชายณรงค์ชัย โสภาวัง ๒/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๔๓

เด็กชายธิติกร สุทธิภาศิลป ๙/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๔๔

เด็กชายนิติธร บุญมา
๑๔/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๔๕

เด็กชายภูมิพัฒน์ โสไกร
๓๑/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๔๖

เด็กชายศุภโชค ทองดอนกลิง

้

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๔๗

เด็กชายอรรถพล วงษ์ผาสุข ๖/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๔๘

เด็กหญิงธัญวรัตน์
กล่อมบางละมาด ๑๑/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๔๙

เด็กหญิงบุณยาพร สุวรรณรัตน์
๑๘/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๕๐

เด็กหญิงพัทราภรณ์ อ่อนโชน
๒๘/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๕๑

เด็กหญิงลลิตภัทร ศาสตราวัฒน์
๒๕/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๕๒

เด็กหญิงศุภรัตน์ เพ็ชรทอง
๒๖/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๕๓

เด็กหญิงสุพรรษา สุกงาม ๔/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๕๔

เด็กหญิงอภิชญา ประทาน
๒๔/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๕๕

เด็กหญิงอริสา ฤทธิธรรม
๓๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๕๖

เด็กหญิงภัคจิรา กองศักดา
๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๕๗

เด็กหญิงอารียา แตงหนู
๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๕๘

เด็กชายกฤตพจน์ เพ็ญประทุม
๒๕/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๕๙

เด็กชายชนกันต์ จตุรังค์
๒๕/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๖๐

เด็กชายณดล ทองนพรัตน์
๒๔/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๖๑

เด็กชายนครินทร์ เนียมหอม
๒๘/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๖๒

เด็กชายวรโชติ อ่อนละมูล ๔/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๖๓

เด็กชายณัฐพงษ์ สุริยา
๒๖/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๖๔

เด็กชายรัชพล เรืองศรี ๙/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๖๕

เด็กชายปยะพงษ์ รุ่งเรือง
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๖๖

เด็กชายธราวุมิ แสงงิว

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๖๗

เด็กหญิงพรพรรณ อินทร์อ่อน
๑๘/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๖๘

เด็กหญิงฉัตรลดา นาคเงิน
๑๓/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๖๙

เด็กหญิงฝนทิพย์ แก้วมณี
๒๒/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๗๐

เด็กหญิงปยะพร ขำถวิล
๑๓/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๗๑

เด็กหญิงบุญสิตา กะเกิงสุข
๑๙/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๗๒

เด็กชายวัชรพล แซ่เตียว
๒๔/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๗๓

เด็กชายภาคภูมิ ไชยะมี
๓๑/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๗๔

เด็กหญิงพิยดา ห้าวหาญ
๑๕/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๑๑ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๗๕

นายชูศักดิ

์

แก้วเมตตา

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๗๖

นางสาวพรรณพษา บุญส่ง
๑๖/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๗๗

นางสาวภัทราภรณ์ กาแก้ว
๑๕/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๗๘

นางสาวชลธิชา โกพล
๑๘/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๗๙

นางสาวธนพร พวงเจริญพร ๕/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๘๐

นางสาวสุธิตา มีประวัติ ๙/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๘๑

นายอภิลักษณ์ กิจประเสริฐ
๒๘/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๘๒

นายนราธร จูหลี

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๘๓

นางสาวอนินทิรา บุญไทย ๑/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๘๔

นางสาวนันทิชา จูด้วง
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๘๕

นางสาวมณฑิตา บัวเสียน ๘/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๘๖

นางสาวดาราพร เกลียงพร้อม

้

๑๕/๑/๒๕๔๓
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๘๗

นางสาวณัฐพร ปรีโยชน์ยัยสาร ๗/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๘๘

นางสาวขวัญศิริ คะระนันท์
๒๗/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๘๙

นางสาวชลธิชา บุณณะ ๙/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๙๐

นางสาวปนัดดา ศรีกิมแก้ว
๒๗/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๙๑

นายเอกพล งามเหมือน
๓๐/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๙๒

นางสาวปยะมาศ นิยมสุด
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๙๓

นางสาวเพชรรัตน์ ประเสริฐศรี
๒๐/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๙๔

นางสาวชรินรัตน์ กรกนก
๒๐/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๙๕

นางสาวกมลวรรณ ชมเงิน
๓๐/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๙๖

นางสาวนฤภร คำเผือน

่

๖/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๙๗

นางสาวอารีญา สุภัคนันท์
๑๔/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๙๘

นางสาวสิริญญา แซ่ล้อ
๒๙/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๘๙๙

นางสาวจิรนันท์ จันทร์ประทัด
๑๓/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๐๐

