
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดปทุมธานี  ภาค ๑

ส่งสอบ ๒๓,๖๖๗ คน ขาดสอบ ๔,๑๑๓ คน คงสอบ ๑๙,๕๕๔ คน สอบได้ ๑๑,๘๖๓ คน สอบตก ๗,๖๙๑ คน (๖๐.๖๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๐๑

เด็กหญิงกมลพรรณ วนิชศรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๐๒

เด็กหญิงชนิษฐา ทองคำ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๐๓

เด็กหญิงณัชชา ถือธรรม
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๐๔

เด็กหญิงณัฐณิชา ผลรวย
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๐๕

เด็กหญิงธนพร แสงจันทร์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๐๖

เด็กหญิงศิรัญญา เพชรเกิด
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๐๗

เด็กชายกฤติน เข็มอินทร์
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๐๘

เด็กชายก้องภพ บูชาสุข

๒๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๐๙

เด็กชายธนโชติ นุ่มเพิง

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๑๐

เด็กชายธนวัฒน์ ค้าธัญเจริญ
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๑๑

เด็กชายพลภัทร แก้วพิลา
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๑๒

เด็กชายภูมิ อัศวจำรูญ
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๑๓

เด็กชายภูวดล โสภาพรม

๑๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๑๔

เด็กชายวสุ ภัทรทรงฤทธิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๑๕

เด็กชายอัยการ มีพรมณี
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๑๖

เด็กหญิงกชพร พรรณสังข์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๑๗

เด็กหญิงกุลิสรา ร่มไทรทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๑๘

เด็กหญิงณัฏฐพิชา พงศ์พรหม
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๑๙

เด็กหญิงนภสร ชมนัด
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๒๐

เด็กหญิงปุณยภา รักษ์ชูชีพ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๒๑

เด็กหญิงวรรณกร ่ช่างเกวียน
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๒๒

เด็กหญิงศิรประภา ทองมณี
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๒๓

เด็กชายชาญชัย ชัดใจ
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๒๔

เด็กชายธันยบูรณ์ เลิศวิริยะกุล
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑ / ๓๔๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๒๕

เด็กชายพลวิชญ์ เชียงหลิว
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๒๖

เด็กหญิงณัฐพร ทะนาไธสง
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๒๗

เด็กหญิงศศิธร ใจเย็น
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๒๘

เด็กหญิงโศภิษฐา ดำเกิงพันธ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๒๙

เด็กชายธนกร ชวรางกูร
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๓๐

เด็กชายธนัช
กาญจนเจริญนนท์ ๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๓๑

เด็กชายพิษณุ พันธุระ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๓๒

เด็กชายพีรณัฐ เจริญพานทอง
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๓๓

เด็กชายศุภวิชญ์ บุญมณี
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๓๔

เด็กหญิงคิดชนก สุขดี
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๓๕

เด็กหญิงนันทภัค วรัตน์ชลดา
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๓๖

เด็กหญิงปารดา ไทรแก้วประดับ
๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๓๗

เด็กหญิงพิมพ์พริษา ธรรมจง
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๓๘

เด็กหญิงศรแก้ว เล็กแข
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๓๙

เด็กหญิงสุกันยา ศรีนวล
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๔๐

เด็กหญิงสุทธิชา ลอยแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๔๑

เด็กหญิงสุปรียา ศิริพรหมสมบัติ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๔๒

เด็กหญิงอรญา สัมมาสิทธิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๔๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ ชือแตง

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๔๔

เด็กหญิงณัฐนรี ชูพุทธพงศ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๔๕

เด็กหญิงธมลวรรณ ช้างเปย
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๔๖

เด็กหญิงธิราภรณ์ ผลละออ
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๔๗

เด็กหญิงเบญญาภา จานแสง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๔๘

เด็กหญิงปณฑิตา สุริยะ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๔๙

เด็กหญิงพิมพ์วิภา บุญรอด
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๕๐

เด็กหญิงศุภณัฐ พันธุรัตน์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๕๑

เด็กหญิงสุธาสินี ผลงาม
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๕๒

เด็กหญิงสุธิดา สุขสมวรรณ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๕๓

เด็กหญิงสุพรรณษา ทรัพย์ผลไทย
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๕๔

เด็กหญิงสุรภา แสงสรี
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๕๕

เด็กหญิงกัญฐณา สุรเสน
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๕๖

เด็กหญิงชนกนันท์ เอียมจิตร์

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๕๗

เด็กหญิงชลดา ศิลาขาว
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๕๘

เด็กหญิงโชษิตา
อังคะชัยวนิชสกุล

๑๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๕๙

เด็กหญิงณัชชา ทองไพรวัน
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๖๐

เด็กหญิงณิชากมล ความคุ้นเคย
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๖๑

เด็กหญิงธนภรณ์ เรืองแสง
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๖๒

เด็กหญิงธรารัตน์ ศิลาชัย

๒๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๖๓

เด็กหญิงนิศารัตน์ ยินดีโช

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๖๔

เด็กหญิงพิณพร ประเสริฐสุข
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๖๕

เด็กหญิงไพลิน ภู่สุวรรณ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๖๖

เด็กหญิงฐิติพร กิตติ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๖๗

เด็กหญิงธนัชญา โยราช
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๖๘

เด็กหญิงธีร์วรา ธิเขียว
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๖๙

เด็กหญิงณัฐกัณฑ์ ผลสาลี

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๗๐

เด็กหญิงวาสนา เจริญจิต
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๗๑

เด็กหญิงสวรรยา ทิพยสร

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๗๒

เด็กหญิงอรวรา พลอยแก้ว
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๗๓

เด็กหญิงปพิชญา พลคุย
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๗๔

เด็กหญิงฟาพราว ทองเหลือ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๗๕

เด็กหญิงอัญญาภรณ์ ไตรศิริ
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๗๖

เด็กหญิงฐิฆัมพร กนิษฐายนต์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๗๗

เด็กหญิงสุธาสินี แววมณี
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๗๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ภาคภูมิ
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๗๙

เด็กชายพริษฐ์ ชอบดี
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๘๐

เด็กหญิงชนิกานต์ เเก้วน้อย
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๘๑

เด็กหญิงณัฐนันท์ ดนตรีเจริญ
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๘๒

เด็กหญิงสุทิตา เกิดชาญ
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๘๓

เด็กหญิงหทัยภัทร ฟุงเฟอง
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๘๔

นางสาวธิติมา ภูช่างทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๘๕

เด็กหญิงจิราพัชร ขำกลิน

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๘๖
นางสาวพลอยณิชชา ศิริมาลีวัฒนา

๒๘/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๘๗

นางสาวลลิตา เสภา
๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๘๘

นางสาวศุภนันท์ หงส์สุริยา

๒๖/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๘๙

นางสาวมาลีวรรณ เกิดประวัติ
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๙๐

นางสาวณัฐธิดา กระแชงขาว
๒๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๙๑

นางสาวธัชพรรณ นกยูงทอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๙๒

นางสาวสุดนที ใหญ่สูงเนิน
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๙๓

เด็กหญิงศรัณย์ธรม์ อยู่ภักดี
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๙๔

เด็กชายฐปนวัฒน์ คำภา
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๙๕

เด็กชายภูฤทธิศรา

์

โอนนอก
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๙๖

เด็กชายเรืองกิตต์ อัครรักษ์พงษ์
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๙๗

เด็กชายรัชชานนท์ เรเรือง
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๙๘

เด็กชายอนุสรณ์ เหมือนนาค
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๐๙๙

เด็กหญิงกัญญาวีร์ บุญส่ง
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๐๐

เด็กหญิงณิชาภัทร อึงพิทักษ์พันธุ์

้

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๐๑

เด็กหญิงธนภรณ์ โชคชัยสิริ
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๐๒

เด็กหญิงธัญญรัตน์ สอดเสน
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๐๓

เด็กหญิงธัญวรัตม์ สร้อยสว่าง
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๐๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ คำฝกฝน
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๐๕

เด็กหญิงนงนภัส กลับอยู่
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๐๖

เด็กหญิงปยธิดา จันทร์มีชัย
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๐๗

เด็กหญิงปยะมน วัจนมาลา
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๐๘

เด็กหญิงแพรวา ทองชมภูนุช
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๐๙

เด็กหญิงรุจิรดา จันทร์ขัน
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๑๐

เด็กหญิงปรียาวดี ทองสุข
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๑๑

เด็กหญิงศิรภัสสร ชนะพาล
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๑๒

เด็กหญิงศุภิสรา ไชยงาม
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๑๓

เด็กหญิงสุชัญญา เตยอ่อน
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๑๔

เด็กหญิงอรกัญญา กวีธนกุล
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๑๕

เด็กชายเจตพล ไชยคำหาญ
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๑๖

เด็กชายเฉลิมชัย มีเลิศ
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๑๗

เด็กชายชญานนท์ รุจิวรโชติ
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๑๘

เด็กชายธนวัฒน์ เพ็งมาศ
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๑๙

เด็กชายธีรเมธ บุญจูง
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๒๐

เด็กชายนพรัตน์ ห่มเช้า
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๒๑

เด็กชายพงศกร ชูสิทธิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๒๒

เด็กชายพุฒิพงศ์ วิจิตรพล
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๒๓

เด็กชายรวินันทน์ เฉยทุม
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๒๔

เด็กชายศิวกร ปญจมณี
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๒๕

เด็กชายศุภกร กริชเพ็ชรัตน์
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๒๖

เด็กชายสิทธิเดช ยานะเครือ
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๒๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สงวนธรรม
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๒๘

เด็กหญิงชฎาภรณ์ แจ้งกัน
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๒๙

เด็กหญิงณัฐกมล แก้วลาย
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๔ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๓๐

เด็กหญิงณัฐนรี แสงบุญเกิด
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๓๑

เด็กหญิงทิพยาภา ภูผา
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๓๒

เด็กหญิงธนพร บัญชาวิมลเชษฐ
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๓๓

เด็กหญิงธนพร พะลายะสุต
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๓๔

เด็กหญิงเบญญาภา ปทุมถาวรสกุล
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๓๕

เด็กหญิงพชรอร ยุดดร
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๓๖

เด็กหญิงภรณ์นิภา ศรแก้ว
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๓๗

เด็กหญิงภัควลัญช์ กรอบสนิท
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๓๘

เด็กหญิงภิชญาภา เริมสอน

่

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๓๙

เด็กหญิงวรัชยา วงศ์รังรอง
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๔๐
เด็กหญิงสิริกัลยารัตน์

ทองธรรมชาติ
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๔๑

เด็กหญิงสุพิชญา เฉลยอาจ
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๔๒

เด็กหญิงสุพิชญา เลียงตน

้

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๔๓

เด็กหญิงออมสิน เอียมสำอางค์

่

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๔๔

เด็กชายกฤตเมธ แก้วมุข
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๔๕

เด็กชายกฤตัชญ์ ทวีสิงห์
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๔๖

เด็กชายชณิสร โสชาลี
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๔๗

เด็กชายณฐกร ดอกไม้
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๔๘

เด็กชายธนพัต สังฆเศรณี
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๔๙

เด็กชายพนมกร จันทนะ
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๕๐

เด็กชายภัทรพล ภมรสูตร
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๕๑

เด็กชายศุภกร ทำดี
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๕๒

เด็กชายอภินัทธ์ ขันสาคร
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๕๓

เด็กหญิงจีรนันท์ หนูพันธ์
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๕๔

เด็กหญิงธัญสิริ บูรณะกิติ
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๕๕

เด็กหญิงปภาวี ชาวนา
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๕๖

เด็กหญิงพรมาตา ประโคศรี
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๕๗

เด็กหญิงพรรณริศา อ่อนละมูล
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๕๘

เด็กหญิงรอนีย์ ก้านทอง
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๕๙

เด็กหญิงลักษิกา สอนเวียง
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๖๐

เด็กหญิงวริศรา วงษ์จักร
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๖๑

เด็กหญิงศรุตตา ขาวสะอาด
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๖๒

เด็กหญิงสุนิษา ภูมิสะอาด
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๖๓

เด็กหญิงสุพัตรา ชุ่มดี
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๖๔

เด็กหญิงสุภาวดี อนุรัตน์
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๕ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๖๕

เด็กหญิงอชิฬญาณ์ ตาลอ่อน
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๖๖

เด็กหญิงอรณิชา กิจตังวัฒนา

้

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๖๗

เด็กชายกัณฑ์อเนก เขียวน้อย
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๖๘

เด็กชายคุณากร อ่อนละมูล
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๖๙

เด็กชายชัยภัทร น้อยฉวี
๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๗๐

เด็กชายณัฐพล โสปยะ
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๗๑

เด็กชายเทพทัต ยืนยง
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๗๒

เด็กชายพัสกร เชยเล็ก
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๗๓

เด็กชายพีรวิชญ์ หลาบมาลา
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๗๔

เด็กชายภานุพงษ์ ราชวงษ์
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๗๕

เด็กชายวรปรัชญ์ ประเสริฐ
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๗๖

เด็กชายศิวกร บูรพันธ์
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๗๗

เด็กชายสิทธินนท์ สายทอง
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๗๘

เด็กชายสิรวิชญ์ รอดพล
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๗๙

เด็กหญิงกรวรัญ คนึงคิด
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๘๐

เด็กหญิงกัญชนก สมเพ็ชร
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๘๑

เด็กหญิงจิรวรรณ ภุมกาญจน์
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๘๒

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ กลับเพียร
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๘๓

เด็กหญิงญาณิศา เฟองแก้ว
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๘๔

เด็กหญิงณปภา แสงบุริมทิศ
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๘๕

เด็กหญิงธันย์ชนก แผ่วจะโปะ
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๘๖

เด็กหญิงนภัสวรรณ น้อยวิบล
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๘๗

เด็กหญิงเบญญา ครึมค้างพลู

่

๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๘๘

เด็กหญิงปนมนัส โสมณะ
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๘๙

เด็กหญิงพิมพ์ดาว งามล้วน
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๙๐

เด็กหญิงมนัสนันท์ ลายลักษณ์
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๙๑

เด็กหญิงวิภาวินี กมลกาญจนวงศ์
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๙๒

เด็กหญิงสร้อยเพชร สุรินทร์
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๙๓

เด็กหญิงสรัณรัตน์ มงคลแท้
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๙๔

เด็กหญิงอภิญญา
โกศลวัฒนาธนากร ๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๙๕

เด็กหญิงอรัญศินี ภิรมย์เมือง
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๙๖

เด็กหญิงอาทิมา โมลี
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๙๗

เด็กชายกฤตกร เจริญพันธ์
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๙๘

เด็กหญิงนทีรัตน์ บางยาง
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๑๙๙

เด็กหญิงปญญาพร พันธวงค์
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๖ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๐๐

เด็กหญิงปาณปวีณ์ ใจเลิศ
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๐๑

เด็กหญิงปาณิสรา งามตรง
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๐๒

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา แสงพลาย
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๐๓

เด็กหญิงศศินิภา เอียมวิจารณ์

่

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๐๔

เด็กหญิงสุภาวดี เลิศสมิทวงศ์
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๐๕

เด็กหญิงภัทรวรรธ์ เฮงสวัสดิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๐๖

เด็กชายบุญฤทธิ

์

ฝอยฝน
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๐๗

เด็กหญิงพนัชกร หอมจิตร
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๐๘

เด็กหญิงมิรัญ ผจง
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๐๙

เด็กหญิงสุภชา พุ่มกำพล
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๑๐

เด็กหญิงชนิดาภา บุณยภาธิน
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๑๑

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ นิติไชย
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๑๒

เด็กชายปณณวิชญ์ คงนุ่ม
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๑๓

เด็กหญิงพิชญญาณี สว่างใจ
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๑๔
เด็กหญิงพิมพ์ปรินทร์ พรหมบุตร

๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๑๕

เด็กหญิงภูษณิศา เกษพิมล
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๑๖

เด็กหญิงศุภานัน บุญใจใหญ่
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๑๗

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ธิประเทศ
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๑๘

เด็กหญิงพรปวีณ์ โทฮาด
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๑๙

เด็กชายเอืออังกูล

้

เรืองรัตน์
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๒๐

เด็กหญิงธนัชชา เอียมสอาด

่

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๒๑

เด็กหญิงธัญชนก กลยนี
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๒๒

เด็กหญิงธัญชนก จิตรีถิน
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๒๓

เด็กหญิงธัญพิชชา ชาติศิริวัฒนา
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๒๔

เด็กหญิงบัณฑิตา การเก่ง
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๒๕

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บุญช่วย
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๒๖

เด็กหญิงเพียรพร พงษ์พันธุ์เดโช
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๒๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ อาจหาญ
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๒๘

เด็กหญิงวรัทยา พวงมาลัย
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๒๙

เด็กหญิงสิรภัทร ตังใจเพียร

้

๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๓๐

เด็กหญิงสุณิสา ขันตี
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๓๑

เด็กหญิงนงนภัส สุขแสนนาน
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๓๒

เด็กหญิงพิชชาดา พูนดี
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๓๓

เด็กหญิงพรทิพา เทพาสิต
๑๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๓๔

เด็กหญิงภูชิสสรา พงพรม
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๗ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๓๕

เด็กหญิงอลิสา นาคนิยม
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๓๖

เด็กชายจิรัฎฐ์ ขำเกิด

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๓๗

เด็กชายธนลภย์ แสงรัตน์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๓๘

เด็กหญิงกันตวรรณ เสนาะจำนงค์
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๓๙

เด็กหญิงณัฏฐนันท์ กล่อมเกลียง

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๔๐

เด็กหญิงณัฐพร สุขสุมิตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๔๑

เด็กหญิงณัฐวิภา งามทรัพย์
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๔๒

เด็กหญิงนพรัตน์ โกษา
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๔๓

เด็กหญิงนพรัตน์ พ่วงพันธ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๔๔

เด็กหญิงปณิตตรา ศรีอภัย
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๔๕

เด็กหญิงปนัดดา บุญมี
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๔๖

เด็กหญิงโสภิดา ทับทอง
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๔๗

เด็กหญิงเอ็นดู พุ่มพวง
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๔๘

เด็กชายเมธัส นานุช
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๔๙

เด็กชายวุฒิกร ตะมะวิโมกข์
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๕๐

เด็กหญิงกมลชนก ปอมเรือง
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๕๑

เด็กหญิงณิชารีย์ มุ่งเจริญ
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๕๒

เด็กหญิงเตชินี สุดใจศรีสืบสกุล
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๕๓

เด็กหญิงทิตยานันท์ ทองจันทร์
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๕๔

เด็กหญิงเปมิกา ธรรมรักษ์
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๕๕

เด็กหญิงศุภาพรรณ วงศ์หงษ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๕๖

เด็กหญิงสุกัญญา ทองราช
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๕๗

เด็กหญิงสุธาสินี ปญจชัย
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๕๘

เด็กชายณัชพล เอียมมิ

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๕๙

เด็กชายธนกร ประสมบูรณ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๖๐

เด็กชายธีรภัทร ชาวบ้านใหม่
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๖๑

เด็กชายอุชุกร หาญขยันกิจ
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๖๒

เด็กหญิงธนพร ทิมโคกกรวด
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๖๓

เด็กหญิงบุณฑริกา วิรัตน์ประเสริฐ
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๖๔

เด็กหญิงศุภิสรา ศรีธรรมพินิจ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๖๕

เด็กชายกมลเทพ สามทอง
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๖๖

เด็กชายกัณฑภัทร ทองธรรมชาติ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๖๗

เด็กชายกิตติพงษ์ ขาวสะอาด
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๖๘

เด็กชายคุณานนท์ เอียมเม้า

่

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๖๙

เด็กชายทรรศนันทน์ โฆษิตธรรมนันท์
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๘ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๗๐

เด็กชายนพกร ฝอยทอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๗๑

เด็กชายภูรินาท จิตต์หมัน

่

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๗๒

เด็กชายศรัณธรณ์ ประสารวงค์
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๗๓

เด็กชายอภินันท์ คำใส
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๗๔

เด็กชายอังกูร ทองขาวขำ
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๗๕

เด็กชายอิทธิพล กระจับเงิน
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๗๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ หอมดี
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๗๗

เด็กชายจักรเจษฎา โมกขพันธ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๗๘

เด็กชายธิติ คล้ายวงษ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๗๙

เด็กหญิงธัญวรัตน์ เข็มทอง
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๘๐

เด็กหญิงนิชาภัทร เทียมตระกูล
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๘๑

เด็กหญิงนฤมล ศรีสูงเนิน
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๘๒

เด็กหญิงเมธาวี กาโน
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๘๓

เด็กหญิงอัมพิกา เอียมสอาด

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๘๔

เด็กหญิงกุลปริยา อันวิเศษ
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๘๕

เด็กหญิงกัลยวรรธน์ มีประเสริฐ
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๘๖

เด็กหญิงศุภิสรา เสือขาว
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๘๗

เด็กหญิงธัญวรัตน์ สุวรรณประดิษฐ์
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๘๘

เด็กชายภัทรวิทย์ เกตุเล็ก
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๘๙

เด็กหญิงพิชญา มหาวัน
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๙๐
เด็กหญิงกัชรีญาภรณ์ การุณงามพรรณ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๙๑

เด็กหญิงอมิตวรรณ อินเรือง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๙๒

เด็กชายวิศิษฐ์ อ่อนพรหม
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๙๓

เด็กหญิงธรณ์ธันย์ สงจินดา
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๙๔

เด็กหญิงภัทรฤทัย สุดรุ่ง
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๙๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ขันจอก
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๙๖

เด็กชายณภัทรภพ อ่อนมิง

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๙๗

เด็กชายธนกร หาเรืองทรง
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๙๘

เด็กชายธาราเทพ แปงหอม
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๒๙๙

เด็กชายพลกฤต เกาะกลาง
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๐๐

เด็กชายภาคิน ราตรีวิจิตร์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๐๑

เด็กชายภาคิน วรรณวัตน์
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๐๒

เด็กชายภาณุ เกียวกระโทก

้

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๐๓

เด็กชายรัชชานนท์ เปรมมนัส
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๐๔

เด็กชายศุภวิชญ์ แก้วเพลียท้าว
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๙ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๐๕

เด็กหญิงกมลชนก แก้วนพคุณ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๐๖
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ผุยมูลตรี

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๐๗

เด็กหญิงธาราธร แปงหอม
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๐๘

เด็กหญิงนันทิชา โสภาปยะกุล
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๐๙

เด็กหญิงนิภาพร เสมาเพชร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๑๐

เด็กหญิงรมิตา ศิริอุดมรัตน์
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๑๑

เด็กหญิงรุจรดา ขาวขำ
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๑๒

เด็กชายธีรวัต โฉมสุข
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๑๓

เด็กชายวีรภัทร ฉิมพลี
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๑๔

เด็กชายอชิระ สง่างาม
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๑๕

เด็กชายณัชพล นกเอียง

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๑๖
เด็กหญิงวรัญญาภรณ์

สุขชนะ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๑๗

เด็กชายปติภัทร สัตยวงศ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๑๘

นางสาววิจิตรา นะวงศ์

๒๖/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๑๙

เด็กชายณัฐฐินันท์ บุญประจักษ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๒๐