นางสาวอมราพร คงสมใจ
๑๕/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๐๑

นางสาวณัฐกานต์ ศรีทะโชติ ๔/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๐๒

นางสาวพรทิพย์ กัณหา
๑๒/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๐๓

นางสาวสุกัญญา อิมอกใจ

่

๒/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๐๔

นางสาวอุบลวรรณ มันศักดิ

่ ์

๑๒/๒/๒๕๔๓
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๐๕
นางสาวอุษณีญาภรณ์

สุขอินโท
๑๘/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๐๖

นางสาวณัฐธิดา ปนขุนทด ๗/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๐๗

นางสาวธนพร สุขยืน ๑/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๐๘

นางสาวนาฎรัชดา หินอัคคีเดช ๔/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๐๙

นางสาวนาตยา วงภูดร
๑๘/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๑๒ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๑๐

นางสาวนำฝน ต้นสีนนท์
๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๑๑

นางสาวเบญจมาศ อุตมะ ๕/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๑๒

นางสาวปภาวรินทร์ รอดสัมฤทธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๑๓

นางสาวประภัสสร ชัยนาท
๓๐/๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๑๔

นางสาวพัชราพร วาดเขียน ๘/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๑๕

นางสาวมธุรดา แก้วงาม ๑/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๑๖

นางสาวสุนันทรา แบนคำ ๘/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๑๗

นางสาวเอราวัณ ภูกบิล

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๑๘

นายรัชกฤษ ศิริศักดิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๑๙

นายธนายุทธ แสนทวีสุข
๒๗/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๒๐

นายนิตินัย อำมาก
๑๗/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๒๑

นายวรภพ ผลดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๒๒

นายภาณุพงศ์ แสงธูป
๑๐/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๒๓

นายกฤษณะ ราวัต ๑/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๒๔

นายณัฐภัทร พิทักษ์
๒๐/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๒๕

นายธนวัฒน์ อินทรภาส
๒๐/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๒๖

นายธรรมรัตน์ เดชเดชา

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๒๗

นายนันทกร กางเกต
๑๘/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๒๘

นายภูริทัต หงส์สิงห์

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๒๙

นายสหัสวรรษ โกษา
๑๕/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๓๐

นายอนวัช ประเสริฐพงษ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๓๑

นายกฤษฎา ศรีโสภา
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๓๒

นางสาวอรอุมา อำภาพันธ์
๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๓๓

นางสาวชนิดาพร บุญลือ
๒๕/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๓๔

นางสาวดวงกมล ทรัพย์ผ้าพับ
๒๓/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๓๕

นางสาวภาสิณี สุดสระ
๒๘/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๓๖

นางสาวเจนจิรา สุคำเพ็ง
๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๓๗

นางสาวณัฎทวี แก้วธรรม

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๓๘

นางสาวณัฐวี ทางาม
๓๑/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๓๙

นางสาวอภิญญา บัวอาจ
๒๓/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๔๐

นางสาววิภาดา ไชยปญญา
๑๖/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๔๑

นางสาวสุภาพร กะตะศิลา ๔/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๔๒

นางสาวสุพิชชา อาพัดนอก
๑๘/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๔๓

นางสาวอนงลักษณ์ เพ็ชร์ผ่อง
๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๔๔

นางสาวอารียา แกรงพิมาย
๑๐/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๑๓ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๔๕

นายณิปภัส พชวงษ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๔๖

นายอนุชา ทองจันทร์
๒๓/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๔๗

นายสรกฤช จะนะพรม
๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๔๘

นายอรรถพล ขัดใจ
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๔๙

นางสาววีริศรา ทดหล้า ๖/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๕๐

นางสาวนันทิยา สายสูงเนิน ๘/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๕๑

นางสาวกุลนัฐ มูลรัตน์ ๖/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๕๒

นางสาวสุภชา แจ้งจิตร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๕๓

นางสาวมานิตา รัตนวิลัย
๒๙/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๕๔

นายณรงค์ศักดิ

์

ยงเกียรติ
๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๕๕

นายรพีพัฒน์ เม่นสุวรรณ
๒๒/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๕๖

นายอนุวัฒน์ จงรับกลาง
๒๗/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๕๗

นายณัฐกิตติ

์

นามบุตร
๒๕/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๕๘

นายศุภวิชญ์ ผลสด
๑๒/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๕๙

นายธนกฤต เจริญสุข
๑๕/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๖๐

นายเกียรติศักดิ

์

หกเจริญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๖๑

นายพรประทาน บุญปถัมภ์ ๙/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๖๒

นายเทพประทาน บุญปถัมภ์ ๙/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๖๓

นายอภิสิทธิ

์

ประทุมผล
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๖๔

นางสาวอริสา บุญเปลียน

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๖๕

นางสาวฑิตฐิตา เจริญพร

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๖๖

นางสาวสุธาทิพย์ อุ้มญาติ
๑๒/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๖๗