เด็กชายธีรพล

เรณูนันท์ ณ อยุธยา ๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๒๑

เด็กหญิงณัฐวดี ทวีชีพ
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๒๒

เด็กชายชัยสิทธิ

์

แสงทอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๒๓

เด็กชายณรากรณ์ ทองอ่อน
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๒๔

เด็กชายปุณณวิชญ์ เพริศพรรณราย
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๒๕

เด็กชายรัชชานนท์ ปรีทอง
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๒๖

เด็กชายสรศักดิ

์

ลิมทอง

้

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๒๗

เด็กหญิงชนิดา ขวัญเกตุ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๒๘

เด็กหญิงณัฐธิดา เงาภู่ทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๒๙

เด็กหญิงวรรณวิภา ถินแก้ว

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๓๐

เด็กหญิงสุพัตรา สว่างภพ
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๓๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

บุญจงค์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๓๒

เด็กชายเจษฎา ภูผิวฟา
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๓๓

เด็กชายฐิระศักดิ

์

เดชบุญ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๓๔

เด็กชายธีรพล ผลงาม

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๓๕

เด็กชายนักรบ แสนยากร
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๓๖

เด็กชายภูผา หวังวิชา
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๓๗

เด็กชายวชิรวิทย์ รุ่งเรือง
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๓๘

เด็กหญิงชลธิชา เบ้าเงิน
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๓๙

เด็กหญิงชลิตา หนูทรง
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๐ / ๓๔๐

้
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ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๔๐

เด็กหญิงฐิติพร สารอรรถ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๔๑

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ขำดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๔๒

เด็กหญิงธัญพิชชา ช้างนำ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๔๓

เด็กหญิงปภาดา จันทร์งาม
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๔๔

เด็กหญิงปญญาพร ไชยสุข

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๔๕

เด็กหญิงปุณยนุช เรือนใจมัน

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๔๖

เด็กหญิงศิวาพร คงพินิจ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๔๗

เด็กหญิงอมลรดา ผ่านอ้น
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๔๘

เด็กชายชุติพงศ์ บูรณกุลกิจการ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๔๙

เด็กชายณัฐวัชร สีนวล
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๕๐

เด็กชายตะวัน กตัญู
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๕๑

เด็กชายธนวัฒน์ ไพบูลย์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๕๒

เด็กชายปรัชญา นาคปลัด
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๕๓

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

เจนพีระศิลป
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๕๔

เด็กชายอดิศร มาศศรี
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๕๕

เด็กหญิงกนกวรรณ คงพุธ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๕๖

เด็กหญิงชญานิล หนองหลวง
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๕๗

เด็กหญิงชมพูนุช ฉิมเกล็ด
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๕๘

เด็กหญิงฐิตินันท์ นานรัมย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๕๙
เด็กหญิงนรานรศาสตร์

หลาบคำ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๖๐

เด็กหญิงนฤมล แน่จริง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๖๑

เด็กหญิงปรียาภัทร โพธิเข็ม

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๖๒

เด็กหญิงมนฑกานต์ อืนนวน

้

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๖๓

เด็กหญิงรัตนา รัตนวงศ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๖๔

เด็กหญิงลักษมน แก้วภักดี
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๖๕

เด็กหญิงอทิตยา เสนาคำ
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๖๖

เด็กชายไตรภพ ทองนวล
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๖๗

เด็กชายธนพล ภาษี
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๖๘

เด็กชายธนภัทร ไตรสุวรรณ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๖๙

เด็กชายนิธิวิทย์ เจียมฤทธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๗๐

เด็กชายฟาใหม่ ยอดขวัญ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๗๑

เด็กชายสิรภัทร ศรีจันทร์อยู่
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๗๒

เด็กหญิงจินดารัตน์ คันทวี
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๗๓

เด็กหญิงณิชนันท์ เมืองดู่
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๗๔

เด็กหญิงธนพร บุญมี
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๑ / ๓๔๐

้
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ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๗๕

เด็กหญิงปญญาพร โต๊ะทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๗๖

เด็กหญิงปาริชาติ สร้อยวิทยา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๗๗

เด็กหญิงมนพร พรหมรักษ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๗๘
เด็กหญิงสร้อยสุดารัตน์

เชือน้อย

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๗๙

เด็กหญิงอภิญญา เรืองเพ็ชร์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๘๐

เด็กหญิงอรอุมา พิมสิม

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๘๑

เด็กชายก้องภพ สุริเตอร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๘๒

เด็กชายกิตติภูมิ เอียมเย็น

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๘๓

เด็กชายณัฐพงศ์ วันทา
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๘๔

เด็กชายตะวัน มาระสูตร
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๘๕

เด็กชายทวีศักดิ

์

สุขชัย
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๘๖

เด็กชายบริพัฒน์ ปททุม
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๘๗

เด็กชายปาฏิหารย์ เล็กสาคร
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๘๘

เด็กชายปุญญพัฒน์ ไชยหานิจ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๘๙

เด็กชายพงศธร ศรีวิเศษ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๙๐

เด็กชายภูดิศ เปลืองกลาง

้

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๙๑

เด็กชายศรดิษฐ์ อุทุมพันธ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๙๒

เด็กชายสุนทรีย์ สัมภวะมนตรี
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๙๓

เด็กหญิงจิราพร ยอดฉิมมา
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๙๔

เด็กหญิงชนาพร อุดหนุน
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๙๕

เด็กหญิงณัฐณิชา ทวีสิน
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๙๖

เด็กหญิงธนภรณ์ ถนอมจิตร
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๙๗

เด็กหญิงธนันญา เขียนคันทา
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๙๘

เด็กหญิงธีนิดา วงศ์สุวรรณ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๓๙๙

เด็กหญิงนภัสนันท์ เกล็ดประทุม
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๐๐

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส โพธิงาม

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๐๑

เด็กชายชนกนันท์ จันทร์คล้าย
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๐๒

เด็กชายณัฐดนัย กลางถิน

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๐๓

เด็กชายทศพล จิตต์รมย์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๐๔

เด็กชายธนาธิป จันทร์ถาวร
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๐๕

เด็กชายธรรมรัตน์ แซ่เตียว
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๐๖

เด็กชายพลวัฒน์ บัวบานพร้อม
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๐๗

เด็กชายภูริเดช จุ้ยช่วย
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๐๘

เด็กชายเมธาพัฒน์ เด่นแวว
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๐๙

เด็กชายศุภกร อินทรสิงห์
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๒ / ๓๔๐

้
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ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๑๐

เด็กชายสีห์นาท จูเจริญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๑๑

เด็กชายสุรเชษฐ์ วรรณะภูติ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๑๒

เด็กหญิงกัญญากร บุญลอย
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๑๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ คำทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๑๔

เด็กหญิงกิตติมา เสียงดัง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๑๕

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ทองแกมแก้ว
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๑๖

เด็กหญิงณิชาภา พิมเสน
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๑๗

เด็กหญิงดรัลพร แก้วกำเนิด
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๑๘
เด็กหญิงนันทยาภรณ์

คำจุมพล
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๑๙

เด็กหญิงบุญญารัตน์ สุขสมสิน
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๒๐

เด็กหญิงปภาภรณ์ ใจหวัง
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๒๑

เด็กหญิงปาลิตา กองแก้ว
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๒๒

เด็กหญิงรสสุคนธ์ ใสแจ่ม
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๒๓

เด็กชายสุธิดา บุญพลอย
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๒๔

เด็กหญิงอุบลวรรณ ปองล่องคำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๒๕

เด็กชายชนาโรจน์ เพิมสีหเจริญ

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๒๖

เด็กชายไตรภพ ชาวสวน

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๒๗

เด็กชายนพดล ฝางคำ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๒๘

เด็กชายนลธวัช พรหมทอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๒๙

เด็กชายปฐมพร ปานดำ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๓๐

เด็กชายพิรุณ แสนซุ้ง
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๓๑

เด็กชายวิวรรธน์ จันทร์ศิริ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๓๒

เด็กชายวีรภัทร คุณผล
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๓๓

เด็กชายวุฒิพงศ์ กระจับเงิน
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๓๔

เด็กชายสันติภาพ พิณพงษ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๓๕

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

รัตนสิงห์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๓๖

เด็กชายสุริยะ ยอดรัก
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๓๗

เด็กหญิงทวีพร ศรีรุ่งเรือง
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๓๘

เด็กหญิงทัศน์วรรณ เจียมสมัย
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๓๙

เด็กหญิงมณฑิรา จานแบน
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๔๐

เด็กหญิงรัญชิดา ศรีสุวรรณ
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๔๑

เด็กหญิงลดาวัลย์ ขาวนิล
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๔๒

เด็กหญิงวันเพ็ญ ปานดี
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๔๓

เด็กหญิงศศิกานต์ เกิดผล
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๔๔

เด็กหญิงศุภาวรรณ เผือกโสภา
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๓ / ๓๔๐

้
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ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๔๕

เด็กหญิงสายปาน อินทพิหงษ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๔๖

เด็กหญิงอมิตา ภู่สว่าง
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๔๗

เด็กชายฐิติพงศ์ แก้วเก็บ
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๔๘

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

จันทร์หอม
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๔๙

เด็กชายณัฐธี สุขสุมิตร
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๕๐

เด็กชายธรรมรัตน์ ปญจชัย

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๕๑

เด็กหญิงธนาวดี ปูปลัด
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๕๒

เด็กหญิงนิโรบล ไตรฟน
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๕๓

เด็กชายธนบัตร พิมพ์ทอง
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๕๔

เด็กชายธนพล แก้ววิลัย
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๕๕

เด็กชายนนทวัฒน์
หมันประเสริฐสุข

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๕๖

เด็กชายรัชชานนท์ สีสอน
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๕๗

เด็กชายสุพีระพัฒน์ พานทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๕๘

เด็กหญิงจารุวรรณ แตะไธสง
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๕๙

เด็กหญิงบุณยานุช อัครดนัยกุล
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๖๐

เด็กหญิงศรัณยา ประหยัดผล
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๖๑

เด็กหญิงศิริมนัส เอียมประเสริฐ

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๖๒

เด็กหญิงสุพัตรา ขำสุวรรณ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๖๓

เด็กหญิงสุภา ทิวเสถียร
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๖๔

เด็กชายคุณานนท์ ชุมพู
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๖๕

เด็กชายจีรวุฒิ แก้วพิมพ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๖๖

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

โประวะ
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๖๗

เด็กชายนันทิพัฒน์ ทองวัฒนา
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๖๘

เด็กชายปราณปรีย์ รณไพรี
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๖๙

เด็กชายศุภกร พยงค์นอ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๗๐

เด็กหญิงวีระญา เรืองขจร
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๗๑

เด็กชายภากร ตานันชัย
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๗๒

เด็กชายเว็นเซล คงคา ลิม
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๗๓

เด็กชายสรายุ แสงกล้า
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๗๔

เด็กชายอองรี น้อยมะกอก

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๗๕

เด็กหญิงณัฐกานต์ ชูคันหอม
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๗๖

เด็กหญิงปุณยวีร์ มาประสพ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๗๗

เด็กหญิงอลินชา ทองจันทร์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๗๘

เด็กชายกันตภูมิ บุญจักร
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๗๙

เด็กชายจักรกฤช จิตตรีผล
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๔ / ๓๔๐

้
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ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๘๐

เด็กชายจิตติภณ พานนาค
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๘๑

เด็กชายณัฐนนท์ มหาศักดิพิทักษ์

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๘๒

เด็กชายธิติ โมสิน
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๘๓

เด็กชายนฤดล ชัยสุข
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๘๔

เด็กชายเมทะนี พัฒนศรีวงศ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๘๕

เด็กชายรัตนกร เคียเรเวีย
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๘๖

เด็กชายวิทวัส กิติภัทร์ถาวร
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๘๗

เด็กชายศิวกร สอนชัย
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๘๘

เด็กหญิงนันทพร ดวงพลอย
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๘๙

เด็กหญิงวันวิสา พึงมา

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๙๐

เด็กชายกาญจนโชติ วาทะพุกกะณะ
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๙๑

เด็กชายชัยวัฒน์ สังข์เล็ก
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๙๒

เด็กชายพิพรรธพงศ์ วุฒิยา

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๙๓

เด็กหญิงเพ็ชรลดา แจ่มเหมือน
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๙๔

เด็กหญิงศศิมา นามมะเริง
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๙๕

เด็กชายชุติพงษ์ นาคน้อย
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๙๖

เด็กชายธนกร ลือโลก
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๙๗

เด็กชายวิษณุ แสงฟา
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๙๘

เด็กชายวุฒิชัย สาบุญธรรม

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๔๙๙

เด็กชายพงศกร พุ่มไม้
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๐๐

เด็กชายสุธี เบียพุ่มพวง

้

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๐๑

เด็กชายจิรพัฒน์ บึงบัว
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๐๒

เด็กชายจิรายุทธ อัมระปาล
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๐๓

เด็กชายโชคดี ภูตะวัน
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๐๔

เด็กชายจิระพงศ์ ผาสุข
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๐๕

เด็กชายชลธี พอใจ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๐๖

เด็กชายชัยวัฒน์ เพ็ชร์อินทร์
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๐๗

เด็กชายธงชัย พูลสุข
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๐๘

เด็กชายปกรณ์ จิตเกษม
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๐๙

เด็กชายปริญญา ดอกกระถิน
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๑๐

เด็กชายพงศภัค พักผ่อน
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๑๑

เด็กชายเสฏฐวุฒิ เปรมทอง
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๑๒

เด็กชายอนวัต ชูเงิน
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๑๓

เด็กหญิงดารารัตน์ หาระมี
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๑๔

เด็กหญิงเบญจวรรณ อุ้มญาติ
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๕ / ๓๔๐

้
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ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๑๕

เด็กชายชนะพล พันธุวดี
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๑๖

เด็กชายชัยรัชย์ กริชเพ็ชรัตน์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๑๗

เด็กหญิงเขมจิรา บุตรสิงห์
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๑๘

เด็กหญิงกัณตา บุทธิจักร

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๑๙

เด็กชายกนกศักดิ

์

ลิมปอารยะกุล
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๒๐

เด็กชายวีรชิต ชมเกษร
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๒๑

เด็กหญิงนันท์นภัส สงบ
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๒๒

เด็กหญิงพรทิพา มาศศรี
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๒๓

เด็กหญิงรุ่งฟา คนไทย
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๒๔

เด็กชายกษิดิศ คำแก้ว
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๒๕

เด็กชายธนนันท์ จิตรีถิน
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๒๖

เด็กชายธนะเดช ประวันโต
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๒๗

เด็กหญิงกัญญาภัส ยืนยง
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๒๘

เด็กหญิงณัฐสุดา ยินดีภพ
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๒๙

เด็กหญิงสิริกาญจน์ ขันสิงหา
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๓๐

เด็กชายวิศรุต คงสำราญ
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๓๑

เด็กชายศุภวัชร์ แก่นหงษ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๓๒

เด็กชายกฤษฎา มันช่วยวงศ์

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๓๓

เด็กชายธนวัฒน์ เสาวรส
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๓๔

เด็กชายนัทธพงศ์ ภู่สุวรรณ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๓๕

เด็กชายอัครวุฒิ ทองนนท์
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๓๖ เด็กชายกฤษณรงค์กรณ์
ไชยเสน

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๓๗

เด็กชายสราวุฒิ สังข์ทอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๓๘

เด็กชายเอกภพ กองกูล
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๓๙

เด็กชายกษมะ วิเศษเผ่า
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๔๐

เด็กชายธนกฤต หีบกล้า
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๔๑

เด็กชายนครินทร์ หนูนาง
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๔๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ ไทยลี
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๔๓

เด็กชายภัทรศักดิ

์

ตุงควะระ
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๔๔

เด็กชายรัชโยธิน ภูฆัง

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๔๕

เด็กชายธนดล จันทร์ศรี
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๔๖

เด็กชายธนดล คณาปรีชากุล
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๔๗

เด็กหญิงณัฐปภัสร์ วิบูลย์เพ็ง

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๔๘

เด็กชายกฤษดา เนืองขจร

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๔๙

เด็กชายเขมชาติ ศรีภิรมย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๖ / ๓๔๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๕๐

เด็กชายรัชชานนท์ ปานคง
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๕๑

เด็กชายวราเมธ บัวบาน
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๕๒

เด็กชายวีรภัทร กัณหริ
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๕๓

เด็กหญิงธันยพร บำรุงจิตต์
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๕๔

เด็กชายทรงชัย นงค์พยัคฆ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๕๕

เด็กชายปกรณ์ธรรม จิตละมุน
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๕๖

เด็กชายภาณุวิชญ์ ประสิทธิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๕๗

เด็กชายมณทล อ่อนอึง

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๕๘

เด็กหญิงณัฐวรรณ ทังทอง

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๕๙

เด็กชายณภัทร เสนเพชร
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๖๐

เด็กชายทรงชัย มหาชัย
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๖๑

เด็กชายนวพล ก๋าพรม
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๖๒

เด็กชายปวริศ ซาซิโย
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๖๓

เด็กชายผดุงเดช แก้วศรีงาม
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๖๔

เด็กชายศุภศิษฏ์ ต่วนเครือ
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๖๕

เด็กชายสุกฤษฏิ

์

แจ่มแจ้ง
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๖๖

เด็กหญิงธรรมวรรณ โพธิแดง

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๖๗

เด็กหญิงปณัฐวัช สุขพรหม
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๖๘

เด็กหญิงศศิวิมล กิตติจันทแสน

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๖๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ แขขุนทด
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๗๐

เด็กหญิงอุมาพร สงบ
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๗๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ปนโมรา
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๗๒

เด็กชายทวีศักดิ

์

ปะทะมะเทศ
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๗๓

เด็กชายทวีศิลป คำนวนสินธุ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๗๔

เด็กชายธนทัต นิมนนท์

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๗๕

เด็กชายธนภัทร นำประดิษฐ
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๗๖

เด็กชายนฤนาท เชยชม

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๗๗

เด็กหญิงนฤภัทร กลำภากร
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๗๘

เด็กชายยุทธการ เอือวงศ์เสถียร

้

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๗๙

เด็กชายวณัฐพงศ์ เนืองดัด

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๘๐

เด็กชายศุภชัย อินจันทึก
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๘๑

เด็กชายสุทธิพงศ์ แสงนุ้ย
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๘๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

รืนเริง

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๘๓

เด็กหญิงชาคริยา พุกรักษา
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๘๔

เด็กหญิงณัฐนารี กรีสลิต
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๗ / ๓๔๐

้
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ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๘๕

เด็กหญิงธวัลยา ประดับนิล
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๘๖

เด็กหญิงอรวรรณ ประทุมพงษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๘๗

เด็กชายกิติติพิชญ์ กฤษณะปราณีต
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๘๘

เด็กชายทักษิณ คำทิพย์
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๘๙

เด็กชายสรวิชญ์ ปญญาฟู
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๙๐

นายภูผา วีระเพ็ชร
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๙๑

เด็กชายชลสิทธิ โงนขำ
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๙๒

นายธาดา สุขเทียบ
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๙๓

นายบวรพจน์ พันธุ์ศิริปทุมพร
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๙๔

นางสาววิภาดา พิทักษ์พันธ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๙๕

นายยศกร สะระนาค
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๙๖

เด็กชายรัชชานนท์ ชาญรอบ
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๙๗

นายศุภกิจ สนใจยิง

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๙๘

นางสาวญาณิศา หัตถ์ชนะ
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๕๙๙

นายคณพัฒน์ จันคำ
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๐๐

นายชาญณรงค์ กุลธารี
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๐๑

นายนันทวัฒน์ แก้วช้าง
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๐๒

นางสาวแพรววรรณ พันธ์งาม
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๐๓

นางสาวกฤษมัณฑา

เทพหัสดิน ณ อยุธยา ๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๐๔

เด็กชายเทพรัตน์ เสนาธรรม
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๐๕

นายศุภวิชญ์ ธานีรัตน์
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๐๖

นางสาวกัญญาวีร์ จันทร์รอด
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๐๗

นางสาวธนกรณ์ ตุ้ยพิมาย
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๐๘

นางสาวปณิดา ลุนนากัน
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๐๙

นางสาวภูมิฤทัย นารถทัต
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๑๐

นายคณกร เย็นทรวง
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๑๑

เด็กชายชาลี เพิมพูล

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๑๒

นายสิรภัทร ศักดิพิมล

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๑๓

นางสาวจุมภิรา สุขศรี
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๑๔

นางสาวชลธิชา ปรีชาชาญ
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๑๕

นางสาวนฤพร ชมพูแสง
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๑๖

เด็กหญิงปฐวีกานต์ โพธินวล

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๑๗

นางสาวยุพารัตน์ ภูดวงจิต
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๑๘

นางสาวอริษา แหลมภู่
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๑๙

นายณรงค์ฤทธิ

์

ปญญาพัฒนศักดิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๘ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๒๐

นางสาวนัยภักดิ

์

สินหนัง

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๒๑

นางสาวพิมพ์ลภัส บุญบาล
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๒๒

นางสาวภัคพร กองมี
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๒๓

นางสาวหนึงฤทัย

่

ม่วงนิม

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๒๔

นายธิติพันธ์ ใบกว้าง
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๒๕

นายวุฒิชัย วงศ์ศรี
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๒๖

นางสาวกัญญารัตน์ แปงทา
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๒๗

นางสาวจิรารัตน์ บุญโต
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๒๘

นางสาวพิชชาภา ทองเติม
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๒๙

นางสาวอรัญญา เดชขันธ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๓๐

นางสาววรรณวิสา เรณู
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๓๑

นางสาวกนกวรรณ ตยางคานนท์
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๓๒

นางสาวกิตติธัญญา

์

วุฒินันท์ธนสิน

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๓๓

เด็กชายอัครพล ถินพายัพ

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๓๔

นางสาวขวัญจิรา เว้นบาป

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๓๕

นางสาวสุคนธา เพชรล้อมทอง
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๓๖

นายภูริพัตร์ ลิมเกียรติวิวัฒน์

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๓๗

นางสาวกัลยากร ชุมนุมพร้อม
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๓๘

นางสาวจตุพร
พิบูลย์พัฒนาภรณ์ ๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๓๙

นางสาวนันทยา แทนทุมมา
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๔๐

นางสาวชลธิชา ปจฉิม
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๔๑

นายธีรภัทร์ สุขสุแพทย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๔๒

นายธีรยุทธ์ ยอดใสย์
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๔๓

นายรัตนพันธ์ ชมภูนุช
๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๔๔

นายณัฏฐกรณ์ เรียนพืช
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๔๕

นายณัฐพล โคตุพันธ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๔๖

นายพงศธร รักษ์พันธ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๔๗

นางสาวทินมณี อุดมสุข
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๔๘

นายภูมิ นาคสมุทร

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๔๙

นางสาวบุญญารัตน์ จงอวยพร
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๕๐

นางสาวชลธิชา ล้อมจันทึก
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๕๑

นางสาวนิมณิชา รำแพน
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๕๒

นางสาวจุฑามาศ พัวเพิมพูลศิริ

่

๐๑/๑๑/๒๕๓๑

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๕๓

นายฐิติพงศ์ สงเคราะห์ธรรม
๐๘/๐๒/๒๕๓๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๕๔

นางทองสุข แดงสังวาลย์
๒๖/๐๖/๒๕๑๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๙ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๕๕

นางสาวสุพัชรา หล้าวิลัย
๒๒/๐๒/๒๕๓๐

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๕๖

เด็กชายอโนชา สุวรรณโชติ
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๕๗

เด็กชายธาดา ประกอบสุข
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๕๘

เด็กชายปยพนธ์ ปนภู่
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๕๙

เด็กชายพิรุณ เชือจีน

้

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๖๐

เด็กชายกรวิชณ์ ชมเกษร
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๖๑

เด็กชายจุมพล ขวัญคำ
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๖๒

เด็กชายพชรพล จ้อยสุดใจ
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๖๓

เด็กชายอัครพล วรรณธนัง
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๖๔

เด็กชายชัชวาล คำมีมงคล
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๖๕

เด็กชายรณกร เทียนมงคลกิจ
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๖๖

เด็กชายอัครวิชญ์ หนูเดช
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๖๗

เด็กหญิงฐานิตา อินหนู
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๖๘

เด็กหญิงผกายมาศ ช่างต่อ
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๖๙

เด็กหญิงณัฐวดี อุไรโรจน์
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๗๐

เด็กหญิงรินลดา จุลพันธ์
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๗๑

เด็กหญิงวริศรา ทาพลค้อ
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๗๒

เด็กหญิงณิชาพร ธรรมจักร์
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๗๓

เด็กหญิงจิราวรรณ รอบคอบ
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๗๔

เด็กหญิงปยากร งามสุภัคตระกูล
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๗๕

เด็กหญิงกุลปริยา ทรัพย์สิน
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๗๖

เด็กหญิงธัญสินี วรรณพงษ์
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๗๗

เด็กหญิงนิรัชพร เจษฎางกูล
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๗๘

เด็กหญิงพฤกษา ทองอ้น
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๗๙

เด็กหญิงจามิกรณ์ กมลลิมรัตน์

้

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๘๐

เด็กหญิงมณีรัตน์ คำเรือง
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๘๑

เด็กหญิงฐิติวรดา บัวแสง
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๘๒

เด็กหญิงนิรุชา สงวนศรี
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๘๓

เด็กหญิงภาวิณี ผายชำนาญ
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๘๔

เด็กหญิงอภิณห์พร พ่วงเสือ
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๘๕

เด็กหญิงปยวรรณ แก้วสุข
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๘๖

เด็กหญิงพาทินธิดา สมพันธ์
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๘๗

เด็กชายณัฐพล นิวรวรรณ
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๘๘

เด็กชายพีรวัสส์ ภูประวิง
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๘๙

เด็กชายธีรภัทร วิสูตร
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๐ / ๓๔๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๙๐

เด็กชายชัพวิชญ์ พันแพง
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๙๑

เด็กชายณัฐพล ยีสุ่นซ้อน

่

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๙๒

เด็กชายวรโชติ แซ่เติน

่

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๙๓

เด็กชายศิวัช ถมมูล
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๙๔

เด็กชายปวริศร์ เพ็งขำ
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๙๕

เด็กชายสรวิศ พานเงิน
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๙๖

เด็กชายอริย์ธัช พูลนุช
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๙๗

เด็กชายศุภศิลป ประสงค์เจริญ
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๙๘

เด็กชายสิรวิชญ์ ปรีทอง
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๖๙๙

เด็กชายธนพล พิมพ์ผิว
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๐๐

เด็กชายพงศกร นาคทิพย์
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๐๑

เด็กชายอานนท์ ยีหล้า

่

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๐๒

เด็กชายวริทธิธร

์

สิงห์พัฒน์
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๐๓

เด็กชายยศวริศ พลายแก้ว
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๐๔

เด็กหญิงเจนจิรา เทพเรียน
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๐๕

เด็กหญิงศิริประภา บุญส่ง
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๐๖

เด็กหญิงพลอยชมพู แจ่มวิจิตโต
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๐๗

เด็กหญิงอจลญา ก้านขาว
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๐๘
เด็กหญิงจิณห์นิชฌาน

กุลเกตุ
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๐๙

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เรืองสุวรรณ์
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๑๐

เด็กหญิงปนัดดา ยินดีอ้น
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๑๑

เด็กหญิงลักษิกา ตะมะวิโมก
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๑๒

เด็กหญิงพิชญาภา จำปาเทศ
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๑๓

เด็กหญิงบุนยวีร์ ทวีลาภ
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๑๔

เด็กชายพชร เข็มเพชร
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๑๕

เด็กชายปยพัทธ์ ปนภู่
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๑๖

เด็กชายอาทิตย์ ศรีอ่อนทอง
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๑๗

เด็กชายชิษณุพงษ์ กุลลิมรัตน์ชัย

้

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๑๘

เด็กชายศุภกิจ จันทร์เพชร
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๑๙

เด็กชายรัฐศาสตร์ เหมือนทับ
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๒๐

เด็กชายเอกสิทธิ

์

อานุภาพศรีธาดา
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๒๑

เด็กชายณัฐนันท์ กาศรี
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๒๒

เด็กชายธันวา ฉุนหอม
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๒๓

เด็กชายอัครภูมิ วรรณธนัง
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๒๔

เด็กชายณัฐพัชร เมืองมา
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๑ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๒๕

เด็กชายพงศกร อินทรมณี
๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๒๖

เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีเจริญสุข
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๒๗

เด็กหญิงวีณัฐตา พงศ์ไพศาลเชิด
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๒๘

เด็กหญิงจิรภิญญา คำพระยา
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๒๙

เด็กหญิงภัทรมณี สุระพินิจ
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๓๐

เด็กหญิงณัฐชยา
ลาภเจริญไพบูลย์

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๓๑

เด็กหญิงณัฐรัมภา เปยมพิทักษ์
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๓๒

เด็กหญิงมนทวรรณ คุณาวิชชา
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๓๓

เด็กหญิงดวงกมล กิจจาปทุมศักดิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๓๔

เด็กหญิงปุณยวีร์ เอียมสอาด

่

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๓๕

เด็กหญิงอรอนงค์ กองแก้ว
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๓๖

เด็กหญิงอริสา แหยมสุข
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๓๗

เด็กหญิงสิรินทิพย์ ปญโญกลาง
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๓๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พงษ์เดช
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๓๙

เด็กหญิงฐิชากรณ์ เรืองทรัพย์
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๔๐

เด็กหญิงจุฑามาศ ลาวเนือง
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๔๑

เด็กหญิงฐิดาพร เรืองภู
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๔๒

เด็กชายดิศพงษ์ ลักษณายน
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๔๓

เด็กชายธนวัฒน์ กะเหว่านาค
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๔๔

เด็กชายวรภพ สุภิสิงห์
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๔๕

เด็กชายญาณโรจน์ ห้วยหงษ์ทอง
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๔๖

เด็กชายณัชพล บุญส่ง
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๔๗

เด็กชายธนกร อภัยพัฒน์
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๔๘

เด็กชายพิทักษ์ ทองดี
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๔๙

เด็กชายธนธรณ์ หนองจอก
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๕๐

เด็กชายอรรถนนท์ สารพิมพ์
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๕๑

เด็กชายธนภัทร ใจเพชร
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๕๒

เด็กชายพัทธดนย์ ดางาม
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๕๓

เด็กชายพงศกร พรมโสภา
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๕๔

เด็กชายเกียรติพันธุ์ ศรีหาปญญา
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๕๕

เด็กชายอัศวะ อยู่เจริญ
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๕๖

เด็กหญิงเจนจิรา ดีแล้ว
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๕๗

เด็กหญิงอุมาภรณ์ อมยิม

้

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๕๘

เด็กหญิงกรชวัล แก้วภู่พานิช
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๕๙

เด็กหญิงอรปรียา อินทาราม
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๒ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๖๐

เด็กหญิงกนกภรณ์ พึงมี

่

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๖๑

เด็กหญิงขวัญนภา ประสพทรัพย์
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๖๒

เด็กหญิงพรนภา เสนาดี
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๖๓

เด็กหญิงวชิรญาณ์ อุยะวาป
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๖๔

เด็กหญิงณัฐภัทร ขึมสูงเนิน
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๖๕

เด็กหญิงอชิรญา หาญเชิงชัย
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๖๖

เด็กหญิงจตุพร เนตร์สว่าง
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๖๗

เด็กหญิงพรสินี หนูสี
๐๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๖๘

เด็กชายรชนิกร พูลทราย
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๖๙

เด็กชายธันยบูรณ์ สุขวิลัย
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๗๐
เด็กชายปกรณ์เกียรติ เอียมเทียง

่ ่

๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๗๑

เด็กชายปวริศ สมานทอง
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๗๒

เด็กหญิงปวีณา ปานพุ่ม
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๗๓

เด็กหญิงธนัญญา ผูกผา
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๗๔

เด็กหญิงแพรวา ภูธรรมะ
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๗๕

เด็กหญิงรสิตา เปลียนดี

่

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๗๖

เด็กหญิงพรรณราย คำสร้าง
๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๗๗

เด็กหญิงสุนันทิพย์ ไพเราะ
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๗๘

เด็กชายอธิษฐ์ คำมุงคุณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๗๙

เด็กชายราชพงษ์ แสนกล้า
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๘๐

เด็กชายพงศกร ยาทะเล
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๘๑

เด็กชายนัฐพล ครุผาด
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๘๒

เด็กชายญาณวัฒน์ นาแก้ว
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๘๓

เด็กชายฐิติวิชญ์ เลาหชาญวนิชย์
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๘๔

เด็กชายพชร น่วมชุ่ม
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๘๕

เด็กชายธนกร กล่อมสวน
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๘๖

เด็กชายสรวิศ ธิษาจารย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๘๗

เด็กชายธิติพล ไพรบึง
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๘๘

เด็กหญิงณภาพร เทียงดี

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๘๙

เด็กหญิงเบญญทิพย์ ศรีคำภา
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๙๐

เด็กหญิงณัฐชา สายสุวรรณ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๙๑

เด็กหญิงสุธีกานต์ โอนอ่อน
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๙๒

เด็กหญิงปภาวดี ชัมภูทะนะ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๙๓

เด็กหญิงวชิราภรณ์ โตใหญ่
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๙๔

เด็กหญิงวิภาดา กองทอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๓ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๙๕

เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วกำเนิด
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๙๖

เด็กหญิงกัญชพร พิมอักษร
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๙๗

เด็กหญิงจิตรา ทองวัฒนา
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๙๘

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ประสงค์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๗๙๙

เด็กหญิงปทิตตา เพ็งคุณ
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๐๐

เด็กหญิงสิริวิมล สุทธิทาธีร์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๐๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ ชิณวงค์
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๐๒
เด็กหญิงชนันทร์กานต์

โพธิอรุณ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๐๓

เด็กหญิงอนันญตา สติยศ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๐๔

เด็กหญิงอรจิรา ราชคำ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๐๕

เด็กหญิงจีรพร พยาเมือง
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๐๖

เด็กหญิงธัญธร จันหอม
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๐๗

เด็กหญิงธีรยา ธรรมจารี
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๐๘

เด็กหญิงสลิลทิพย์ สุขวนชัย
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๐๙

เด็กหญิงปานไพลิน จะรอนรัมย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๑๐

เด็กหญิงปุณยาพร ขจรเกตุ
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๑๑

เด็กชายธเนศ พาสุทธิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๑๒

เด็กชายยศพล วงษ์หุ่น
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๑๓

เด็กชายศรายุธ พิสมัย
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๑๔

เด็กชายธีรเดช วรลักษณ์สกุล
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๑๕

เด็กชายเมธี โฉมทอง
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๑๖

เด็กชายจักรภัทร อัสถิ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๑๗

เด็กชายฐิติภูมิ เชยจันทร์
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๑๘

เด็กชายนรวีร์ ประหยัดผล

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๑๙

เด็กชายชาคริต ผลงาม
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๒๐

เด็กชายมกร กาญจนรัตน์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๒๑

เด็กหญิงญานิศา ดวงดี
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๒๒

เด็กหญิงณัฐวดี ดาบเงิน
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๒๓

เด็กหญิงประภากร สุระพินิจ
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๒๔

เด็กหญิงลักษิกา เซียมเอคู
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๒๕

เด็กหญิงปวีณรัตน์ มัลลิพิชัยกุล
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๒๖

เด็กหญิงสัณห์ฤทัย สุริยันต์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๒๗

เด็กหญิงสุภาวดี มูลยาพอ
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๒๘

เด็กหญิงจุฬารัตน์ หงษ์ยืน
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๒๙

เด็กหญิงปติพร ภู่วิจิตร
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๔ / ๓๔๐

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๓๐

เด็กหญิงวรัญญา บุญมา
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๓๑

เด็กชายเจตนิพัทธ์ พุ่มพวง
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๓๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

แซ่โค้ว
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๓๓

เด็กชายณัฐกร เขตรสุภา

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๓๔

เด็กชายจิรพัฒน์ งามสมัย
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๓๕

เด็กชายนนรภัทร หวังล้อมกลาง
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๓๖

เด็กชายณัฐธีร์ วงศ์หิรัญโภคิน
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๓๗

เด็กชายธนภัทร บัววัน
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๓๘

เด็กชายพิริยพล ภาวิเศษ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๓๙

เด็กชายนราธิป จันทร์สา
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๔๐

เด็กชายวิชชุพล ไชยเลิศ
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๔๑

เด็กชายลีนวัฒน์ ปรีเปรม
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๔๒

เด็กหญิงณัฐณิชา เผือกผ่อง
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๔๓

เด็กหญิงภัทรณันท์ นะราศรัมย์
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๔๔

เด็กหญิงมนสิชา ภิญโญทรัพย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๔๕

เด็กหญิงธนพร รัตนมณี
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๔๖

เด็กหญิงสิริวิมล พรมวัง
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๔๗

เด็กหญิงอริญชญา บุญเพ็ชร
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๔๘

เด็กหญิงณัฐมนต์ สอนเพ็ชร
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๔๙

เด็กหญิงณัฐณิชา พัทธโนทัย
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๕๐

เด็กหญิงปาริชาติ ฟงเสนาะ
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๕๑

เด็กหญิงธันยพร กำเนิดสุข
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๕๒

เด็กหญิงปนมณี บรรทร

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๕๓

เด็กหญิงไอรินทร์ บรรทร

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๕๔

เด็กหญิงวิลาสิณี แก้วคำคูณ
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๕๕

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บุญธรรม
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๕๖

เด็กหญิงนีรนารา พร้อมมูล

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๕๗

เด็กชายศักย์วริษฐ์ โสนอ่อน
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๕๘

เด็กชายสุวงศ์ชัย นาคสีทา
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๕๙

เด็กชายณัฏฐกานต์ ศรนารายณ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๖๐

เด็กชายธีรภัทร์ ศรีนาค
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๖๑

เด็กชายสิรภัทร จันทร์ประเสริฐ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๖๒

เด็กชายจักรพงษ์ แพงอานนท์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๖๓

เด็กชายชนทัต สุทธิประภา

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๖๔
เด็กชายนิรุกติศาสตร์ พร้อมมูล

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๕ / ๓๔๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๖๕

เด็กหญิงสุธิมา คำภูมี
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๖๖

เด็กหญิงจิราภา ศรีสวัสดิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๖๗

เด็กหญิงสุรีรัตน์ เหมือนเสมอใจ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๖๘

เด็กชายอัครชัย พันธุ์วา
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๖๙

เด็กชายภาคภูมิ อาสิงสมานันท์
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๗๐

เด็กชายศักดิพัฒน์ ถนอมงาม
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๗๑

เด็กชายอภินันท์ แจงเจริญ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๗๒

เด็กชายธีรพันธ์ เสือเหลือง
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๗๓

เด็กชายกฤษฎา เอียมสะอาด

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๗๔

เด็กชายกฤตพล ช่วยเกิด
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๗๕

เด็กหญิงนัฐลดา ทองมา
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๗๖

เด็กชายชัยวัฒน์ สังเวชมีชัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๗๗

เด็กชายอนวัช ผลงาม

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๗๘

เด็กชายสมบูรณ์ อินทะวงษ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๗๙

เด็กชายณครินทร์ สุ่มเจริญ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๘๐

เด็กชายธีรโชติ พวกดี
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๘๑

เด็กชายณัฐภูมิ ใจคง
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๘๒

เด็กหญิงปวิตรา แช่มสุข
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๘๓

เด็กหญิงจารุวรรณ คำศรี
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๘๔

เด็กหญิงชาลิสา บุญพลอย
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๘๕

เด็กหญิงชญานี ต่างใจ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๘๖

เด็กหญิงพิมพา วันทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๘๗

เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ เมฆหมอก
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๘๘

เด็กชายพิพัฒน์ หวลคิด

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๘๙

เด็กชายวิบูลย์ ประทุมมา
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๙๐

เด็กชายกรกช ฉุนหอม
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๙๑

เด็กชายธนบูรณ์ สายทอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๙๒

เด็กชายบุญมา ยีสมบุญ

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๙๓

เด็กชายธีระศักดิ

์

ปญทะนา
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๙๔

เด็กชายณฐนน ภูฆัง
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๙๕

เด็กชายถิรวัฒน์ จ่าเมือง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๙๖

เด็กชายเอกพัฒน์ วาหะรักษ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๙๗

เด็กหญิงธนัญญา คำไล้
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๙๘

เด็กหญิงหฤทัย จันทร์ประดับ
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๘๙๙

เด็กชายพิศิษฐ์ ขำสืบสุข
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๖ / ๓๔๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๐๐

เด็กชายก้องภพ เรืองสุวรรณ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๐๑

เด็กหญิงมุทิตา ขันถม
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๐๒

เด็กชายนัฐวุฒิ อาญาเมือง
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๐๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

นัตติพรรณ
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๐๔

เด็กชายชัชพงศ์ พิมอักษร
๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๐๕

เด็กชายธนาเดช วงศ์โท
๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๐๖

เด็กชายธรรมธัช นาดสำแดงฤทธิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๐๗

เด็กชายปฐนัส อึงศรีวงศ์

้

๒๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๐๘

เด็กชายสิรภพ เรือนทอง
๑๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๐๙

เด็กหญิงณีรนุช ธนภัคพสิษฐ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๑๐

เด็กชายชาครีย์ เสงียมวงศ์

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๑๑

เด็กชายศุภฤกษ์ ภู่วิจิตร
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๑๒

เด็กชายสงกรานต์ ตระกูลนิยม
๑๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๑๓

เด็กชายอาณัต บัวละภูมิ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๑๔

เด็กหญิงสาธิตา แข็งนอก
๒๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๑๕

เด็กชายณัฐวุฒิ กลำเจริญ
๒๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๑๖

เด็กหญิงณิชา ขันมณี
๑๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๑๗

เด็กหญิงดวงสมร ดงเจริญ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๑๘

เด็กหญิงปวริศา สายสิงห์โต
๒๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๑๙

เด็กหญิงรินรดา ตระกูลพันธ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๒๐

เด็กชายอนุวัฒน์ อิมสะอาด

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๒๑

เด็กหญิงสัณห์สินี บุราณ
๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๒๒

เด็กหญิงสิรินดา เทเพ็ญ ๑๘//๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๒๓

เด็กชายปรเมธ แซ่ก๊วย
๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๒๔

เด็กชายปรเมษฐ์ สิงหะจูฑะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๒๕

เด็กชายอภิเชษ แสวงผล
๓๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๒๖

เด็กชายจักรรินทร์ ประสิทธิสิน

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๒๗

เด็กชายศรัญย์ศักดิ

์

เสาร์ทอง
๑๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๒๘

เด็กชายพิทวัส ทองหนุน
๐๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๒๙

เด็กชายณัฐกฤต คุ้มศรีเจริญ
๐๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๓๐

เด็กชายจักรพงษ์ ปวนสาย
๐๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๓๑

เด็กหญิงศิรินัดดา ธุระสาร
๐๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๓๒

เด็กหญิงปรียานุช ลอยชัยภูมิ
๑๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๓๓

เด็กชายนที ขันธ์พัฒน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๓๔

เด็กหญิงจิตตาพร ไชยทิพย์
๒๙/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๗ / ๓๔๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๓๕

เด็กหญิงณัชภัค บัวสงค์
๒๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๓๖

เด็กชายวรท เบอรพันธุ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๓๗

เด็กชายรัตนชาติ ประทุมสิทธิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๓๘

เด็กชายเกษมสันต์ บุญเรียง
๑๙/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๓๙

เด็กชายเจษฎา พุ่มพวง
๒๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๔๐

เด็กชายนิติพล อุ้มรัมย์
๐๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๔๑

เด็กชายธนวัฒน์ อินทร์ศรี
๒๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๔๒

เด็กชายถิรวัฒน์ ศิริจรรยา
๑๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๔๓

เด็กชายอธิคม ก้อนทอง
๑๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๔๔

เด็กชายกิจอนันต์ เสือฟก
๒๒/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๔๕

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ถินวิลัย

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๔๖

เด็กชายชัยฤกษ์ พรมมา
๐๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๔๗

เด็กหญิงสิริวิมล เจริญจิต
๑๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๔๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ หว่านนา

๑๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๔๙

เด็กหญิงกนกพร มูลทองจันทร์
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดฉาง วัดฉาง  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๕๐

เด็กหญิงลลิตา ศิริผล
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดฉาง วัดฉาง  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๕๑

เด็กชายปยชนม์ สมยา
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดฉาง วัดฉาง  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๕๒

เด็กหญิงนรีกานต์ ภู่แกมแก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฉาง วัดฉาง  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๕๓

เด็กชายสรวิศ คงอาจ
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฉาง วัดฉาง  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๕๔

เด็กหญิงดาราวดี รุ่งเรือง
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฉาง วัดฉาง  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๕๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แสงศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฉาง วัดฉาง  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๕๖

เด็กชายนันทวัฒน์ จักรเพ็ชร
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฉาง วัดฉาง  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๕๗

เด็กหญิงพรพรรณ แก้วเกตุ
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๕๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

ปนสนิท
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๕๙

เด็กชายณัฐพล วิเชียรรักษ์
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๖๐

เด็กชายธนกฤต ธรรมวงษ์
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๖๑

เด็กชายธนกร ธรรมวงษ์
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๖๒

เด็กชายณัฐพล แสงทอง
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๖๓

เด็กชายรชต กันเกษม
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๖๔

เด็กชายธีรภัทร คันทะสอน
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๖๕

เด็กชายสันติชัย สุขปรุง
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๖๖

เด็กชายปุรเชษฐ์ จันทร์บุบผา
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๖๗

เด็กชายฐาปนิก ไทรย้อย
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๖๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วังไทย
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๖๙

เด็กหญิงณดา ทองนพรัตน์
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๘ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๗๐

เด็กหญิงศุภรัตน์ มีแสงเพ็ชร
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๗๑

เด็กหญิงอัยลดา ดาสี
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๗๒

เด็กหญิงกมลวัน สมสมัย
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๗๓

เด็กหญิงธัญวรัตน์ แปนแก้ว
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๗๔

เด็กหญิงพรพรรณ อานาภรณ์
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๗๕

เด็กหญิงชลดา คำนาแซง
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๗๖

เด็กหญิงรษิตาภร ลอยแก้ว
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๗๗

เด็กหญิงปภาวรินทร์ รวยทรัพย์
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๗๘