นางสาวจารุวรรณ ขจรศิลป ๙/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๖๘

นางสาวชลิตา ทัดทอง
๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๖๙

นางสาวสุชาดา ประทุมวรรณ์
๑๙/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๗๐

นางสาวชนานันท์ สุวรรณวงษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๗๑

นางสาวสุรีวัลย์ สามารถ
๑๘/๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๗๒

นางสาววราภรณ์ หลี
๑๙/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๗๓

นางสาววราภรณ์ กลินหอม

่

๓๐/๘/๒๕๔๒
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๗๔

นางสาวศิริรัตน์ ตาทิพย์
๑๐/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๗๕

นางสาวจุฑาทิพย์ ปนอำนาจ ๖/๔/๒๕๔๒ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๗๖

นางสาวนนทินี สำเพ็ชร
๑๔/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๗๗

นางสาวกิตติพร โคตรศรีเมือง ๓/๑/๒๕๔๒ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๗๘

นางสาวนัยนา สินหนัง
๑๙/๓/๒๕๔๑

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๗๙

นางสาวปริชญา ซุงหล้า
๓๑/๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๑๔ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๘๐

นางสาวณัชชิมา พลีรุขชาติ
๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๘๑

นายสหรัฐ สำลี ๒/๕/๒๕๔๒ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๘๒

นางสาวพรพิลาส ชืนใจ

่

๓๐/๙/๒๕๔๒
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๘๓

นางสาวชนากานต์ โห้ไทย

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๘๔

นางสาวพิมพ์รพัตร์ อาญคงหาญ
๓๑/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๘๕

นางสาวนวรัตน์ โกราษฎร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๘๖

นางสาวธัญญาเรศ นวลสุวรรณ ๒/๘/๒๕๔๒ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๘๗

นางสาวสพัตรา มามาต
๑๕/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๘๘

นางสาวชนิตรา คำบุญเรือง ๓/๓/๒๕๔๒ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๘๙

นางสาวทัชฌา รัตนปรีชาชัย
๒๗/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๙๐

นางสาวสรัญญา ไชยวงค์
๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๙๑

นางสาวไอลดา จำนงค์ประโคน
๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๙๒

นายรัตนเสน ผลอำไพ
๑๒/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๙๓

นายกิตติศักดิ

์

เติมวงษ์
๓๐/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๙๔

นางสาวอรุณโรจน์ อรรคบุตร
๓๑/๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๙๕

นายธนวัต ศรียัพ
๒๐/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๙๖

นายอภิวัฒน์ พาลาภ ๙/๑/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๙๗

นายจตุรภุช ธรรมวิเศษ
๑๑/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๙๘

นายอธิพงศ์ พวงเกตุ
๒๙/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๐๙๙๙

นางสาวพรรณธิดา งอกงาม ๙/๖/๒๕๔๒ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๐๐

นางสาวเจนจิรา เผือกเพียน

้

๑๔/๙/๒๕๔๒
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๐๑

นางสาวสุเมตตา อินทร์นุ่มพันธ์
๑๑/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๐๒

นางสาววรนุช ผลสด
๒๔/๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๐๓

นางสาวอินทิรา นวลขำ
๒๖/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๐๔

นางสาวภัทรพร กิงเกษร

่

๑๙/๖/๒๕๔๓
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๐๕

นางสาวฐิติมา เสือคง
๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๐๖

นางสาวปยะวดี อยู่เอม
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๐๗

นางสาวชัญญา นันทา
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๐๘

นางสาวศานันทินี จีนปาน
๑๗/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๐๙

นางสาวสุกัญญา ต่างบาน
๓๑/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๑๐

นายกฤษดากร มงคลยุทธ ๔/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๑๑

นายเบญจามินทร์ พรหมสวัสดิ

์

๕/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๑๒

นางสาวศิวนันท์ ศรีสุวรรณ์
๑๒/๓/๒๕๔๐

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๑๓

นางสาวฐิติพร ศิริบุญ
๒๘/๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๑๔

นางสาวอุ้ม หีบจันตรี
๒๙/๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๑๕ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๑๕

นางสาวกิตติมา นุน้อย
๑๒/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๑๖

นางสาวฐิติมา อินผ่อง
๒๕/๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๑๗

นางสาวตวงทอง สุริยันต์
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๑๘

นายวิศรุต ธรรมกาย
๒๐/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๑๙

นายอธิศ ทรัพย์ผ้าพับ
๒๗/๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๒๐

นายธนบดี พิชิตวิจัย ๘/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๒๑

นายโสภณ เฉลียว ๔/๕/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๒๒

นายคุณภัทร อาจแหยม
๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๒๓

นายจิรายุส ปนจันทร์
๒๓/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๒๔

นายณัฐวุฒิ แก้วชะมอญ ๓/๓/๒๕๔๒ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๒๕