เด็กหญิงณัฎฐณิชา คุ้มญาติ
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๗๙

เด็กหญิงธิชชญาพร สีหาปญญา
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๘๐

เด็กหญิงอังคณา สีสุขา
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๘๑

เด็กหญิงธนวรรณ อรทัด
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๘๒

เด็กหญิงวราภรณ์ กาเหว่านาค
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๘๓

เด็กหญิงจจุพร ฟกแฟง
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๘๔

เด็กหญิงเกวลิน ยิมแฉ่ง

้

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๘๕

เด็กชายก้องภพ ทวีปลืมสกุล

้

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๘๖

เด็กชายณัฐดนัย ขาวขำ
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๘๗

เด็กชายนันทภพ ร่มโพธิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๘๘

เด็กชายวัชระ เรียนพืช
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๘๙

เด็กชายพงษ์พันธุ์ แสงรุศุ
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๙๐

เด็กชายภูวศิษฎ์ ปนวรสาน
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๙๑

เด็กชายกิตติธาดา พงษ์เจริญ
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๙๒

เด็กชายสิรวิชญ์ ไชยสัตย์
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๙๓

เด็กชายธนทัต ผาสุข
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๙๔

เด็กชายอารัณย์ บูรณพันธ์
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๙๕

เด็กชายกนกพันธ์ บุญสวัสดิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๙๖

เด็กชายศิริพันธ์ กิงแก้ว

่

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๙๗

เด็กหญิงลัลน์ลลิต รัตนไทรแก้ว
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๙๘

เด็กหญิงกิตติมา รุ่งเรืองนวสกุล
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๐๙๙๙

เด็กหญิงญาณิศา งามตา
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๐๐

เด็กหญิงนัยน์ปพร วุฒิกุล
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๐๑

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ งามวัน
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๐๒

เด็กหญิงจิตติภัทรา สิงห์โต
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๐๓

เด็กหญิงปาลิดา อุ้มญาติ
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๐๔

เด็กหญิงเขมจิรา หากัน
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๙ / ๓๔๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๐๕

เด็กหญิงธนัชพร เทียนฉันท์
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๐๖

เด็กชายติณณภิพ สนเล็ก
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๐๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วงษ์บัวงาม
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๐๘

เด็กชายรัชตะภูมิ อ่อนแก้ว
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๐๙

เด็กชายณัฐภูมิ พิมยาจักร
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๑๐

เด็กชายธีรภัทร ทิงโคตร

้

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๑๑

เด็กชายธนสิษฎ์ สันติชวางกุล
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๑๒

เด็กชายธนกร เฉลียว
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๑๓

เด็กชายธิติพงศ์ ภู่ทอง
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๑๔

เด็กชายบุญยกร มาต๊ะพาน
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๑๕

เด็กชายภาคิน เอกตระกูล
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๑๖

เด็กชายธีรโชติ เรืองสุวรรณ
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๑๗

เด็กชายณัฐวุฒิ รุ่งเรือง
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๑๘

เด็กหญิงชลธิชา ศรีทอง
๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๑๙

เด็กหญิงชญานันท์ หลักคำ
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๒๐

เด็กหญิงดาราพร พลอยงาม
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๒๑

เด็กหญิงศตพร ถีระแก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๒๒

เด็กหญิงกุลธิดา ฉลาด
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๒๓

เด็กหญิงสุจีภรณ์ จันแทน
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๒๔

เด็กหญิงปพิชชา อร่ามทิพย์
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๒๕

เด็กหญิงวรัญญา ลอมไธสง
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๒๖

เด็กหญิงพรจิรา หมู่พยัคฆ์
๐๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๒๗

เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ เนืองดัด

่

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๒๘

เด็กหญิงมณิสรา ปุมเกวียน
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๒๙

เด็กหญิงรักษิณา เยือใย

่

๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๓๐

เด็กหญิงพรรณนิภา รำมนา
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๓๑

เด็กหญิงเกวลี ยิมแฉ่ง

้

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๓๒

เด็กชายรัฐศาสตร์ ใจปๅ
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๓๓

เด็กหญิงกชกร ม่วงเถือน

่

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๓๔

เด็กชายกฤษฎา ทวดทวนทอง
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๓๕

เด็กชายธันวา สมภา
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๓๖

เด็กชายธนบดี แสงหิรัญ
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๓๗

เด็กหญิงสุนิสา แววสีงาม
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๓๘

เด็กชายวีรวิชญ์ ชัยสาร
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๓๙

เด็กชายณัฐกฤษณ์ อรรถพันธุ์
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๐ / ๓๔๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๔๐

เด็กหญิงอรปรียา ภูศรีฤทธิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๔๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เจียรสถิตย์
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๔๒

เด็กชายบุษกล ผลจันทร์
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๔๓

เด็กชายนิพัทธ์ บุสดี
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๔๔

เด็กชายจักราวุธ โสพรหมา
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๔๕

เด็กชายพจน์พิชา บัวสุขสุคนธ์
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๔๖

เด็กชายนิติพัฒน์ แจ่มแจ้ง
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๔๗

เด็กชายพาทิศ ปรางทอง
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๔๘

เด็กชายคุณานนท์ ณ ปอมเพ็ชร์
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๔๙

เด็กชายสรศักดิ

์

ศรีบุญเรือง
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๕๐

เด็กชายณัฐดนัย สิงห์ทา
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๕๑

เด็กชายจารุพัฒน์ มาลัย
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ดอกนาค
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๕๓

เด็กชายธนกฤต ปรีเปรม
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๕๔

เด็กชายภาษิณ ตังเสรีกุล

้

๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๕๕

เด็กชายณัฐพล เจริญสัตย์
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๕๖

เด็กชายสุภภัต เทพแก้ว
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๕๗

เด็กหญิงจิรัชชา ใจตรง
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๕๘

เด็กหญิงเพ็ญนภา แข่งขันกิจ
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๕๙

เด็กหญิงปภาวรินทร์ ลำต้น
๑๔/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๖๐

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ม่วงจ้อย
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๖๑

เด็กหญิงเขมิกา ฤทธิศักดิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๖๒

เด็กหญิงพิมพ์ณิศา โพธิเขียว

์

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๖๓

เด็กหญิงปานรุ้ง สุทธิวรากร
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๖๔

เด็กชายขจร แถววงษ์
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๖๕

เด็กชายนทีธร ดาวทอง
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๖๖

เด็กชายอานนท์ ถีระแก้ว
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๖๗

เด็กหญิงอรุณี สุดสะอาด
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๖๘

เด็กชายจักริน เพชรอินทร์
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๖๙

เด็กหญิงสุกัญญา อรุณแสงติชัย
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๗๐

เด็กหญิงสิรินาถ วันทา
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๗๑

เด็กชายณัฐวุฒิ คะติ
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๗๒

เด็กชายนรวิชญ์ อินทะขัน
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๗๓

เด็กหญิงลลิตภัทร กระจับเงิน
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๗๔

เด็กหญิงอรญา แปลเพ็ง
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๑ / ๓๔๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๗๕

เด็กหญิงณัฏฐ์ธัญศา แย้มพินิจ
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๗๖

เด็กหญิงนวนันท์ ปรีชา
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๗๗

เด็กชายจิตติพัฒน์ พันธุ์รัตน์
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๗๘

เด็กชายนพคุณ ขิมเขต
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๗๙

เด็กชายณาศิส เพ่งพิศ
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๘๐

เด็กชายสิรภัทร ราษฎร์ดุษดี
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๘๑

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ดอกนาค
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๘๒

เด็กหญิงชนัญญา งามสินธ์
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๘๓

เด็กชายเตชสิทธิ

์

ทองคำ
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๘๔

เด็กชายจันทัน ลิฟู
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๘๕

เด็กชายพีลพล เกตุวงษ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๘๖

เด็กชายธนพล พงค์แสวง
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๘๗

เด็กชายชัยวัฒน์ อู่เงิน
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๘๘

เด็กชายอภิสร เก้าวังเทียม
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๘๙

เด็กชายกำพล เหมือนแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๙๐

เด็กชายธนพล สิทธิศร
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๙๑

เด็กชายพัทธดนย์ ฮ้อแสงชัย
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๙๒

เด็กชายยุทธภูมิ พลอยยิม

้

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๙๓

เด็กชายธีร์ธวัช คงรวมญาติ
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๙๔

เด็กชายกิตติพงศ์ บานเย็น
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๙๕

เด็กชายพสิษฐ์กานต์ ไชยบุญเรือง
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๙๖

เด็กชายพัชรพล แซ่ว่อง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๙๗

เด็กหญิงยุพาพร พยัพเมฆ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๙๘

เด็กหญิงชุติมา บำรุงเวชย์
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๐๙๙

เด็กหญิงบุญญาภา เทียงอรุณ

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๐๐

เด็กหญิงนุชนาฎ ชินตะวงศ์
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๐๑

เด็กหญิงรุ่งนภา ฤทธิศักดิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๐๒

เด็กหญิงสุฑารัตน์ มิตรบ้านยาง
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๐๓

เด็กหญิงพิชญ์สิณี พงษ์สุวรรณ
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๐๔

เด็กชายชิษณุพงศ์ นันโท
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๐๕

เด็กชายณัฐพล ดีดพิณ
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๐๖

เด็กชายพงศกร นวลขำ
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๐๗

เด็กชายทวีศักดิ

์

จอกลอย
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๐๘

เด็กชายกฤษกร ประพฤติธรรม
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๐๙

เด็กชายวีรพงษ์ จันทร์เปลียน

่

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๒ / ๓๔๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๑๐

เด็กชายแสนดี สิงวิชา
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๑๑

เด็กชายกิตติ ไตรย์รงค์
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๑๒

เด็กชายศรายุทธ์ ชัยพัชรวาณิช
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๑๓

เด็กชายธนาเทพ พลหนุ่ย
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๑๔

เด็กชายรพีพัฒน์ สุมาดง
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๑๕

เด็กชายวิษณุ สร้อยหล้า
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๑๖

เด็กหญิงพิมพ์ผกา รองนคร
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๑๗

เด็กหญิงอภิสรา ต้นสมปลาย
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๑๘

เด็กหญิงชนิดาภา อ้นฟอง
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๑๙

เด็กหญิงชลิตา อมรยุทธ
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๒๐

เด็กหญิงชนานา คุณาวิชชา
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๒๑

เด็กหญิงณิชารีย์ สายสิงห์โต
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๒๒

เด็กหญิงวรฤทัย เอกตระกูล
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๒๓

เด็กหญิงกนกวัลย์ พวงแจ่ม
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๒๔

เด็กหญิงวสินี ทองแสง
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๒๕

เด็กหญิงศุภนุช วงศ์จรัสเกษม
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๒๖

เด็กหญิงชนากานต์ ชูรักษ์
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๒๗

เด็กหญิงอนัญพร ไทรย้อย
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๒๘

เด็กชายจุมพล สีเขียว
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๒๙

เด็กชายพีร์นิธิ รืนกลินจันทร์

่ ่

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๓๐

เด็กชายกฤษสธน สุริยวรรณ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๓๑

เด็กชายนรวิชญ์ ผิวขำ
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๓๒

เด็กชายจิรวัฒน์ หลวงศรี
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๓๓

เด็กชายธนพล เรืองสุวรรณ
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๓๔

เด็กชายชัยวัฒน์ จันทรังษี
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๓๕

เด็กชายกฤษณ สุสุขกาย
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๓๖

เด็กชายณัฐฐินันท์ เพ็งสวย
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๓๗

เด็กชายณัฐพล พุ่มมี
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๓๘

เด็กชายอนุชิต ปาลกวงค์
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๓๙

เด็กชายธนวัฒน์ องค์บุญ
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๔๐

เด็กชายลิขิต ขันตะเภา
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๔๑

เด็กหญิงวาสนา บุญเขตต์
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๔๒

เด็กหญิงวันเพ็ญ เดชพินิจธรรม
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๔๓

เด็กหญิงกมลชนนี อิมอก

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๔๔

เด็กหญิงชลมาศ หลานวงค์
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๓ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๔๕

เด็กหญิงปรารถนา กิริวรรณา
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๔๖

เด็กหญิงพรชนก ปรารภ
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๔๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ถินพายัพ

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๔๘

เด็กหญิงกนกวรรณ เพ็งทัว

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๔๙

เด็กหญิงพัชรพร อัมระปาล

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๕๐

เด็กหญิงศศิภรณ์ เวชกามา
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๕๑
เด็กหญิงพรพระพลอย

แสงนำ
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๕๒

เด็กหญิงพรพระพิมพ์ แสงนำ
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๕๓

เด็กหญิงรุจีพัทร แจ่มแจ้ง
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๕๔

เด็กหญิงพิชามญชุ์ พนมสินธุ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๕๕

เด็กชายปฎิพล เชือตี

้ ่

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๕๖

เด็กหญิงกิตติยา เรืองเชือเหมือน

้

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๕๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ กุดเปง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๕๘

เด็กชายเจษฎาพร ธรรมสาลี
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๕๙

เด็กหญิงนฤมล การงานดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๖๐

เด็กหญิงพิมพัชชา สีทอง
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๖๑

เด็กหญิงนาขวัญ สารีเกิด
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๖๒

เด็กหญิงอภิญญา พรรณา
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๖๓

เด็กหญิงสุภัตรา และเซ็น
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๖๔

เด็กหญิงจุฬาพร ศิลปวงศ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๖๕

เด็กหญิงรัตติกาล อินแก้ว
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๖๖

เด็กหญิงบุญพิทักษ์ ลำต้น
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๖๗

เด็กชายไวทยา เส็งแสงทอง
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๖๘

เด็กชายสุภาพ แสงสมุทร
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๖๙

เด็กชายสรวิชญ์ จิตต์ประเสริฐ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๗๐

เด็กชายศรีสุข ชูชัย
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๗๑

เด็กชายปริญ ดวงพลอย
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๗๒

เด็กชายปณณธร หิรัญ
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๗๓

เด็กชายธีรภัทร มณฑาพงษ์
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๗๔

เด็กชายคุณนิธิ เทพคนดี
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๗๕

เด็กชายฉัตรปพน อุ้มญาติ
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๗๖

เด็กชายชิษณุพงศ์ จันทบาล
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๗๗

เด็กชายเกรียงไกร ขันโบราณ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๗๘

เด็กชายธนาธิป ฉัตรอินทร์
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๗๙

เด็กชายพุทธพณ แปงทา
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๔ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๘๐

เด็กชายสิงหา พรหมเจริญ
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๘๑

เด็กหญิงพัชรพร ปาน้อย
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๘๒

เด็กหญิงณัฎฐนิชา อรรถพันธุ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๘๓

เด็กหญิงปวันรัตน์ ผลอินทอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๘๔

เด็กหญิงอรชพร ทิมวงษ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๘๕

เด็กชายธนัท สุพรรณ
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๘๖

เด็กชายกฤตนัย แก่นด้วง
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๘๗

เด็กชายเมธา พงษ์กลอย
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๘๘

เด็กหญิงฐิติมา จุลรังศรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๘๙

เด็กหญิงเบญจรัตน์ อยู่เจริญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๙๐

เด็กหญิงพณิดา พรมมา
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๙๑

เด็กชายจิรภัทร จิตรมัน

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๙๒

เด็กหญิงบัณฑิตา สิงห์รักษ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๙๓

เด็กชายณัฐพล ปญญาดี
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๙๔

เด็กชายศรันย์ รักษาทรัพย์
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๙๕

เด็กชายภัทรกร ชือนิรันดร์

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๙๖

เด็กชายธีรวุฒิ บำรุงนา
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๙๗

เด็กชายฐิติวัฒน์ พลอยสีไพร
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๙๘

เด็กหญิงพัชรพร ขจรพูล
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๑๙๙

เด็กหญิงสายธาร รงยง
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๐๐

เด็กชายเพ็ญเพชร อุณวงค์
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๐๑

เด็กชายจิรัฏ พินธะ
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๐๒

เด็กชายอานันท์ บีชิกู่
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๐๓

เด็กหญิงอรวรรณ เพ็ชรแอว
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๐๔

เด็กหญิงวิชญาพร บุญชิต

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๐๕

เด็กชายณัฐวัตร สายแย้ม

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๐๖

เด็กชายสุรวงค์ แสงราม
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๐๗

เด็กชายธนพล ประทุมพล
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๐๘

เด็กชายอัครพล นิตยานันท์
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๐๙

เด็กชายวีรกิตติ

์

แสงบรรจบ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๑๐

เด็กชายจิตติพัฒน์ จันทร์ลอย
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๑๑

เด็กชายกฤตณัฐ ฉิมพัฒน์
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๑๒

เด็กชายวันจักร ตุ้มทอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๑๓

เด็กชายปรเรศน์ หวังสุข
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๑๔

เด็กหญิงนงศ์นภส คงผึง

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๕ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๑๕

เด็กหญิงปวีณ์สุดา มีพี
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๑๖

เด็กหญิงจุฑามาศ สิงห์ไทยสงค์
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๑๗

เด็กหญิงณัฐจรรยา รุ่งเรือง
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๑๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ตันพรปาฏิหาริย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๑๙

เด็กชายสิทธินนท์ ชืนหมี

่ ้

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๒๐

เด็กชายรัตนวิชญ์ ธนัตถ์ชวาล
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๒๑

เด็กชายนพดล เฉลียว
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๒๒

เด็กชายธนิก ทองใบ
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๒๓

เด็กชายวีรวิทย์ สว่างแจ้ง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๒๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ บู่บาง
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๒๕

เด็กหญิงปวีณ์นุช มัทการ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๒๖

เด็กหญิงชญาณิน ภู่พรามณ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๒๗

เด็กหญิงพรชนก ทองธนะเศรษฐ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๒๘

เด็กหญิงศศิประภา ด้วงตะกัว

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๒๙

เด็กหญิงภคพร อิมใจ

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๓๐

เด็กหญิงรุ่งรวิน เผือกผ่อง
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๓๑

เด็กหญิงรวิสรา สมัครการ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๓๒

เด็กหญิงรวิกานต์ หล่มวิสัย
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๓๓

เด็กชายธนโชติ คุณาวิชชา
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๓๔

เด็กชายธีรภัทร ขำศิริ
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๓๕

เด็กชายกฤตภัค
โชคเหรียญสุขชัย

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ พิมยาจักร
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๓๗

เด็กหญิงชนินาถ บำรุงชนม์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๓๘

เด็กหญิงภัทรวดี จิตอามาตย์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๓๙

เด็กหญิงพรพรหม เจริญอนันตกุล
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๔๐

เด็กหญิงปนัดดา วงศารี
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๔๑

เด็กหญิงชนาภา เพิมผลมงคล

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๔๒

เด็กหญิงพรนภัส ทองสินกอบกิจ
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๔๓

เด็กหญิงชนารดี ไม้อ่อน

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๔๔

เด็กหญิงอรปรียา นาคเขียว
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๔๕

เด็กหญิงธนัญญา ตังจิตพัฒนกุล

้

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๔๖

เด็กหญิงกัญญาวีย์ ปรารภ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๔๗

เด็กชายปวัตน์ สิงห์บุปผา
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๔๘

เด็กหญิงสุภาพร ศรีแสวง
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๔๙

เด็กหญิงวิไลพร ปานขาว
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๖ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๕๐

เด็กหญิงณัฎชา แช่มประเสริฐ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๕๑

เด็กชายภควัติ โพธิสาร
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๕๒

เด็กชายชนาธิป อุดมพร
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๕๓

เด็กชายณัฐพล สุทธวรรณชัย
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๕๔

เด็กหญิงวิสาขา ไพรรุณ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๕๕

เด็กหญิงรัตนกร ผายผักแว่น
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๕๖

เด็กชายพรเทพ ตาเพ็ชร์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๕๗

เด็กชายจรินทร จุ่นเจริญ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๕๘

เด็กหญิงพนิตพิชา เทิดศักดิศรี

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๕๙

เด็กหญิงญาดา เจริญลาภ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๖๐

เด็กหญิงกิตติยา เจือจันทร์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๖๑

เด็กหญิงณัฐชยา ศรีทอง
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๖๒

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สายด้วง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๖๓

เด็กชายธนวัฒน์ พวงกุหลาบ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๖๔

เด็กชายอนุชา รืนเริง

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๖๕

เด็กชายณัฐพล บุญทอง
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๖๖

เด็กชายภานุพงศ์ คล้ายสี
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๖๗

เด็กชายรัฐภูมิ โพธิเขียว

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๖๘

เด็กชายอนพัทย์ ไชยวภูวดล
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๖๙

เด็กชายอภินันท์ รินทร์แก้ว
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๗๐

เด็กหญิงกานต์มณี หอมแดง
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๗๑

เด็กหญิงนิชาภัทร อุ่นสมบูรณ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๗๒

เด็กหญิงชัญญานุช ขัดแก้ว
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๗๓

เด็กชายกนกพล ชาญรอบ
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๗๔

เด็กหญิงสุธีกานต์ บุตรสักที
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๗๕

เด็กหญิงเขมิกา เสริฐศรี
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๗๖

เด็กหญิงกมลชนก ชุ่มใจ
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๗๗

เด็กหญิงพัชรภรณ์ สุมาดง
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๗๘

เด็กหญิงณัฐณิชา ปญจมณี
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๗๙

เด็กหญิงธันย์ชนก อ่อนนวล
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๘๐

เด็กชายพิษณุ สอนสิทธิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๘๑

เด็กชายชัยวุฒิ เชียวชาญ

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๘๒

เด็กชายนิทรรศนัย เรือนสิทธิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๘๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ประสิทธิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๘๔

เด็กหญิงนวพร เพชรประดิษฐ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๗ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๘๕

เด็กชายธีรพัฒน์ แซ่ว่อง
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๘๖

เด็กชายธีรภัทร อุดมพัฒน์
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๘๗

เด็กชายอังกูร พงษ์กลอย
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๘๘

เด็กชายวรเชษฐ์ คำตัน

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๘๙

เด็กชายนรวีร์ ตรีเมฆ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๙๐

เด็กหญิงรัตน์ติกาล น้อยมะกอก
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๙๑

เด็กหญิงภินญาดา สมศรี
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๙๒

เด็กหญิงขวัญฤดี แสนทวีสุข
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๙๓

เด็กหญิงปรีชญา รักธรรม
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๙๔

เด็กหญิงเมธาวี แย้มใย
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๙๕

เด็กชายธนภูมิ เสาร์นอก
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๙๖

เด็กชายอภิชัย คชทองคำ
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๙๗

เด็กหญิงปุญญาพร โชติศรมิมล
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๙๘

เด็กหญิงศิริพร เริงธรรม
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๒๙๙

เด็กชายสรสิช ทนทะนาน
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๐๐

เด็กชายพลวัต ศรีสุวรรณ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๐๑

เด็กหญิงศิริธารทิพย์ เชยอารมณ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๐๒

เด็กหญิงอรณิชา สุขสมกิจ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๐๓

เด็กหญิงพิมพ์ระวี ตำหนิงาม
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๐๔

เด็กชายพานทองแท้ อัญญโพธิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๐๕

เด็กหญิงธัญวรัตม์ สว่างจิตร
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๐๖

เด็กชายรัชพล เดชดี
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๐๗

เด็กหญิงพิพัฒชา หิรัญชากร
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๐๘

เด็กหญิงอินทิรา สังข์พงษ์ ๒/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๐๙

เด็กหญิงเกวลิน กลินจันทร์

่

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๑๐

เด็กชายธนดล อาชีวะ
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๑๑

เด็กชายอลงกต หาวิชา
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๑๒

เด็กชายจารุเดช เสมเหลา
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๑๓

เด็กหญิงปณิดา สีฤทธิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๑๔

เด็กหญิงประภาสิริ รัตไทยสงศ์
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๑๕

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

จูเปาะ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๑๖

เด็กชายสุริยา แต้มทอง
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๑๗

เด็กชายวัชระ แสนสุข
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๑๘

เด็กชายอดิศร อามาตมนตรี
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๑๙

เด็กชายวันชัย ดวงแก้ว
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๘ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๒๐

เด็กชายวันเฉลิม ดวงแก้ว
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๒๑

เด็กชายฉัตรโชค พันอ้น
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๒๒

เด็กชายณภัสกรณ์ ชูสว่าง
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๒๓

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ไพนารี
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๒๔

เด็กชายเดชาวุฒิ ผะอบสุวรรณ์
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๒๕

เด็กชายเตชพัฒน์ บัวคล้าย
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๒๖

เด็กชายปวีณกร ทองแจ่ม
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๒๗

เด็กชายจิรานุวัฒน์ แก้วสว่าง
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๒๘

เด็กชายสุเมธ นำดอกไม้
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๒๙

เด็กชายจิรัฏฐ์ มะณีโชติ
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๓๐

เด็กชายอิสรา ขวัญโพก
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๓๑

เด็กหญิงกชกร จำนงค์ศิลป
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๓๒

เด็กหญิงสุรวิภา สอนพัลละ
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๓๓

เด็กหญิงสุจิรา พึงยัง

่

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๓๔

เด็กชายวงศกร ไหมมาลา
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๓๕

เด็กหญิงนันฑามาศ ปอมสะอาด
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๓๖

เด็กชายธีรดนย์ ศรศิลป
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๓๗

เด็กชายรชตะ โพธิศรี

์

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๓๘

เด็กชายเมธาสิทธื

์

คำจาใส
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๓๙

เด็กหญิงจันทกานต์ สิงหล
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๔๐

เด็กหญิงกานต์มณี ยังศรี
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๔๑

เด็กหญิงนิชนันท์ จันณีย์
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๔๒

เด็กหญิงวิชชุตา สีทับทิม
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๔๓

เด็กหญิงสุลลิตา แดงนิม

่

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๔๔

เด็กชายสรินทร พระเขียว
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๔๕

เด็กหญิงพศิกา เกิดประเสริฐ
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๔๖

เด็กชายณัฐภัทร มรรคผล
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๔๗
เด็กหญิงทิพย์ภาศุชาวดี

ศรเสนา
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๔๘

เด็กหญิงวราพร รินทราวิไล
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๔๙ เด็กหญิงพักตร์ชฏาทิพย์

ต้นสวรรค์
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๕๐

เด็กหญิงวรัญญา พยุหะวงศา
๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๕๑

เด็กหญิงธนิษฐา แสงพระจันทร์
๑๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๕๒

เด็กชายอรรถศักดิ

์

เกิดศรี
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๕๓

เด็กหญิงพิชญา ลัภสุณิชยกุล
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๕๔

เด็กหญิงนฏพร สิทธิบุญ
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๙ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๕๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ ทองเงา
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๕๖

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เกตุโฉม
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๕๗

เด็กหญิงกัญญาวีร์ แก้วใส
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๕๘

เด็กชายจิรานุวัฒน์ น้อยโสภณ
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๕๙

เด็กชายปองศักดิ

์

สุระมณี
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๖๐

เด็กชายวีรภัทร ยอดดำเนิน
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๖๑

เด็กหญิงธนิชา สุดสระ
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๖๒

เด็กหญิงนำผึง

้

สุขทิม
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๖๓

เด็กหญิงกานต์พิชชา ลาวัง
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๖๔

เด็กหญิงเจนจิรา แย้มภักดี
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๖๕

เด็กหญิงบวรรัตน์ สองเมือง
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๖๖

เด็กหญิงกันยา นิน
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๖๗

เด็กชายชินภัทร ชูแก้วไม้
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๖๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ โตอ่วม
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๖๙

เด็กหญิงทิพรัตน์ ชูควร
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๗๐

เด็กหญิงจณิสตา ปลีกลำ
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๗๑

เด็กหญิงปนมนัส ปานพรหม
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๗๒

เด็กหญิงชมพูนุท คชเสนี
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๗๓

เด็กหญิงรัฐชนีย์ ศาสตราวุธ
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๗๔

เด็กชายอนุสิทธิ สินธุไพร
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๗๕

เด็กชายกฤษณวงศ์ รุ่งเรือง
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๗๖

เด็กชายกิตติพันธ์ พุกกะมาน
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๗๗

เด็กหญิงสุนิสา สายทอง
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๗๘

เด็กหญิงณัฏฐณิตา ยิวคิม
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๗๙

เด็กหญิงศรัณย์พร แจ้งกิจ
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๘๐

เด็กหญิงสริดา ธรรมภักดี
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๘๑

เด็กชายวชิรวิชญ์ เดชะบุญ
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๘๒

เด็กหญิงศรุตา ศรีนาค
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๘๓

เด็กหญิงกรวิภา ถนอมงาม
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๘๔

เด็กชายบันฑิต เรืองขำ
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๘๕

เด็กหญิงเกตน์สิริ เอียมเข่ง

่

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๘๖

เด็กหญิงสุชานุช แดงคำ
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๘๗

เด็กชายพงศ์เทพ ประชาสุข
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๘๘

เด็กชายจิรวัฒน์ ยิมใย

้

๐๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๘๙

เด็กชายพิษณุ ศรีไสล
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๔๐ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๙๐

เด็กหญิงกนกพร สมสุข
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๙๑

เด็กหญิงฐิติกา จันทร์เพ็ญ
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๙๒

เด็กหญิงอรรัมภา โพธิอุดม

์

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๙๓

เด็กหญิงวรฬุดี สุทะตัง

้

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๙๔

เด็กหญิงสุชานุจ เบญจมสุวรรณ
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๙๕

เด็กชายพิษณุวัชร์ บัวฉิม
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๙๖

เด็กหญิงสุนันทา เฟองน้อย
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๙๗

เด็กหญิงวรนุช เอียมเกิด

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๙๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ รอดสม
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๓๙๙

เด็กหญิงฑีฏนารี สิทธิบุญ
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๐๐

เด็กชายณัฏฐภัทร เปรมทา

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๐๑

เด็กชายกฤษดา เปรมทา
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๐๒

เด็กชายธนภัทร พิมเสน

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๐๓

เด็กชายนิรุต โพธิเขียว

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๐๔

เด็กหญิงพรนภา มูลราช
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๐๕

เด็กหญิงนัฐชา จวบกระโทก
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๐๖

เด็กหญิงกาญจนา บุตรเพ็ง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๐๗

เด็กหญิงมุฑิตา สุวรรณปาล
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๐๘

เด็กหญิงสินีนาฎ กันจันวงค์
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๐๙

เด็กชายอภิชาติ ต่ายคง
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๑๐

เด็กชายเจษฎาภรณ์ รอดฉำ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๑๑

เด็กชายอนุเนตร ขันอาษา
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๑๒

เด็กชายเฟรม ศิริกรรณ
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๑๓

เด็กชายอนุชา บัวทอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๑๔

เด็กหญิงจินดาหรา บุตรธรรม
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๑๕

เด็กชายกรวิทย์ โพทอง
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๑๖

เด็กชายณัฏฐนันท์ ชนะศักดิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๑๗

เด็กชายพงศธร ทรัพย์ผุด
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๑๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ โนเรียง
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๑๙

เด็กชายดนุนันท์ เพิมทรัพย์

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๒๐

เด็กชายฐาปนา สีแจ่ม
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๒๑

เด็กหญิงสุชาดา ใจมา
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๒๒

เด็กหญิงอาทิตยา ศรศิลป

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๒๓

เด็กหญิงธริณีนุช บุตรใส
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๒๔

เด็กชายรพีภัทร ม่วงศรี
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๔๑ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๒๕

เด็กชายอติเทพ สมัครการไถ
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๒๖

เด็กชายจิรายุ รุ่งแจ่ม
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๒๗

เด็กหญิงฐาปนีย์ ภูริรัตนานุสรณ์
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๒๘

เด็กชายไทธนารักษ์ นิตย์แก้วบัญชา
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๒๙

เด็กหญิงนันทวัน แย้มภักดี
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๓๐

เด็กหญิงณัฐกมล วุฒิชัยประเสริฐ
๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๓๑

เด็กชายธนบดี มรรคผล
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๓๒

เด็กหญิงสุภาวิตา อ่อนคำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๓๓

เด็กชายพงษ์สุภา คำสุก
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๓๔

เด็กหญิงณัฐมน ปติยานานนท์
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๓๕

เด็กหญิงชุติมา โตอ่วม
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๓๖

เด็กหญิงโชติกา บัวนาค
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๓๗

เด็กหญิงปภาพินท์ อำนวยชัย
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๓๘

เด็กชายชนาธิป สุขทวีไพบูลย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๓๙

เด็กชายอนุชา เวรวรณ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๔๐

เด็กชายนพรัตน์ ก้านจิตร์
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๔๑

เด็กชายพัสกร พงษ์สมบูรณ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๔๒

เด็กหญิงกิตติวรา ทองพูน
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๔๓

เด็กชายสิรดนัย แก่นเพ็ชร
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๔๔

เด็กชายธนวัฒน์ ทอนเกาะ
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๔๕

เด็กหญิงนฤมล ก๊งจ้อย
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๔๖

เด็กชายเมธูเสลาห์ ขวัญเรือน
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๔๗

เด็กชายไชยวัฒน์ ประชาสุข
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๔๘

เด็กหญิงชุติภา เพริดพริง

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๔๙

เด็กหญิงณัชชา สุวรรณประเสริฐ
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๕๐

เด็กหญิงณัฐธิดา สมสุข
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๕๑

เด็กหญิงทอฝน พุกสวัสดิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๕๒

เด็กชายสุทธิพล โคตรวงค์
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๕๓

เด็กหญิงศิรินภา มอนศรี
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๕๔

เด็กชายพิพัฒน์ ไพศาลเจริญ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๕๕

เด็กชายพรพิพัฒน์ โพยนอก
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๕๖

เด็กหญิงจิติมาพร ปรีชา
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๕๗

เด็กชายวรเทพ ประวงศ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๕๘

เด็กชายรัฐภูมิ ไหมมาลา
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๕๙

เด็กชายสุทธิพงศ์ ชืนงาม

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๔๒ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๖๐

เด็กชายลิขิต หลวงวาริน
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๖๑

เด็กชายภูมิพัฒน์ เลแก้ว
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๖๒

เด็กชายระพีพัชณ์ บัวแทน
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๖๓

เด็กชายวรวิช ช่วยประคอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๖๔

เด็กชายณวรากุล สีทับทิม
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๖๕

เด็กชายนพดล พูลโภค
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๖๖

เด็กชายอภิชาติ ภูศรีฤทธิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๖๗

เด็กชายชโนดม ประชาสุข
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๖๘

เด็กชายจิรทีปต์ แต่งดี
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๖๙

เด็กชายกานต์ดนัย คำคง
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๗๐

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

อาดน้อย
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๗๑

เด็กหญิงณัฐฐนันท์ ต้นแก้ว
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๗๒

เด็กหญิงวิภาวรรณ ชูควร

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๗๓

เด็กชายปฏิภาณ รุ่งแจ่ม
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๗๔

เด็กหญิงพัชรพร อำระนันท์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๗๕

เด็กชายพรพิพัฒน์ ขาวโคกกรวด
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๗๖

เด็กชายวิศรุต ไกรมณฑา
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๗๗

เด็กหญิงมะปราง อาษาสิงห์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๗๘

เด็กหญิงกิติยาพร เขตบำรุง
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๗๙

เด็กหญิงศิรประภา บุญปู
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๘๐

เด็กชายนรินทร์ ทองศรี
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๘๑

เด็กชายสมเดช แสนวัง
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๘๒

เด็กชายพิภัช อุ่นเจริญ
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๘๓

เด็กหญิงจิรภัทร์ วาณิชเรืองกิจ
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๘๔

เด็กชายปธานิน พุ่มฉัตร
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๘๕

เด็กชายรัชภูมิ พุ่มโพธิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๘๖

เด็กหญิงพัชรพร พันนัทธี
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๘๗

เด็กชายชัยชนะ พันนัทธี
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๘๘

เด็กชายธีรศักดิ

์

พัดทอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๘๙

เด็กชายธรวัฒน์ ระรวย
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๙๐

เด็กชายบัญญวัชร ตุงคะศิริ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๙๑

เด็กชายพลอนันต์ เชาวัน
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๙๒

เด็กชายพิสิษฐ์ นพคุณ
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๙๓

เด็กชายภาณุพร ภูผาสุข
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๙๔

เด็กชายภูธเนศ ขาวเมืองน้อย
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๔๓ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๙๕

เด็กชายเอกพล ตาสามบือ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๙๖

เด็กหญิงกัลยกร ปองคำมี
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๙๗

เด็กหญิงเกตุกัลลยา บุญทา
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๙๘

เด็กหญิงครองขวัญ รอดรัง

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๔๙๙

เด็กหญิงจิราภา ปลืมประสิทธิ

้ ์

๐๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๐๐

เด็กหญิงจิราภา ทองจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๐๑

เด็กหญิงฐานิตา แจ่มนาม

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๐๒

เด็กหญิงธันยพร ตรงด่านกลาง
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๐๓

เด็กหญิงปริญญา ศรีโมลา
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๐๔

เด็กหญิงปวีณา เพชรทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๐๕

เด็กหญิงภัครมัย ครายานนท์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๐๖

เด็กหญิงวรรณษา แก้วจบ
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๐๗

เด็กชายกฤษณะ โกศลศักดิสกุล

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๐๘

เด็กชายณัฐพล นิมพญา

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๐๙

เด็กชายธนกิตต์ นุ่มภา
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๑๐

เด็กชายธนชิต นิยมเหมาะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๑๑

เด็กชายธีรพล วงศ์บุญมา
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๑๒

เด็กชายพีรพัฒน์ มีทรัพย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๑๓

เด็กชายรัชชานนท์ คงศิริ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๑๔

เด็กชายวิรุต มีแก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๑๕

เด็กชายศิวกร ภู่ปฏิพัทธ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๑๖

เด็กชายศิวะพร เกิดผลเสริฐ
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๑๗

เด็กชายศุภชัย กุลประสิทธิชัย

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๑๘

เด็กชายสุเนตร พัสดุ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๑๙

เด็กชายสุภฤกษ์ เสถียรปรีชา
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๒๐

เด็กหญิงนฤภร แซ่ล้อ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๒๑

เด็กหญิงสิรินยา พอใจ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๒๒

เด็กหญิงสุรัสวดี เกตุบุญลือ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๒๓

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แสงงาม
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๒๔

เด็กชายอำนาจ อิมกิจ

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๒๕

เด็กชายกฤตเมธ เทียนทองดี
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๒๖

เด็กชายจิรพันธุ์ เปยมศิริ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๒๗

เด็กชายณัฐทวัฒน์ กรุมรัมย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๒๘

เด็กชายธีรภัทร อรุณวรรณ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๒๙

เด็กหญิงอังควิภา ทองประเสริฐ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๔๔ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๓๐

เด็กหญิงจิดาภา โสมทอง
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๓๑

เด็กหญิงพัชราภา พึงสัย

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๓๒

เด็กหญิงพิมพ์วิพา สุขคำ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๓๓

เด็กชายชญานิน ประสมศรี
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๓๔

เด็กชายชัยธวัช วงศ์มะเซาะ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๓๕

เด็กชายธนวันต์ การสมเพียร
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๓๖

เด็กชายพีรพล ชำนาญกลาง
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๓๗

เด็กชายรัตน์ตมน คำภิมาบุตร
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๓๘

เด็กชายวันชัย เปารัมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๓๙

เด็กชายสราวุทธ ประทาพัน
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๔๐

เด็กชายสุรเดช เกิดแก้ว
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๔๑

เด็กหญิงธัญญา บูชาชัยรัตน์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๔๒

เด็กหญิงศศิวิมล แจเกาะ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๔๓

เด็กชายญาธิป ธัญจิราตุรากร

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๔๔

เด็กชายธนพล เปยมิน
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๔๕

เด็กชายธนิต ดอกหว่านกลาง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๔๖

เด็กชายปยวัฒน์ ช่อดารา
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๔๗

เด็กชายพรภวิษย์ สุภานิชย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๔๘

เด็กชายภูรี ประภาพักตร์
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๔๙

เด็กชายวรปรัชญ์ นาควิชัยกิจ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๕๐

เด็กชายวุฒิเวช บุญโสภณ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๕๑

เด็กชายอิสระ ดวงใย
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๕๒

เด็กหญิงธันญ์ชนก มีมุ่งบุญ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๕๓

เด็กหญิงบุญสิตา ศรีดอกจันทร์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๕๔

เด็กหญิงชุติมณฑน์ สุวรรณชัย
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๕๕

เด็กหญิงณัฐชยา ทรงบรรพต
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๕๖

เด็กหญิงพันธ์ทิวา ผ่องฉวี
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๕๗

เด็กหญิงลักษมี บุญเรือง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๕๘

เด็กหญิงวนิดา สืบเพ็ง
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๕๙

เด็กหญิงสุภาพร ศุถสมภพ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๖๐

เด็กหญิงอัญมณี เพชรแสง
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๖๑

เด็กชายธีรภัทร แสงศรี
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๖๒

เด็กชายคมสันต์ กัลศักดิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๖๓

เด็กชายธิบดินทร์ จิตเสรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๖๔
เด็กหญิงทองประกาย

ปาระพิมพ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๔๕ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๖๕

เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ

์

อาจอินทร์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๖๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ ดอกไม้พุ่ม
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๖๗

นายธีรภัทร จิตรีเหิม
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๖๘

เด็กชายพงศธร มันศรี

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๖๙

เด็กชายวิชญา เรืองขจร
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๗๐

เด็กชายสิริศักดิ

์

ทองจิตติพงศ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๗๑

เด็กชายอัษฎาวุธ สินมา
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๗๒

เด็กหญิงขวัญทอง โมกหอม
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๗๓

เด็กหญิงจุฑามาศ อุ่นอก
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๗๔

เด็กหญิงทิพาภรณ์ ศรีวรสาร
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๗๕

เด็กหญิงมัชฌิมา แจ้งแสงทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๗๖

นางสาวรัตนาภรณ์ โชติรัตน์
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๗๗

เด็กชายณัฐชนน สวัสดิผล

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๗๘

เด็กชายนฤภัทร ชำนาญพล
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๗๙

เด็กชายปวาริศญ์ หอมหวล
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๘๐

เด็กชายพงษกร โพธิรัตน์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๘๑

เด็กชายวรากร นำทิพย์
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๘๒

เด็กชายอภิรักษ์ สีทอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๘๓

เด็กชายอรรถพร กฤตยาภร
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๘๔

เด็กชายอุทัย บัวชูใบ
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๘๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ วีระศักดิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๘๖

เด็กหญิงชลธิชา พึงสุข

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๘๗

เด็กหญิงเรืองรอง โปต๊ะโส
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๘๘

เด็กหญิงอรสา สมบุญ
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๘๙

เด็กชายกิตติชัย นวลละออง
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๙๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สังฆธรรม
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๙๑

เด็กชายธีรพล พลศิริ
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๙๒

เด็กชายธีรวัฒน์ พลศิริ
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๙๓

เด็กหญิงชญานิศ พิมพิเศษ
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๙๔

เด็กหญิงฌัลลกัณฐ์ พืชทอง
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๙๕

เด็กชายกุลชาติ จีบสุวรรณ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๙๖

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

มโนหรทัต
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๙๗

เด็กชายณัฐพล ชาวนา
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๙๘

เด็กชายธนดล โพธิอยู่

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๕๙๙

เด็กหญิงชนาภา แซ่กิม
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๔๖ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๐๐

เด็กหญิงณัฐนันท์ ปรืมจิตร

้

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๐๑

เด็กหญิงนงลักษณ์ ลือลาภ
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๐๒

เด็กหญิงวราภรณ์ เกตุทอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๐๓

เด็กหญิงศศิธร ทองพรม
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๐๔

เด็กชายรัชนาท ทนสูงเนิน
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๐๕

เด็กชายฑิฆัมพร ศิริวงศ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๐๖

เด็กหญิงจุฑาศิณี ใจมัน

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๐๗
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์

จันทวงษ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๐๘

เด็กหญิงปณิดา จันทกนก
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๐๙

เด็กชายปฏิพัทธ์ วงษ์ประดิษฐ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๑๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แซ่ลี

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๑๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

น่าเยียม

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๑๒

เด็กชายภานุวัฒน์ มาศโอสถ
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๑๓

เด็กหญิงธีรัตมา แสงมณี
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๑๔

เด็กหญิงพิชญาภา ตามชัย

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๑๕

เด็กหญิงณัฐกมล ทองเผือก
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๑๖

เด็กชายสิทธินนท์ อยู่แดง
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๑๗

เด็กชายสิทธินันท์ อยู่แดง
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๑๘

เด็กชายพิรุณ ทับแสง
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๑๙

เด็กชายนัฐวุฒิ ดาษไธสงค์
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๒๐

เด็กหญิงณัฐพร ลาท่าทราย
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๒๑

เด็กหญิงทิพย์ประกร ประมุข
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๒๒

เด็กหญิงสุชานันท์ แซ่อึง

้

๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๒๓

เด็กหญิงรัตน์ศิรินทร์ สระทอง
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๒๔

เด็กชายคมเพชร กัลยาสกุล
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๒๕

เด็กหญิงวิพานันท์ ยอดประเสริฐ
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๒๖

เด็กชายกฤษฎา อาจโนนเปลือย
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๒๗

เด็กหญิงนภัสสร วรรณสินธุ์
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๒๘

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ติบยะ

๊

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๒๙

เด็กชายภูมิพัฒน์ เหมือนดอกไม้
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๓๐

เด็กหญิงวิสสุตา อินลี
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๓๑

เด็กหญิงกมลลักษณ์ รักไทย
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๓๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก จานต้น
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๓๓

เด็กหญิงอัญชลี บำรุงราษฎร
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๓๔

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา รุ่งอำไพ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๔๗ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๓๕