นายปฎิภาณ เจียมวัฒนาเลิศ ๖/๕/๒๕๔๒ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๒๖

นายพนหมมินทร์ ปราณีหัตถ์
๑๘/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๒๗

นายอัครพล ปนทะ ๖/๗/๒๕๔๒ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๒๘

นายประสิทธิพงษ์ ฉิมขาว
๒๕/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๒๙

นางสาวรัชนีพร สุวรรณคำ ๒/๙/๒๕๔๒ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๓๐

นางสาวศิริพร แก้วเงิน ๔/๙/๒๕๔๑ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๓๑

นางสาวสโรชา แจ้งจิตร์
๒๘/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๓๒

นายกรกฎ ไชยชมภู
๒๓/๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๓๓

นางสาวสุพัตรา ดอนตะไนย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๓๔

นางสาวสุวรรณา แพงศรี ๑/๔/๒๕๔๒ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๓๕

นางสาวอรสา ลาภาชาติ ๙/๑/๒๕๔๒ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๓๖

นางสาวชฎาทิพย์ ลามุงคุณ
๓๐/๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๓๗

นางสาวเมธาวี วิเศษไชย ๔/๖/๒๕๔๑ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๓๘

นางสาวสุนิตา สายทอง
๓๑/๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๓๙

นางสาวสุมาลี คำหารผล

๑๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๔๐

นายภัทรพล ไทยรี ๖/๕/๒๕๔๒ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๔๑

นายศฎายุ สุนทรเจริญ
๑๔/๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๔๒

นายเจษฎาพร โพธิแจ่ม

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๔๓

นายชัชชัย ลอยแก้ว
๒๒/๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๔๔

นางสาวธัญลักษณ์ ใยแก้ว ๗/๙/๒๕๔๑ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๔๕

นางสาวอรัญญา ท้าวเทพ
๑๕/๓/๒๕๔๑

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๔๖

นางสาวจิราภา ดอกเงิน
๒๑/๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๔๗

นายณัฐพล ประดับเภท
๑๑/๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๔๘

นายธวัชชัย ชำนาญพล ๔/๘/๒๕๔๑ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๔๙

นายกันยา สาลี ๕/๕/๒๕๔๑ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๑๖ / ๓๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๕๐

นางสาวธันยาพร จีนฉาย
๒๐/๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๕๑

นางสาวธันยาภรณ์ พิมเสน ๑/๙/๒๕๔๒ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๕๒

นางสาวอารีรัตน์ ศรีประสิทธิ

์

๑๗/๑/๒๕๔๒
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๕๓

นายธนกร ไพเราะ
๒๑/๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๕๔

นายฐนิสพงษ์ คำภีระ
๑๗/๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๕๕

นายอิทธิพล พุ่มพวง ๘/๔/๒๕๔๑ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๕๖

นายพลวรรชน์ กุลวงศ์
๑๐/๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๕๗

นางสาวบุษญา เทียนทอง
๑๗/๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๕๘

นางสาวณัฐรินทร์ หินอัคคีเดช

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๕๙

นางสาวนัฐรี ทองคูณ ๙/๓/๒๕๔๒ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๖๐

นางสาวรัตนา กลินสว่าง

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๖๑

นางสาวธิติสุดา หาญนอก
๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๖๒

นางสาวฐิติพร พัดปุย
๒๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๖๓

นางสาวนิตยา ถาวร
๑๑/๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๖๔

นางสาวจันทร์ธิมา พิมพ์สุวรรณ ๖/๗/๒๕๔๑ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๖๕

นายสุวรรณ จันทร์ดี ๕/๒/๒๕๔๐ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๖๖

นายพงษ์ระพี จันดี
๑๙/๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๖๗

นายธนพล นิกะดานนท์ ๒/๘/๒๕๔๑ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๖๘

นายฉัตรบดินทร์ เจริญสุข
๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๖๙

นายณัฐพงศ์ คงแปน ๓/๘/๒๕๔๑ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๗๐

นางสาววาสนา ยุบลเนาว์
๑๖/๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๗๑

นางสาวรัตนากร อุทุมพันธุ์
๑๐/๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๗๒

นางสาววิภารัตน์ ม่วงสมัย
๑๗/๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๗๓

นางสาวรุ่งราตรี กิมพันธ์

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๕๙/๑๑๐๗๔

นางสาวณัฐมนท์ นาคทองดี ๖/๖/๒๕๔๑ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

รับรองตามนี

้

(พระเทพปริยัติมุนี)

รองเจ้าคณะภาค ๑

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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