เด็กหญิงชญานี เพไร
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๓๖

เด็กหญิงรัชนีกร ขุนสำราญ
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๓๗

เด็กหญิงปานิศรา ขันทะชา
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๓๘

เด็กชายณัฐพงษ์ พรมพอง
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๓๙

เด็กหญิงศศิธรณ์ แสนแก้ว
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๔๐

เด็กชายคมสัน แสงสว่าง
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๔๑

เด็กชายภัทรธร กรอบรูป
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๔๒

เด็กหญิงพรหมปพร พานทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๔๓

เด็กชายจักรภัทร มิงผล

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๔๔

เด็กชายฐิติพงศ์ แสนธิวัง
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๔๕

เด็กชายอภิวัต ขาวสนิท
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๔๖

เด็กชายพีรพงษ์ พุ่มใหญ่
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๔๗

เด็กหญิงเอธิชา เรืองชัย
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๔๘

เด็กหญิงสุชาวดี บุญกลำ
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๔๙

เด็กหญิงวาสนา พึงทอง

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๕๐

เด็กชายวัชรพล เปนะนาม

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๕๑

เด็กหญิงศิรินภา ศิลาขาว

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๕๒

เด็กชายรุ่งตะวัน รอดศิริ
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๕๓

เด็กหญิงจุฑามาศ สุขรอด
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๕๔

เด็กหญิงกานดา โพธิจันทร์

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ภู่ระหงษ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๕๖

เด็กชายณัฐศักดิ

์

ชนมนัส
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๕๗

เด็กชายทินวุฒิ บุญมาก
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๕๘

เด็กชายธนบดี ไชยเมือง
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๕๙

เด็กชายยศวรรธน์ ศิริวัฒนานนท์
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๖๐

เด็กชายวรพงศ์ ปูสูงเนิน

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๖๑

เด็กหญิงกัญญาภัค ประทุมทอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๖๒

เด็กหญิงจิณห์วรา ติยะสันติวงศ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๖๓

เด็กหญิงจิดาภา หนองเฆ่
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๖๔

เด็กหญิงจิรัฐประภา เบ้ามา
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๖๕

เด็กหญิงชญานิศ พันธุ์โท
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๖๖

เด็กหญิงโชติกา สุวรรณทา

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๖๗

เด็กหญิงธิดารักษ์ ชวาลา
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๖๘

เด็กหญิงนภสร สร้อยมาลา
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๖๙

เด็กหญิงปภาดา บุญนิม

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๔๘ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๗๐

เด็กหญิงปวีณา สายบุญ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๗๑

เด็กหญิงรัชนีพร พันธนาเสวี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๗๒

เด็กหญิงรุจิรา ทองประจง
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๗๓

เด็กหญิงสุชานาถ ขำเกิด
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๗๔

เด็กหญิงสุพิชญา ทนนศักดิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๗๕

เด็กชายนที อิฐทอง
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๗๖

เด็กชายสุริยะ ประหา

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๗๗

เด็กหญิงกนกวรรณ ่อ่อนศรี
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๗๘

เด็กหญิงจีระพร ลาลำ
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๗๙

เด็กหญิงชนิกานต์ ศักดิดี

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๘๐
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์ อำพร

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๘๑

เด็กหญิงปยพร นิลสัวรรณ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๘๒

เด็กชายณัฐพงษ์ สีเหลือง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๘๓

เด็กหญิงญาดาณัฐ ตอรบรัมย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๘๔

เด็กหญิงศิริประภา ทองเปยม
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๘๕

เด็กหญิงศุรดา รัตนบัญญัติ
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๘๖

เด็กหญิงจีระนันท์ เคนไชยวงศ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๘๗

เด็กหญิงพลอยงาม พรมมาก
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๘๘

เด็กหญิงภัทรวลิน อินทมาลา
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๘๙

เด็กหญิงศศิตา ครำดี
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๙๐

เด็กหญิงสุภาวดี สุริยวงศ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๙๑

เด็กชายเจษฏาภรณ์ สีนินสิทธิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๙๒

เด็กชายพีรัชชัย เชือกุณะ

้

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๙๓

เด็กชายภูธิปพล พวงพี
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๙๔

เด็กชายยศพัทธ์ พิศงาม
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๙๕

เด็กชายสิริชัย บุบผาวาด
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๙๖

เด็กชายสิรริชญ์ นิยมชืน

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๙๗

เด็กชายอธิป ปญญาดี
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๙๘

เด็กชายอภินันท์ ชูช่วย

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๖๙๙

เด็กชายอาชว์ ประสิทธิส่งเสริม

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๐๐

เด็กหญิงณัฐธิดา ผลโภชน์
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๐๑

เด็กหญิงธนภรณ์ แทนหอม
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๐๒

เด็กหญิงธวันรัตน์ นิตไธสง
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๐๓

เด็กหญิงธิดานิษฐ์ กนลเจิญไพศาล
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๐๔

เด็กหญิงปาลภัสสร์ สุขบุญญา
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๔๙ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๐๕

เด็กหญิงพิมผกา พลอยกมล
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๐๖

เด็กหญิงมุฑิตา ภัคดีอำนาจ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๐๗

เด็กหญิงรวิพร นนทจิตร
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๐๘

เด็กหญิงวาสนา แย้มนาก
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๐๙

เด็กหญิงสวรส หล้าปวงคำ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๑๐

เด็กหญิงอรัชพร บุญวัน
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๑๑

เด็กหญิงอรัญญา จอมใจ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๑๒

เด็กชายกรัณย์กร อติเปรมานนท์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๑๓

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เพียสีนุย
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๑๔

เด็กชายณัฐพงศ์ สังข์โชติ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๑๕

เด็กชายณัฐวัตร เล็กกระโทก
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๑๖

เด็กชายพฤษภา เรืองอ่อน
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๑๗

เด็กชายพัฒธนพงษ์ ทองรอด
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๑๘

เด็กชายพีรพัฒน์ ทองจันทร์แท้
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๑๙

เด็กชายศิวิรุต จรุงพันธ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๒๐

เด็กชายสีหราช คงยศ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๒๑

เด็กชายอาทิตย์ แสงสีแก้ว
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๒๒

เด็กหญิงญดาพร สุโพธิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๒๓

เด็กหญิงณัชชา มาสุข
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๒๔

เด็กหญิงทองกวาว มะณีแสง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๒๕

เด็กหญิงปยะณัฐ เรืองอรุณ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๒๖

เด็กหญิงภัทรวดี ศรีจงใจ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๒๗
เด็กหญิงมณฑกาญจน์

หินอ่อน
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๒๘

เด็กหญิงวาสนา เผือกทองใบ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๒๙

เด็กหญิงศุภิสรา แซ่ลิม

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๓๐

เด็กหญิงสุปวีณ์ กันทะวงค์
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๓๑

เด็กหญิงอรยา สติประมาณสกุล
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๓๒

เด็กหญิงอาทิตยา พรหมมณี
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๓๓

เด็กชายธนภัทร มาโพธิกลาง

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๓๔

เด็กชายปุญญพัฒน์ เตชนันท์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๓๕

เด็กชายวรภพ อาราม
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๓๖

เด็กชายศุภฤกษ์ แสงสุริวงศ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๓๗

เด็กชายแสงเพชร แสงรีย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๓๘

เด็กหญิงดีจริยา ภักดีชาติ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๓๙

เด็กหญิงนันทิกานต์ มณฑล
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๕๐ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๔๐

เด็กหญิงนันทิชา คำพันธ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๔๑

เด็กหญิงปญจาภรณ์ สุริยาวงศ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๔๒

เด็กหญิงพิมพกาน์ รอดมายุ
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๔๓

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ทาระคำ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๔๔

เด็กหญิงพิริยาภรณ์ สังข์เพ็ชร์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๔๕

เด็กหญิงพุฒิพร ศรีพุ่ม
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๔๖

เด็กหญิงภัทรภร มีสม
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๔๗

เด็กหญิงมุฑิตาวรรณ ผุยอุทธา
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๔๘

เด็กหญิงเมลดา เรืองธนาพล
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๔๙

เด็กหญิงวีรยา วรพล
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๕๐

เด็กหญิงศศิลดา โชติกเสถียร
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๕๑

เด็กหญิงชลดา ศรีสุทัศน์
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๕๒

เด็กชายคมสันต์ ใจสนุก
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๕๓

เด็กชายชิษนุพงศ์ ชืนสูงเนิน

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๕๔

เด็กชายณัฐกุล นาคนิล

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๕๕

เด็กชายณัฐพล วงศ์แก้วฟา
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๕๖

เด็กชายธีระวัต คำเจริญ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๕๗

เด็กชายภานุ ศรีทองสถิตย์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๕๘

เด็กชายภูมิพัฒน์ วัฒนอักษร
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๕๙

เด็กชายภูริพัติ พ่วงชัง

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๖๐

เด็กชายเมธาวิน ไชยรัตน์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๖๑

เด็กชายสุริยศ บัวเผือน

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๖๒

เด็กชายอรรถพร สวนเพขร
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๖๓

เด็กหญิงชญาดา ขันทอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๖๔

เด็กหญิงโชติกา กรุณา
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๖๕

เด็กหญิงพิญญานันท์ วงศ์เลิศโกมล
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๖๖

เด็กหญิงวรรณิภา อุเบกจิตร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๖๗

เด็กหญิงสัจพร เร็วรุด
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๖๘

เด็กชายฉัตรวัตร หวังกุลกลาง
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๖๙

เด็กชายชนาธิป กาติวงค์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๗๐

เด็กชายนนทพันธ์ แก้วคงธรรม
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๗๑

เด็กชายปฐมพงษ์ คลาจันทึก
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๗๒

เด็กชายรัชต์ชานนท์ เลาหโสภณ
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๗๓

เด็กชายวรเชษฐ์ ทองสุข
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๗๔

เด็กชายอภิชาติ พรรณขาม
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๕๑ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๗๕

เด็กหญิงฐิติพร ญาวิชัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๗๖

เด็กหญิงบุญฐิสา อินทร์ปาน
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๗๗

เด็กชายกิตติพงศ์ ทองเปรม
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๗๘

เด็กชายจิรวัฒน์ พรรคสุพรรณ
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๗๙

เด็กชายธนกลม จินดาพุธ
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๘๐

เด็กชายธนากร โยธะชัยสาร
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๘๑

เด็กชายวรพล ช้างแก้วมณี
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๘๒

เด็กชายบุญยฤทธิ

์

เพชรงาม
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๘๓

เด็กชายภูมิรพี ปนอาย
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๘๔

เด็กชายวรากร ทองวัน
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๘๕

เด็กหญิงธัญพร สุโพธิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๘๖

เด็กชายจิระดิษฐ์ ปทวี
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๘๗

เด็กชายพงศ์ศิริ เทศทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๘๘

เด็กชายเรียว อิโต้
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๘๙

เด็กหญิงเมธาวี วิเชียร
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๙๐

เด็กหญิงวิโรษณา วันสุข
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๙๑

เด็กหญิงอัยยวัล รัตนอิทธิภรณ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๙๒

เด็กชายวัฐวุฒิ จันทนะสุคนธ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๙๓

เด็กหญิงนภสวรรณ ทวนนวรัตน์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๙๔

เด็กหญิงพิมพ์พิศา รอดมายุ
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๙๕

เด็กหญิงอัญชนา บุญเรือง
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๙๖

เด็กชายวิกร สันติมาลีวรกุล
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๙๗

เด็กหญิงณัฐสุดา แก้วสว่าง
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๙๘

เด็กชายนัทธพงศ์ มีสม
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๗๙๙

เด็กชายโสภณวิชญ์ สุจินตวงษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๐๐

เด็กชายศตายุ ชินนาพันธ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๐๑

เด็กชายณัฐวุฒิ กิงนอก

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๐๒

เด็กชายวีรวิชญ์ คงสินสรวีย์
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๐๓

เด็กชายกฤษณกร เชือบุญมี

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๐๔

เด็กชายจุฬานนท์ กำเหนิดเขว้า
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๐๕

เด็กชายชนกชนม์ นาคชุม
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๐๖

เด็กชายสหรัฐ จุ้ยน่วม
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๐๗

เด็กชายสหัพย์กรณ์ สุขสนิท
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๐๘

เด็กชายสิทธิชน พลกล้าหาญ
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๐๙

เด็กชายสุเทพ
พัฒนานุรักษ์สกุล ๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๕๒ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๑๐

เด็กชายอนุชา การปรีชา
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๑๑

เด็กชายฐาปกรณ์ รำเพย
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๑๒

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

อุตยานะ
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๑๓

เด็กชายนรบดี บัวเพ็ชร์
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๑๔

เด็กชายนันทิพัฒน์ นนทศิริ
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๑๕

เด็กชายศุภกฤต สุดโทวา
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๑๖

เด็กชายสรวีย์ สุขสนิท
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๑๗

เด็กชายสุทธิภัทร บุญสนอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๑๘

เด็กหญิงนิชกานต์ ทรงทองคำ
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๑๙

เด็กหญิงพันธ์นิภา นาโสก
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๒๐

เด็กชายณัฐสุพล ดาวสุวรรณ
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๒๑

เด็กชายนราทร ลายเงิน
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๒๒

เด็กชายปอน โคตรบุปผา
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๒๓

เด็กชายสุทธิชัย ภายไธสง
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๒๔

เด็กหญิงกชกร แสงศาสตรา
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๒๕

เด็กชายณัฐสกรณ์ ดีกาสโตร
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๒๖

เด็กชายธงศกร กระจ่างวงษ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๒๗

เด็กชายธนสาร บับภาร
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๒๘

เด็กชายนภัทร์ รัตนมณี
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๒๙

เด็กชายอัษฎาวุธ สีระทุ
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๓๐

เด็กหญิงทิพวรรณ ชกรณ์วงค์พาน

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๓๑

เด็กหญิงนันทิยา ภัทรธนานันท์
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๓๒

เด็กหญิงพรลภัส หินอ่อน
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๓๓

เด็กหญิงศรุตยา รุ่งพิทยานนท์
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๓๔

เด็กชายกรกกช สีแสงจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๓๕

เด็กชายก้องภพ เจริญสุข
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๓๖

เด็กชายกิตติพงษ์ บุญบางขัน
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๓๗

เด็กชายจีรศักดิ

์

บุญย่อ
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๓๘

เด็กชายฐิติโชติ ทิฐธรรมงามดี
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๓๙

เด็กชายณัฐชนนท์ จุลสุวรรณ
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๔๐

เด็กชายดนุสรณ์ พานิชอัศดร
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๔๑

เด็กชายธวัชชัย สุทธิโยชน์
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๔๒

เด็กชายปานนท์ รักษาพราหมณ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๔๓

เด็กชายภวัต ชูสีเมฆ
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๔๔

เด็กชายวุฒิชัย พันขัน
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๕๓ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๔๕

เด็กหญิงนัทธ์ชนัน ยงญาติ
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๔๖

เด็กหญิงปณณพร สาตร์พรหม
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๔๗

เด็กหญิงสิริยากร ตานิล
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๔๘

เด็กชายณัฐพล เส้งพัฒน์
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๔๙

เด็กชายพงษ์พัฒน์ โพธะกัน
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๕๐

เด็กชายสรวิชญ์ ธงไชย
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๕๑

เด็กชายอเนชา ใจปา
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๕๒

เด็กชายอรรณกฤต จารุจันทร์
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๕๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรมรัตน์
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๕๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ อ๊อดโพธิกลาง

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๕๕

นางสาวปยมาภรณ์ มะลิทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๕๖

เด็กชายปยะพัฒน์ ชมครุฑ
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๕๗

เด็กชายภูศรัณย์ หมอแพทย์
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๕๘

เด็กหญิงนิติลักษณ์ กุลณาพิมพ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๕๙

นางสาวธีรนาถ โกมลมุสิก

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๖๐

เด็กชายจิตติพัฒน์ กุงนอก
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๖๑

นายชรัลธร พวงเจริญพร

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๖๒

นายณัฐพล ต่างเกตุ
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๖๓

นายธรรมศาสตร์ ธิเขียว
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๖๔

นายณัฏภัทร เรืองผึง

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๖๕

นางสาวกุลธิดา เตชนันท์
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๖๖

นางสาวสุวนันท์ เสนารักษ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๖๗

นายรชต บุ่งทวย
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๖๘

นางสาวพิมพ์พิชชา เอกรัตน์
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๖๙

นางสาวมัญชุลิกา ช้อนกลาง
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๗๐

นายธนรัตน์ เอียมสอาด

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๗๑

นายอชิระ จันณรงค์
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๗๒

นางสาวอิสริยาภรณ์ จินดาอินทร
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๗๓

นายชวนากร สุจินตวงษ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๗๔

นายนพเดช เหอ
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๗๕

นายอมรเทพ จูเจริญ
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๗๖

นางสาวกันต์กนิษฐ์ เทียมเกียรวิไล

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๗๗

เด็กหญิงโชติกา เอียมละออง

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๗๘

นางสาวณัฐริกา จอมเผือก

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๗๙

นางสาวธณัฐสา เตจ๊ะ
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๕๔ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๘๐

นางสาวอภิญญา เนืองแก้ว

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๘๑

นายณรงศักดิ

์

ผลานิสงค์
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๘๒

เด็กชายนพสิทธิ

์

เหอ
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๘๓

นางสาวกนกรัตน์ ตุ่มนาค
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๘๔

นางสาวธีรตญา ทิวาพัฒน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๘๕

นางสาวนำฝน บุญสาลี
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๘๖

นางสาวปนัดดา ปานคง
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๘๗

นางสาวพรรณพัสสา ผลถวิล

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๘๘

นางสาววนัชพร แก้วฟา
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๘๙

นายวิทวัส โปตะนนท์

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๙๐

นางสาวกชามาศ จ้ายน้อย
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๙๑

นางสาวพรธิดา นนทะศรี
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๙๒

นางสาวพรสรวง
เจริญวงศ์วาณิชย์

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๙๓

นางสาวพัชราภา พลเยียม

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๙๔

นางสาวพิชญา ซ่อนกลิน

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๙๕

นางสาวศศิภา ภูถินโคก
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๙๖

นายนครินทร์ คงกระจ่าง
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๙๗

นายศุภวิชญ์ อรุณสิกขพันธ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๙๘

นางสาวศศิกานต์ ยอดย้อย
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๘๙๙

นางสาวสุธาสินี ประสงค์สิน
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๐๐

นางสาวอภัชา หวานจริง
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๐๑

เด็กหญิงอะมิ ครุฑฉำ
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๐๒

นางสาวกัลยรัตน์ สรรพชัย
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๐๓

นางสาวปานณรินทร์ เอียมนิม

่ ่

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๐๔

นางสาวสุมินตรา คำน้อย
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๐๕

นายธีรภัทร์ ปานทิม
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๐๖

นายวัชรพงษ์ แบบสุวรรณ
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๐๗

นางสาวธัญมน วินทะไชย

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๐๘

นางสาวภัสสร เพ็ชรสันทัก
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๐๙

นายทีปกร ปะโสทะกัง
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๑๐

นางสาวกชพร พินิจ
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๑๑
นางสาวกาญจนาภรณ์

ทับนิล
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๑๒

นางสาวเกตน์สิรี มะโนมะยา
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๑๓

นางสาวฐิติกาญจน์ อ่อนศรี
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๑๔

นางสาวณัฏฐณิชา แม่นปน
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๕๕ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๑๕

นางสาวอารยา จันทร์สว่าง
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๑๖

นายนฤต โพธิหมืนทิพย์

์ ่

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๑๗

นางสาวปริชาติ บับพาน
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๑๘

นางสาวพิมพ์พรรณ ชุมจันทร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๑๙

นางสาวจิตราภรณ์ พระประทานพร
๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๒๐

นายเกียรติศักดิ

์

ซาระวงศ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๒๑

นางสาวสรัญรัตน์ เกือทาน

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๒๒

นางสาวปนัดดา นาห้วยชาย
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๒๓

เด็กชายนารากรณ์ เหล่าอินทร์
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๒๔

เด็กชายจิรวัฒน์ พูนดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๒๕

เด็กชายมงคลชัย เกตุไสว
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๒๖

เด็กชายพรรษา สว่างเถือน

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๒๗

เด็กชายชยพล โรจนะประดิษฐ์
๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๒๘

เด็กชายศุภวัฒน์ พูนดี
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๒๙

เด็กหญิงอรัญญา ดินไธสง
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๓๐

เด็กหญิงณัฐพร อินอ๊อด
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๓๑

เด็กชายพงศภัค สุภาพ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๓๒

เด็กหญิงฐิติพร ไผ่พงษ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๓๓

เด็กหญิงดวงเดือน สีจันอิน
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๓๔

เด็กหญิงเอมมิกา ทองรส
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๓๕

เด็กชายเศรษฐพงษ์ สถานนท์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๓๖

เด็กชายพีรณัฐ เพชรออด

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๓๗

เด็กชายนันทวัฒน์ แก้วมณี
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๓๘

เด็กชายกิตติพศ นาคเนาวทิม
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๓๙

เด็กชายรวัฒน์ มูลมะณี
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๔๐

เด็กชายชยุตพงษ์ แก้วกรำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๔๑

เด็กหญิงอนุธิดา พูนดี
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๔๒

เด็กหญิงนิศาชล เพ็ชรมณี
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๔๓

เด็กชายพีรวัส แปนมุข
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๔๔

เด็กชายธีรยุทธ โตจันทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๔๕

เด็กชายปภังกร พูนดี
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๔๖

เด็กชายรุ่งธรรม ดำนาน

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๔๗

เด็กหญิงปทุมพร สุขประเสริฐ
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๔๘

เด็กหญิงอริยา แซ่อึง

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๔๙

เด็กหญิงสุกัญญา สุภาพ
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๕๖ / ๓๔๐

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๕๐

เด็กหญิงเตชินี นุ่มหว่าง
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๕๑

เด็กหญิงปณฑิตา สมีงาม
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๕๒

เด็กหญิงขวัญชนก ทุมรักษ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๕๓

เด็กชายวัชรพงศ์ ชาญสิทธิสุวรรณ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๕๔

เด็กชายราเมศวร์ หวังมาก
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๕๕

เด็กชายเกษมสันต์ ปดสายะสัง
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๕๖

เด็กชายพนธกร แก้วนิยม
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๕๗

เด็กหญิงขวัญศิริ พวงแก้ว
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๕๘

เด็กหญิงณัฐณิชา ลิมอารีธรรม

้

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๕๙

เด็กหญิงณัฐมล คุงสูงเนิน
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๖๐

เด็กหญิงชนิกานต์ เทพณรงค์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๖๑

เด็กหญิงจีราพร รับเงิน (เสาวรส)
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๖๒

เด็กชายศักย์ศรณ์ พิบูลย์ศิลป
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๖๓

เด็กชายสิทธิพร สีนาค
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๖๔

เด็กชายหรรศกร แก้วมุข
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๖๕

เด็กชายศิวกร ทองแจ่ม
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๖๖

เด็กหญิงเนตรดาว ค้าทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๖๗

เด็กหญิงพรนัชชา ภูทะวัง
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๖๘

เด็กหญิงสิริภัทร ขำสะอาด
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๖๙

เด็กหญิงธัญวรัตน์ ขำสะอาด

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๗๐

เด็กหญิงชัชฎาพร อ่อนพฤษภูมิ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๗๑

เด็กหญิงศศิกาณต์ มุ่งห้วยกลาง
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๗๒

เด็กชายชัยวิชิต คำยอด
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๗๓

เด็กชายวีรภัทร โรจนะประดิษฐ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๗๔

เด็กหญิงวนัชพร มุ่งเจริญ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๗๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ปญญานะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๗๖

เด็กชายกฤตธรรม ทองตรี
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๗๗

เด็กชายฤทธิไกร ไชยศร
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๗๘

เด็กหญิงนฤมล แซ่เบ๊
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๗๙

เด็กชายพีรภัทร์ ภิญโญ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๘๐

เด็กหญิงกมลพร บุญคง
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๘๑

เด็กชายสืบพงษ์ หาทรัพย์ครอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๘๒

เด็กชายเก่งกล้า เพ็งอุดม
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๘๓

เด็กชายทรงปกรณ์ อุบลวรรณ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๘๔

เด็กหญิงสุภัชชา สมุติรัมย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๕๗ / ๓๔๐
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ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๘๕

เด็กชายจอมพล บางยิม

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๘๖

เด็กชายอภิชาติ เด่นพล
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๘๗

เด็กชายปราเมธ อยู่ผาสุข
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๘๘

เด็กชายวิชัย ชมพู
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๘๙

เด็กชายอัศราวุฒิ ยามวัน
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๙๐

เด็กหญิงสุกัญญา เปรมสวัสดิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๙๑

เด็กชายวสิษฐ์พล บวบขม
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๙๒

เด็กหญิงอัมพร ดวงบุปผา
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๙๓

เด็กหญิงกานต์รวี วันไชย
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๙๔

เด็กชายเมธัส อนันตศิริ
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๙๕

เด็กชายเกริกพล สมทิพย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๙๖

เด็กชายภคพล ศรีเทียง

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๙๗

เด็กชายวีรภัทร แผนสมบูรณ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๙๘

เด็กชายธันวา สุดโต
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๑๙๙๙

เด็กชายธนภัทร บุญมี
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๐๐

เด็กหญิงกนกพร จันตัน
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๐๑

เด็กชายคมสันต์ นรัตน์กุล
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๐๒

เด็กหญิงวีรินทร์ ปญญาเหล็ก
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๐๓

เด็กชายอนุกูล ประสงค์ผล
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๐๔

เด็กหญิงชนิตรา ตะพัง
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๐๕

เด็กชายชินวัตร ไม้เขียว
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๐๖

เด็กชายฐิติกร ทวีผล
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๐๗

เด็กชายอภินันท์ บุญเจริญ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๐๘

เด็กชายศราวุฒิ แสงนวล
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๐๙

เด็กหญิงวราภรณ์ วันทะมาศ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๑๐

เด็กชายนิธิพันธุ์ พึงแตง

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ สืบสาย
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๑๒

เด็กชายสุประชัย ดาแก้ว
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๑๓

เด็กชายจิระพงศ์ ขำต้นวงค์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๑๔

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

หลักใหล
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๑๕

เด็กหญิงจิตตา ชูเงิน
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๑๖

เด็กหญิงยุวลักษณ์ จันทาลุน
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๑๗

เด็กหญิงเนตรนฤมล ชมบุญ
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๑๘

เด็กหญิงสุภาพร วุธวงค์
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๑๙

เด็กชายนันทพงศ์ เรืองกระโทก
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๕๘ / ๓๔๐

้
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ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๒๐

เด็กชายภัทระ ศิริวงศ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๒๑

เด็กหญิงแก้วกานดา แรงเขตรการณ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๒๒

เด็กชายกิตติภูมิ ภักเรือนดี
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๒๓

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

เสมอหัตถ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๒๔

เด็กชายธนวัฒน์ เดือมคัน

่ ้

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๒๕

เด็กชายวัลลภ นงนุช
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๒๖

เด็กชายกิตติคุณ อินทร์อ๊อด
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๒๗

เด็กชายกริชตระการ เกิดมงคล
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๒๘

เด็กหญิงกาญจนา บุบผามาตย์
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๒๙

นางสาวกมลวรรณ จุฑาทัด
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๓๐

เด็กชายพิพัฒน์ชัย หิรัญชากร
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๓๑

เด็กหญิงเขมิกา อินทร์ตำแย

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๓๒

เด็กชายธาราดล ชืนนอก

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๓๓

เด็กชายภาคภูมิ สุทธิโพธิ

์ ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๓๔

เด็กชายวายุพัฒน์ แสนสบาย
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๓๕

เด็กหญิงพรพิมล กลินมณี

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๓๖

เด็กชายณัฐวัตร จันทร์อินทร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๓๗

เด็กชายอิทธิพัทธ์ สายหยุด
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๓๘

เด็กชายนพพล สายสะเกษ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๓๙

เด็กชายวราการ บูชา
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๔๐

เด็กหญิงอังคณา อินท่าเสาร์
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ แสนสา
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๔๒

เด็กหญิงลดามาส เม่นอยู่
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๔๓

เด็กชายทิศะการณ์ ชูศักดิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๔๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ มีสมกิจ
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๔๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขยันดี
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๔๖

เด็กชายก้องหล้า เลิศสิทธิรักษ์
๒๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๔๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

พานแย้ม
๒๗/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๔๘

เด็กชายธาวิน ก๋งเอียม

่

๘/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๔๙

เด็กชายศรพิทักษ์ ภักดีวิเศษ
๑๖/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๕๐

เด็กชายศักรินทร์ เทพสุภา
๑๕/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๕๑

เด็กชายเตชินท์ เรืองฉาย ๓/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๕๒

เด็กชายวีรยุทธ ยศคำลือ
๑๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๕๓

เด็กชายมณฑล กองนาค ๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๕๔

เด็กชายอานนท์ เปรมปรีดา
๒๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๕๙ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๕๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สายโรจน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๕๖

เด็กชายชินดนัย อรุณวงค์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๕๗

เด็กชายภานุพงศ์ จันทร์อินทร์
๓๐/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๕๘

เด็กชายศุภกร ศรีศุภเจริญลาภ ๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๕๙

เด็กชายรชต พรรณลำเจียก ๓๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๖๐

เด็กชายมุนินทร ดรลิเคน
๑๒/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๖๑

เด็กหญิงปทุมรัตน์ ด้วงเงิน
๑๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๖๒

เด็กหญิงพรรณพัชร พัดทอง ๓๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๖๓

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ขำกิง

่

๑๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๖๔

เด็กหญิงกัลยรัตน์ เรืองศรี
๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๖๕

เด็กหญิงชลธิชา คำสี
๒๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๖๖

เด็กหญิงกฤติยา คล้ายน้อย
๒๙/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๖๗

เด็กหญิงธนภรณ์ ถาวร ๓/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๖๘

เด็กหญิงวรกมล เสาวรส
๒๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๖๙

เด็กหญิงสุกาญดา จันทร์กระจ่าง
๑๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๗๐

เด็กหญิงอภิญญา สังข์สุวรรณ์
๑๘/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๗๑

เด็กหญิงอวิกา หมอยา
๒๐/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๗๒

เด็กหญิงเกศรินทร์ จีนแผ้ว
๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๗๓

เด็กหญิงกุลธิดา ทานะเวช ๙/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๗๔

เด็กหญิงธนภรณ์ คำภักดี
๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๗๕

เด็กหญิงฐิติวรรณ มาดี ๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๗๖

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สารนา

๒๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๗๗

เด็กชายณัฐวุฒิ แตงอ่อน
๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๗๘

เด็กชายธิติวุฒิ บุญหล้า

๑๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๗๙

เด็กชายสินสมุทร โพธิทอง

์

๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๘๐

เด็กชายฉัตรมงคล กุหลาบหอม ๕/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๘๑

เด็กชายธนบัตร เส็งเมือง
๑๖/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๘๒

เด็กชายกิตติภพ แซ่เฮ้ง ๒๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๘๓

เด็กชายณัฐพงษ์ ทองสุข ๒/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๘๔

เด็กชายปรัตถกร บุญเกิด ๘/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๘๕

เด็กชายวรวิทย์ ฟกเจริญ ๗/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๘๖

เด็กชายฤทธิไกร รักษาเพชร
๑๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๘๗

เด็กชายสิริราช จิตรบำรุง
๒๐/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๘๘

เด็กชายสิทธิพร เพ่งพิศ
๒๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๘๙

เด็กชายอนาวิน กระจ่างศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
บางกุฎีทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๖๐ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๙๐

เด็กชายดิษยนันท์ โคตา
๓๐/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๙๑

เด็กหญิงกรกมล สินธุ ๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๙๒

เด็กหญิงดวงดาว ศรีทองเทศ ๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๙๓

เด็กหญิงบุษราคัม ขำสะอาด
๑๕/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๙๔

เด็กหญิงทิฑัมพร พลกล้า
๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๙๕

เด็กหญิงทิพวรรณ ล้อมลาย
๑๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๙๖

เด็กหญิงรุ้งทิพย์ ภูสีดิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๙๗

เด็กหญิงสุพรรษา สุวรรณฉิม ๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๙๘

เด็กหญิงณัฐญาดา คล้ายน้อย ๒๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๐๙๙

เด็กหญิงศิริฤทัย วิยาภรณ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๐๐
เด็กหญิงกานต์พิชชา กรานโต

๑๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๐๑

เด็กหญิงชลธิชา สาระกิจ
๒๐/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๐๒

เด็กหญิงอาทิตยา ขยายศรี
๒๗/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๐๓

เด็กหญิงอัยยา เพ็ชร์อินทร์
๑๙/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๐๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก คงเจาะ
๑๘/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๐๕

เด็กหญิงชุติมน แพรกระทุ่ม ๔/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๐๖

เด็กหญิงวารุณี กระจ่างแสง ๖/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๐๗

เด็กชายณัฐวัตร วัดจำนงค์
๑๖/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๐๘

เด็กชายกิตติพันธ์ เปลืองศรี

้

๑๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๐๙

เด็กชายวรวุทธ ไชยธานี
๓๐/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๑๐

เด็กชายวศิน ฉะอ้อน
๒๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๑๑

เด็กชายศุภฤกษ์ กุลที
๑๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๑๒

เด็กหญิงกันยรัตน์ ใหม่วงค์
๑๖/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๑๓

เด็กหญิงกาญจนาภา นามบุรี
๑๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๑๔

เด็กหญิงกานต์พิชชา ศิริโสม
๑๕/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๑๕

เด็กหญิงปราณทิพย์ จันทสิทธิ

์

๑๑/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๑๖

เด็กหญิงเมวรินทร์ ทองดี ๙/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๑๗

เด็กหญิงสิริยากร เย็นทรวง ๖/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๑๘

เด็กหญิงอริสรา เรืองสุวรรณ์
๑๓/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๑๙

เด็กหญิงณิชาภัทร ฤกษ์กมล
๑๑/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๒๐

เด็กหญิงประวีณา ชืนเย็น

่

๒๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๒๑

เด็กหญิงสุชานรี พันป ๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๒๒

เด็กหญิงพีรดา พิระขัมม์
๒๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๒๓

เด็กหญิงธนาภา ลอยสุวงษ์
๑๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๒๔

เด็กหญิงพิมพิศา แดนแปง
๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๖๑ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๒๕

เด็กชายจิรวัตร พูลรัตน์
๒๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๒๖

เด็กชายธนชล การภักดี
๒๐/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๒๗

เด็กหญิงวรัญญา วิชาสี ๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๒๘

เด็กหญิงสุพิชญา มีทองคำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๒๙

เด็กชายกนก หวังดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๓๐

เด็กชายอัฑฒ์ธนัตถ์ วัดสาหร่าย
๒๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๓๑

เด็กชายวุฒิภัทร แก่นพรม
๑๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๓๒

เด็กหญิงฐิติวรรณ วาสนา
๒๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๓๓

เด็กชายนนทกร มาปู
๑๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๓๔

เด็กชายวุฒิภัทร แสนวันดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๓๕

เด็กหญิงสุพิชญา ทับสายทอง
๒๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๓๖

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ทองบุญมี ๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๓๗

เด็กชายศราวุธ บุญชัย ๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๓๘

เด็กชายพีรพัฒน์ วาสนา
๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๓๙

เด็กชายธนกร ไวการ
๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๔๐

เด็กหญิงปยะพร หาญกุดเลาะ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๔๑

เด็กชายธนโชติ สืบสอน

๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๔๒

เด็กชายนที ปนพุ่มโพธิ

์

๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๔๓

เด็กหญิงวิรัลพัชร พึงเดช

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
บางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๔๔

เด็กหญิงแพรวา บาลนคร
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี วัดบางกะดี  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๔๕

เด็กชายวัชรพล สอนกลาง

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี วัดบางกะดี  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๔๖

เด็กชายพัสกร สุกาทอน
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี วัดบางกะดี  

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๔๗

เด็กชายทรัพย์เจริญ เกล้ากลาง ๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๔๘

เด็กชายราธา นามพรมมา ๘/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๔๙

เด็กชายศุภวิทย์ เชือมมะรัง

่

๘/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๕๐

เด็กชายอดิศร ท้าวเทพ
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๕๑

เด็กชายอิศรานุวัฒน์ ปยะภานุกูล
๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๕๒

เด็กหญิงกิรติ แพรเขียว
๑๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๕๓

เด็กหญิงจีรนันท์ นายอง
๑๑/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๕๔
เด็กหญิงชญาลีนน์เคท

ศรีอ่อน ๘/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๕๕

เด็กหญิงชิดชนก กิจเฉลา ๔/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๕๖

เด็กหญิงชุติมณฑน์ นุชเจริญ
๒๑/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๕๗

เด็กหญิงณัฐณิชา ณ สุวรรณ
๒๕/๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๕๘

เด็กหญิงธนวันต์ เรืองจุ้ย ๗/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๕๙

เด็กหญิงนัฐจิมา เถาสุวรรณ์ ๗/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๖๒ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๖๐

เด็กหญิงนำเพชร ชุมวรฐายี
๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๖๑

เด็กหญิงนิชนันท์ ประจำแถว ๑/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๖๒

เด็กหญิงปริญญา ชิดพรมราช
๒๗/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๖๓

เด็กหญิงปุณิกา หวานตา
๒๘/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๖๔

เด็กหญิงพิมพ์วิภา อินทะกูล ๙/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๖๕

เด็กหญิงลัดดา แสงประเสริฐ ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๖๖

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ไกรวัน ๑๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๖๗

เด็กหญิงสมฤทัย ภาสดา
๑๙/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๖๘

เด็กหญิงอุทัยรัตน์ ผลมะกรูด
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๖๙

เด็กชายกฤษณพันธ์ สมใจ
๑๔/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๗๐

เด็กชายณัฐพัฒน์ รุ้งตาล ๒/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๗๑

เด็กชายเดชษณุพล สุขม่วง ๖/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๗๒

เด็กชายธนกร เขียนเสมอ
๑๒/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๗๓

เด็กชายรัตณกร ปราสาททรัพย์ ๗/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๗๔

เด็กชายวีรเดช นากลาง ๖/๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๗๕

เด็กชายวีรภัทร มูลเมือง
๑๔/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๗๖

เด็กหญิงคณัสนันท์ จิตรบุณยกร
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๗๗

เด็กหญิงจิรภิญญา วุฒิสมบรูณ์
๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๗๘

เด็กหญิงณัฐณิชา พลจันทร์
๓๑/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๗๙

เด็กหญิงณัฐรุจา ภาพนอก
๑๔/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๘๐

เด็กหญิงณิชาภัทร โมอิน
๒๓/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๘๑

เด็กหญิงทิศตะวัน วรรณอาภา
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๘๒

เด็กหญิงธนัญชนก โพธิกมล
๑๐/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๘๓

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ไกรทอง
๑๗/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๘๔

เด็กหญิงธิติตา สมรัตน์ ๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๘๕

เด็กหญิงนภัสศร เขียวเฮียว ๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๘๖

เด็กหญิงบุญญาพร พวงแก้ว
๒๗/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๘๗

เด็กหญิงเบญจวรรณ เวณุภูติ
๒๔/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๘๘

เด็กหญิงพชรพร ตุ้มนิลการ
๕/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๘๙

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา จันทร์ฉาย
๒๔/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๙๐

เด็กหญิงวันวิสาข์ สมนาม
๑๑/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๙๑

เด็กหญิงศศิวิมล ทองอิม

่

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๙๒

เด็กหญิงอภิณัฐชา เสาร์แก้ว
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๙๓

เด็กหญิงอรอนงค์ เนือมัน

้ ่

๒๒/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๙๔

เด็กชายดิศรณ์ มาลี
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๖๓ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๙๕

เด็กชายทวีชัย ขำคม
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๙๖

เด็กชายธนโชติ สนิทนวล
๒๗/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๙๗

เด็กชายธีรเทพ แม้นดวง
๑๕/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๙๘

เด็กชายนิติพล พันธ์วงษ์
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๑๙๙

เด็กชายปุญญพัฒน์ สิงห์สอน
๒๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๐๐

เด็กชายรัตนากร ศศิธร
๑๙/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๐๑

เด็กชายวรัญู ชูแสงจันทร์
๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๐๒

เด็กชายวิวัฒน์ วอทอง
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๐๓

เด็กชายศรศักดิ

์

ยิมเล็ก

้

๒๖/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๐๔

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

พฤกษ์ตระการ
๒๔/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๐๕

เด็กชายศิวัช ธนาโชติพิพัฒน์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๐๖

เด็กชายสุเมธ ศรีเมืองแมน
๒๕/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๐๗

เด็กชายอดิศร แก่นนาคำ
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๐๘

เด็กชายอธิปพงศ์ พ่วงพันสี
๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๐๙

เด็กชายอริย์ธัช ศรีฤทธิมานันทน์
๑๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๑๐

เด็กชายอัครพนธ์ ศรีตองอ่อน
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๑๑

เด็กหญิงกนกวรรณ สุริชัย ๓๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๑๒

เด็กหญิงจิรติ แพรเขียว
๒๘/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๑๓

เด็กหญิงณัฐนิชา จันทร์สาคร
๑๗/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๑๔

เด็กหญิงตรีฉัตร แก้วเขียว ๘/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๑๕

เด็กหญิงนวรัตน์ สวัสดี
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๑๖

เด็กหญิงพรมภัสสร พงษ์เวช
๒๑/๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๑๗

เด็กหญิงพรรณพา สวัสดินพรัตน์

์

๑๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๑๘

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ครนาม ๙/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๑๙

เด็กหญิงอรกัญญา มหาวงศกูล

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๒๐

เด็กชายภาคภูมิ ชูสุ่น
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๒๑

เด็กชายรชต พวงผะกา

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๒๒

เด็กชายศุภกร นาคอ่อน
๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๒๓

เด็กชายสุรบดินทร์ ณัฐวุฒิเรืองกิตต์ ๙/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๒๔

เด็กชายอรรณพ ยงเกียรติ
๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๒๕

เด็กหญิงกานต์สินี เทียนทอง ๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๒๖

เด็กหญิงญาณิศา โฉลก ๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๒๗

เด็กหญิงนิรภัทร คงสมจิตร
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๒๘

เด็กหญิงแพรวา อยู่คเชนทร์
๑๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๒๙

เด็กหญิงวศิกานต์ ขำฉา
๒๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๖๔ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๓๐

เด็กหญิงอุมาภรณ์ ศิริจันทรา ๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๓๑

เด็กชายกลวัชร คำดำ
๒๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๓๒

เด็กชายธนภัทร พงษ์อยู่ ๓/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๓๓

เด็กชายผไทเทพ ใจดีแกล้วกล้า
๑๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๓๔

เด็กชายพงศภัค ไตรสุธา

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๓๕

เด็กชายพิชยพล ไชยคำมูล ๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๓๖

เด็กชายภาณุ ยอดปญญา
๑๖/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๓๗

เด็กชายภาณุ จิตรทะยาน
๒๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๓๘

เด็กชายรัชพล การงค์
๒๙/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๓๙

เด็กชายวชิรวิชญ์ เชียงเงิน
๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๔๐

เด็กชายวรินทร มีพี
๒๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๔๑

เด็กชายวีรภาพ ขำธานี ๔/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๔๒

เด็กชายศักรินทร์ อินหนู
๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๔๓

เด็กชายศุทธสิน สารีมูล
๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๔๔

เด็กชายอนุสรณ์ ขันตะเภา
๑๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๔๕

เด็กชายกฤษฎา รวมทรัพย์
๑๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๔๖

เด็กชายกิตติภณ กุมสันเทียะ
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๔๗

เด็กชายขันติชัย บุญอุ้ม

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๔๘

เด็กชายชนะชล อินสุ่ม ๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๔๙

เด็กชายธนกร อยู่เกตุ
๑๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๕๐

เด็กชายธนภูมิ ธรรมวุฒา
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๕๑

เด็กชายนันทพน นันทะเสนา
๒๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๕๒

เด็กชายปยวัฒน์ มีพี ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๕๓

เด็กชายพรชัย เชือทอง

้

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๕๔

เด็กชายพิพัฒพงศ์ ลิมปนสิทธิชัย
๑๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๕๕

เด็กชายภพสรรค์ ภาพนอก
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๕๖

เด็กชายเมธัส ขวัญล้อม
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๕๗

เด็กชายศิริพงษ์ มาอ่อน
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๕๘

เด็กหญิงลฎาภา โคตรวงค์ ๓/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๕๙

เด็กหญิงศิริญาพร ศรีนครเขตร์
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๖๐

เด็กชายภูเมธ อบสิน
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๖๑

เด็กชายวสิษฐิพงศ์ แสงนำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๖๒

เด็กชายศาศวัต ภูท้วม
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๖๓

เด็กชายสิทธิศักดิ

์ ์

ศรีภัคดิ

์

๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๖๔

เด็กหญิงฐิติมา รุจิอาจ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๖๕ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๖๕

เด็กหญิงธนวรรณ สะสม ๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๖๖

เด็กหญิงวาสนา วีระสุข
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๖๗

เด็กหญิงอธิชา แก้วจุมพล ๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๖๘

เด็กหญิงชนิภรณ์ เรียนงาม ๕/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๖๙

เด็กหญิงนาถยา ลำมานพ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๗๐

เด็กหญิงพลอยชมพู คงบัว ๑/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๗๑
เด็กหญิงพีรพรภิญญา

โสภาการ
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๗๒

เด็กหญิงรวิสรา ครองราช
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๗๓

เด็กหญิงกวินทิพย์ เดชนะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๗๔

เด็กหญิงกุลนันท์ นิมเดช

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๗๕

เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีเพียงจันทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๗๖

เด็กหญิงพัชศวรรณ ศรีสุข
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๗๗

เด็กหญิงโยทการ์ ทุเลาหา
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๗๘

เด็กชายเอกราช ไม้ตาล
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๗๙

เด็กหญิงกิตติยา ชุ่มกลาง
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๘๐

เด็กหญิงชนัดดา เนาวศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๘๑

เด็กหญิงชลธิชา แววอาราม
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๘๒

เด็กหญิงณัฐนันท์ สารีผล ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๘๓

เด็กหญิงณัฐพัชร์ นราทอง
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๘๔

เด็กหญิงลลิตา สนิทนวล
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๘๕

เด็กหญิงสิรินยากรณ์ กาศเกษม ๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๘๖

เด็กหญิงอนัญญา วะนาไชย
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๘๗

เด็กหญิงอาริสา กูโน ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๘๘

เด็กชายจีรวัฒน์ จันทร์น่วม
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๘๙

เด็กชายณัฐวินท์ พืชอุดมผล ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๙๐

เด็กชายธนะวัฒน์ แย้มใย
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๙๑

เด็กชายพงศกร หมืนหาวงค์

่

๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๙๒

เด็กชายฟาใหม่ วิงชัย

้

๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๙๓

เด็กชายศิลา ธะนะปตร
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๙๔

เด็กหญิงณัฐวดี มีสุภาพ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๙๕

เด็กหญิงวีรนุช อินทร์ตา
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๙๖

เด็กหญิงสุภนิดา จวงสันทัด
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๙๗

เด็กชายกิติพัฒน์ ผายรัศมี
๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๙๘

เด็กชายชยานนท์ เจริญสวัสดิ

์

๑๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๒๙๙

เด็กชายชัยวิมล นาคเกียว

้

๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๖๖ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๐๐

เด็กชายณัณฑวัฒน์ พันธ์วงษ์
๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๐๑

เด็กชายธีระพัฒน์ ขำมิน
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๐๒

เด็กชายธีระศักดิ

์

เรเรือง
๑๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๐๓

เด็กชายรพีพัทธ์
ปริญญาภัสร์สกุล ๑๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๐๔

เด็กชายสกลภัทร รัตนพันธ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๐๕

เด็กหญิงกนกวรรณ บุญอมร ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๐๖

เด็กหญิงปนิดา แซ่ตัง

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๐๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ แสงนำ
๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๐๘

เด็กหญิงมาลัย วิชัยโย
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๐๙

เด็กชายเขษมศักดิ

์

พลศรี
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๑๐

เด็กชายธีระ นาสงวน
๑๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๑๑

เด็กชายนภนต์ แก้วธรรม
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๑๒

เด็กชายนวพล สวัสดี
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๑๓

เด็กชายศตายุ งามรูป
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๑๔

เด็กชายศิริพงษ์ นากุดนอก
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๑๕

เด็กชายศิวกร แก้วเจริญผล
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๑๖

เด็กชายสินชัย มรกต
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๑๗

เด็กชายอัศฎา วงภูดร
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๑๘

เด็กหญิงกอแก้ว แท่นทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๑๙

เด็กหญิงจันตรา ศิริยศ
๑๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๒๐

เด็กหญิงณัฐนิภา ชัยมัง
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๒๑

เด็กหญิงณัฐพร ไกรวินิจ ๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๒๒

เด็กหญิงเรวดี จิตสงวน
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๒๓

เด็กหญิงวรารักษ์ สุขสวัสดิ

์

๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๒๔

เด็กหญิงศิวพร จันทร์แดง ๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๒๕

เด็กหญิงสรัญญา สาสังข์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๒๖

เด็กหญิงสุทธิพร เลาหาง
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๒๗

เด็กหญิงสุนิสา โพธิพยา

์

๑๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๒๘

เด็กชายชนาธิป ดีเรือง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๒๙

เด็กชายชนาธิป จำปางาม

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๓๐

เด็กชายชวโรจน์
จันทร์ประสพโชค

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๓๑

เด็กชายพงศ์ภาวี พวงงาม
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๓๒

เด็กหญิงอนัญญา แก้วเจริญผล
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๓๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ วงษ์กรด
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๓๔

เด็กหญิงธนัชชา พยัฆสรรค์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๖๗ / ๓๔๐

้
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ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๓๕

เด็กหญิงพิมพินิตสา แผ่นทอง
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๓๖

เด็กหญิงมีนรวี รัตนปรีชาชัย
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๓๗

เด็กหญิงสุจิรา เกาะเรียนไชย
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๓๘

เด็กหญิงณัชชา ปานรุ่ง ๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๓๙

เด็กหญิงภัทรวดี พวงเจริญพร
๑๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๔๐

เด็กหญิงชลนิชา ปนัดเศรณี
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๔๑
เด็กหญิงพลอยวรินทร์

ศรีเตชะ
๑๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๔๒

เด็กหญิงสุพัตรา จันดี ๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๔๓

เด็กชายธีรภัทร์ ธิวะโต
๒๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๔๔

เด็กชายชาคริต กรเกษม
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๔๕

เด็กชายณัฐกิตติ

์

พรหมบัณฑิตกุล
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๔๖

เด็กหญิงจันทราทิพย์ ศรีละมัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๔๗

เด็กหญิงนภาวีร์ พรประภา
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๔๘

เด็กหญิงนิชาภา แววสีงาม
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๔๙

เด็กหญิงนิภาพร ข้องอาสา
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๕๐

เด็กหญิงพัสวี พิลัยพงษ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๕๑

เด็กหญิงพีรดา ศรีวาที
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๕๒

เด็กหญิงอิสราภรณ์ เชยสงวน
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๕๓

เด็กชายฐาปนีย์ อิงเบ้
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๕๔

เด็กชายธีรพล เพชร์บัว
๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๕๕

เด็กชายภูมิภัช แตงเผือก
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๕๖

เด็กชายวันชัย ถมทอง
๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๕๗

เด็กหญิงวณิชา กานันท์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๕๘

เด็กหญิงวิลาวัลย์ สีสด
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๕๙

เด็กชายธนภัทร วันโน
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๖๐

เด็กชายสุธิราช ชืนเจริญ

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๖๑

เด็กหญิงจินดาพร กลิงนาราง

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๖๒

เด็กหญิงชลดา หวานฉำ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๖๓

เด็กหญิงฑิฆัมพร จิตรีถิน
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๖๔

เด็กหญิงโยษิตา กิจประเสริฐ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๖๕

เด็กหญิงสโรชา รุจิฉาย
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๖๖

เด็กหญิงอรจิรา สืบเพ็ง
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๖๗

เด็กชายณัฐนันท์ อ่อนเนียม
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๖๘

เด็กชายทีฆทัศน์ นุเสน
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๖๙

เด็กชายสุขเกษม ใจยืน
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๖๘ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๗๐

เด็กชายวีรภัฎ กำเนิดสูง
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๗๑

เด็กหญิงขวัญจิรา แก้วดวงตา
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๗๒

เด็กหญิงดาวเรือง แสงอินทร์
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๗๓

เด็กหญิงนิตติยา ดามะนาว
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๗๔

เด็กหญิงภควดี อำนาจนิมิต
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๗๕

เด็กหญิงภาวินี แซ่อึง

๊

๑๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๗๖

เด็กหญิงลลิตา เฉือยมะเริง

่

๓/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๗๗

เด็กหญิงอโนชา เนียมบุญเจือ ๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๗๘

เด็กหญิงชลนิสา พิมพ์มี
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๗๙

เด็กหญิงณัฐวรา สิงห์แก้ว
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๘๐

เด็กชายภูบดินทร์ พวงเพชร
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๘๑

เด็กชายศุภลักษณ์ ปานเจริญ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๘๒

เด็กหญิงชมภูนุท อิมศิลป

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๘๓

เด็กหญิงนันธพร แสนประเสริฐ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๘๔

เด็กหญิงผกามาศ ลิมเบญจทรัพย์

้

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๘๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ นารถสกุล
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๘๖

เด็กหญิงภัทรริยา น่วมศิริ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๘๗

เด็กหญิงอังศุมาลี พิมเสนาะ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๘๘

เด็กหญิงอาทิตยา ฉิมชาวนา
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๘๙

เด็กหญิงภัคนันท์ วงศ์กวน
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๙๐

เด็กหญิงมุกมณี แสงหงษ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๙๑

เด็กหญิงรุจิรัตน์ ชืนเย็น

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๙๒

เด็กหญิงวรรณศิริ ไผ่เริอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๙๓

เด็กหญิงวิราวรรณ นาดี
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๙๔

เด็กหญิงศุภรัตน์ พรมพินิช
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๙๕

เด็กหญิงศุภลักษ์ อัศวภูมิ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๙๖

เด็กหญิงสลิลทิพย์ อ่อนแล
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๙๗

เด็กหญิงโสภิตธิดา ธนาวุฒิวัฒน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๙๘

เด็กหญิงอาภ้สรา สุขสวัสดิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๓๙๙

เด็กหญิงศิริพร ศาระสาลิน
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๐๐

เด็กชายพีรณัฐ ตะเคียนทอง
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๐๑

เด็กชายวรวุฒิ พันธุ์ปาล
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๐๒

เด็กชายวัชรพล ระนาดเสนาะ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๐๓

เด็กชายวิธวิทย์ ประสิทธิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๐๔

เด็กชายศิลาชัย จันทร์รักษา
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๖๙ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๐๕

เด็กชายสุมิตร พรมณี
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๐๖

เด็กชายอัมรินทร์ รักษา
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๐๗

เด็กชายเอกลักษณ์ มณีวัน
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๐๘

เด็กหญิงกชนุช ชูชืน

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๐๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สงวนดี
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๑๐

เด็กหญิงเกตน์นิภา ครองราช
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๑๑

เด็กหญิงสรัลชนันท์ สุวรรณรัตน์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๑๒

เด็กหญิงดวงกมล สินใหม่

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๑๓

เด็กหญิงตรีสุคนธ์ จุลศาสตร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๑๔

เด็กหญิงธิดาพร สร้อยลา
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๑๕

เด็กหญิงนิสา ฝกจันทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๑๖

เด็กหญิงพัทธนันท์ พวงผะกา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๑๗

เด็กหญิงมัททิยา เสนปาน

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๑๘

เด็กหญิงเยาวมาลย์ สาพิทักษ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๑๙

เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์ คงอาวุธ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๒๐

เด็กหญิงวริษฐา บาทบำรุง
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๒๑

เด็กหญิงศรุดา แสงจันทร์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๒๒

เด็กหญิงศศิกาญจน์ วันแอเลาะ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๒๓

เด็กหญิงศศิธร เนือมัน

้ ่

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๒๔

เด็กหญิงสิรินทิพย์ ดีพร้อม
๐๘/๑/๐๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๒๕

เด็กหญิงสุนิสา จรรยา

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๒๖

เด็กหญิงสุภัคครินทร์ แสงนำ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๒๗

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

อภัยโส
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๒๘

เด็กชายกิตตินันท์ สังเพ็ชร ๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๒๙

เด็กชายบุรินทร์ จุ้ยอ่างทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๓๐

เด็กชายพงศกร นราทอง
๑๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๓๑

เด็กชายภัสรษักย์ วงขำ ๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๓๒

เด็กหญิงกชพรรณ เหมะภูษิต
๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๓๓

เด็กหญิงกัลยกร
ขจรโชคประเสริฐ ๒๖/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๓๔

เด็กหญิงเกศศิรินทร์ พรมมะ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๓๕

เด็กหญิงปรางค์ขวัญ หมีวงษ์
๒๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๓๖

เด็กหญิงพิชญ์สินี พิมลี
๑๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๓๗

เด็กหญิงวันดี ทะนารี
๒๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๓๘

เด็กหญิงศิริวรรณ น้อยสา
๒๕/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๓๙

เด็กหญิงสุกัญญา แซ่อึง ๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๗๐ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๔๐

เด็กหญิงสุธิตา โพธิเเสง ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๔๑

เด็กชายอาณัติ ศรีนายอด ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๔๒

เด็กชายกฤษฏิ

์

เกิดสำราญ
๒๒/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๔๓

เด็กชายกฤษณะ บุตรสีนอก
๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๔๔

เด็กชายชลธี บุญเดช
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๔๕

เด็กชายประเสริฐ ปานดำ
๑๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๔๖

เด็กชายพีรพัฒน์ พิทยากุล

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๔๗

เด็กชายภัทรกรณ์ กองแก้ว
๒๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๔๘

เด็กชายภาคภูมิ อินทรนี
๑๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๔๙

เด็กชายรัตนไชย แสงสุริฉาย
๑๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๕๐

เด็กชายวิษณุ หอมกระแจ
๒๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๕๑

เด็กชายอานนท์ เหลืองอ่อน ๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๕๒

เด็กหญิงกนกลักษณ์ จันทร์งาม ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๕๓

เด็กหญิงกวินธิดา กระแสร์
๒๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๕๔

เด็กหญิงชนากานต์ จันทร์เปล่ง ๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๕๕

เด็กหญิงชลิญญา อะสุรินทร์
๒๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๕๖

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ฤกษ์ลักษณี
๑๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๕๗

เด็กหญิงมุกดา เตียวสวัสด์ ๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๕๘

เด็กชายวณัฐพงศ์ อิสระฉันท์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๕๙

เด็กหญิงพัชรีพร มาคำ
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๖๐

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ไชยแสง
๑๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๖๑

เด็กชายนิติพันธ์ โกสุมา
๑๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๖๒

เด็กชายอัษฎาวุธ ผักกูด
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๖๓

เด็กหญิงเกวลิน ทองนาค
๓๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๖๔

เด็กหญิงนริศรา กัวภิรมย์

้

๖/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๖๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ โชขุนทด
๒๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๖๖

เด็กหญิงภัทราพร ยาปนะโกศล
๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๖๗

เด็กหญิงเมธิณี ม่วงมา ๓/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๖๘

เด็กหญิงโยศิตา พาอ่อนตา
๑๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๖๙

เด็กชายจิรภัทร ครามเขียว
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๗๐

เด็กหญิงฐิติพร เรียนงาม
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๗๑

เด็กหญิงนันท์นภัส สินเจริญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๗๒

เด็กหญิงนำฝน โพธิมะณี

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๗๓

เด็กหญิงปทมา สนธิสุทธิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๗๔

เด็กหญิงวรนุช สมรัตน์
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๗๑ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๗๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ มีประทุม
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๗๖

เด็กหญิงสุธาสินี พรมชาติ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๗๗

เด็กชายพิสุทธิ

์

แสงเซ้ง
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๗๘

เด็กชายอาทิตย์ พลายงาม

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๗๙

เด็กชายเอกภิภพ คำตา
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๘๐

เด็กหญิงวศินี โบราณมูล

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๘๑

เด็กหญิงสุพรรษา แช่มช้อย
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๘๒

เด็กชายพัชรพล ถ้วยทอง
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๘๓

เด็กหญิงกัญชพร หมายงาม
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๘๔

เด็กหญิงขนิษฐา อิมอุดมวงค์

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๘๕

เด็กหญิงเกตน์นิภา นวมกระจ่าง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๘๖

เด็กชายโอรส นิลทับ
๒๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๘๗

เด็กหญิงผกามาศ แช่มช้อย
๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๘๘

เด็กหญิงไอริณ ดวงจันทร์
๑๗/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๘๙

เด็กหญิงสุณีรัตน์ มนชม
๒๐/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๙๐

เด็กชายปรเมษฐ์ สืบสุนทร
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๙๑

เด็กหญิงเพชราภรณ์ วงษ์สุวรรณ
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๙๒

เด็กหญิงจินดารัตน์ แตงเผือก
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๙๓

เด็กหญิงศุภสราพร ทวยมาศ
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๙๔

เด็กหญิงพีรดา สายคำศร
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๙๕

เด็กหญิงลัดดาภรณ์ สรรสุพรรณ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๙๖

เด็กชายวชิระ แสงงิว

้

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๙๗

เด็กชายศุภกฤษ์ เฉวียงวาศ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๙๘

เด็กชายสุวัฒน์ แก่นจันทร์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๔๙๙

เด็กชายธนากฤษ อยู่ทอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๐๐

เด็กชายอิสริยะ สอนสมนึก
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๐๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วศรี
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๐๒

เด็กหญิงณัฐมน ขันทองดี
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๐๓

เด็กหญิงบุษรารักษ์ เปงผัด
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๐๔

เด็กหญิงอรญา บุญน้อย
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๐๕

เด็กชายปรมินทร์ บางปอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๐๖

เด็กชายชวัลวิทย์ ไทรเล็กทิม
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๐๗

เด็กชายอรุณ สุดแสง
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๐๘

เด็กชายธนกร นาสรร
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๐๙

เด็กหญิงพรนัชชา อ้ายวงศ์ ๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๗๒ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๑๐

เด็กหญิงรัตนวรรณ พิมยาน
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๑๑

เด็กหญิงเอราวัลย์ ใจกล้า
๑๗/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๑๒

เด็กหญิงณัฎฐณิชา มากะ ๘/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๑๓

เด็กหญิงปฐรวัลย์ เถาสุวรรณ์
๒๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๑๔

เด็กหญิงชนกานต์ ลิมเกษตรสกุล

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๑๕

เด็กหญิงอุบลวรรณ กุลยะ
๑๖/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๑๖

เด็กหญิงกัลยา เพชรสุก

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๑๗

นางสาวอาริตา เกล้ากลาง
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๑๘

เด็กหญิงอารียา หทัยสุขชัย
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๑๙

เด็กหญิงกุลยา มูลเมือง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๒๐

เด็กหญิงวรัญญา ผิวดี
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๒๑

เด็กหญิงนันทิชา บ่อโทนคำ
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๒๒

เด็กชายไชยวุฒิ จาดฤทธิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๒๓

เด็กชายธีรภัทร พิศลยบุตร
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๒๔

เด็กชายอริย์ธัช เครือทองศรี
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๒๕

เด็กหญิงกัญญาภัค สิงขิบุตร
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๒๖

เด็กหญิงกัลยา แก้วดอนเมือง
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๒๗

เด็กหญิงจิรัฏฐ์ คุ้มสอาด
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๒๘

เด็กหญิงจิราพร สุริยะ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๒๙

เด็กหญิงชนินาถ เริงศาสตร์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๓๐

เด็กหญิงชนิสรา อยู่พุ่มพฤกษ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๓๑

เด็กหญิงณัฐกมล เสริฐพรรนึก
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๓๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ทรัพย์สาร
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๓๓

เด็กหญิงธัญพิชชา ทองบัวศรี
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๓๔

เด็กหญิงธิญาภรณ์ เเสนเขียว
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๓๕

เด็กหญิงบุษรา สายเพชรแสง
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๓๖

เด็กหญิงปวีณ์สุดา ชมชืน

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๓๗

เด็กหญิงรุ่งอรุณ ศรีหาโคตร
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๓๘

เด็กหญิงวราภรณ์ พวงเจริญพร
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๓๙

เด็กหญิงสโรชา แก้วโผงเผง
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๔๐

เด็กหญิงสุกัญญา รักบุญ
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๔๑

เด็กหญิงสุตาภัทร์ สารบรรณ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๔๒

เด็กหญิงอารียา อินทร์สวาท
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๔๓

เด็กหญิงภาณินี เพ็ญพรเกษม
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๔๔

เด็กชายเดชาบดินทร์ ไคขุนทด
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๗๓ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๔๕

เด็กชายพิพัฒน์ สัมมาสิทธิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๔๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

สัตพันธ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๔๗

เด็กชายนรพนธ์ ภู่ถาวร
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๔๘

เด็กหญิงปนฑารีย์ หม่อมสละ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๔๙

เด็กหญิงมาลินี อาสานอก
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๕๐

เด็กหญิงมุทิตา ขันธรักษา
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๕๑

เด็กหญิงศิรภัสสร ภาคาพันธ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๕๒

เด็กหญิงอรวรรณ วงษ์ผาสุข
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๕๓

เด็กชายณัฐพนธ์ เผ่าเนตร์
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๕๔

เด็กหญิงอรุโนทัย สารีขาว
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๕๕

เด็กชายธีรเดช น้อยใหม่
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๕๖

เด็กหญิงณัฐริกา กลินเกษร

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๕๗

เด็กหญิงโสรฏา บริบูรณ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๕๘

เด็กชายจักรี จันทะเสน
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๕๙

เด็กชายพุฒพงศ์ โกสวัสดิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๖๐

เด็กชายวีรภาพ ธีรพิศ
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๖๑

เด็กชายแสงฉาย มาประเสริฐ
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๖๒

เด็กหญิงกมลพรรณ พิมพ์หนู
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๖๓

เด็กชายกาย บุญยิง

่

๒๙/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๖๔

เด็กชายรัชชานนท์ ตินาอุด
๒๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๖๕

เด็กชายศิริศักดิ

์

เกาวิจิตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๖๖

เด็กชายอมรเทพ แก้วพู
๒๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๖๗

เด็กชายอลังการ เทียมราช ๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๖๘

เด็กหญิงวณิชยา อุ่นอก
๑๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๖๙

เด็กหญิงวิกัญดา ขวัญเจริญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๗๐

เด็กชายณภัทร โตทุ้ย
๑๔/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๗๑

เด็กหญิงกัญญาภรณ์ เพ็งคล้าย
๓๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๗๒

เด็กชายณัฐชัย ศรีอารมย์
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๗๓

เด็กชายปาณวัฐ ตู้แก้ว
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๗๔

เด็กชายหัสถสิทธิ

์

ดีวัน
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๗๕

เด็กหญิงญาดา กลินบุบผา

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๗๖

เด็กหญิงณัฐธิฎา คะพิมพ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๗๗

เด็กหญิงนาเดีย ประเสริฐ
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๗๘

เด็กหญิงเมธินี ศรีรงค์
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๗๙

เด็กหญิงสุฌัญธิดา เจริญพร

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๗๔ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๘๐

เด็กหญิงเสาวรส คชิน
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๘๑

เด็กหญิงอิศราภรณ์ เจนชัย
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๘๒

เด็กชายปฏิภาณ เอียมฉิม

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๘๓

เด็กหญิงรุจิรัตน์ พรมลี
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๘๔

เด็กชายธีรพนธ์ ดีประเสริฐ
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๘๕

เด็กชายรพีภัทร์ ทองน้อย
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๘๖

เด็กชายจักรกฤษ เอือจตุรสมบูรณ์

้

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๘๗

เด็กชายนรวิชญ์ ทองสุข
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๘๘

เด็กชายนวพล ศรีแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๘๙

เด็กชายประภัส ด้วงเงิน
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๙๐

เด็กชายพงศ์ดนัย สาโส
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๙๑

เด็กชายพุทธมนต์ คีรีวงค์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๙๒

เด็กชายภาสกร พฤกษ์ตระการ
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๙๓

เด็กชายภูริณัฐ เสือสมบุญ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๙๔

เด็กชายภูวเนตร สุคันโท
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๙๕

เด็กชายวีระพล สุจริตภักดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๙๖

เด็กชายศรายุทธ อินโต
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๙๗

เด็กชายหนึงศกุณษ์

่

รักษาพันธ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๙๘

เด็กหญิงภัทราพร เนตรหาญ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๕๙๙

เด็กหญิงมุจลินทร์ สัปปพันธ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๐๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ดอนจันทร์ไพร
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๐๑

เด็กหญิงสุพินดา ครามเขียว
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๐๒

เด็กหญิงอริญา ตุ้มนอก
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๐๓

เด็กชายธนภัทร ทับทิมทอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๐๔

เด็กหญิงรัชนีกร ส้มมีศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๐๕

เด็กชายอดิสรณ์ แก้วแสงใส
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๐๖

เด็กชายธณชาติ ขำมิน
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๐๗

เด็กชายภราดร วังคีรี
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๐๘

เด็กชายจารุวัฒน์ ประดิฐสาตร์
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๐๙

เด็กชายเจษฎา จูคง
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๑๐

เด็กชายชนะภัย คล้ายนาค
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๑๑

เด็กชายณัฐกิตติ

์

เรืองฤทธิ

่ ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๑๒

เด็กชายณัฐวุฒิ จันกระจ่าง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๑๓

เด็กชายเดชาวัต บาอุ้ย
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๑๔

เด็กชายทรงวุฒิ ศรีแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๗๕ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๑๕

เด็กชายธนวัตน์ วิลามาตย์
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๑๖

เด็กชายธนากร จันทรรักษ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๑๗

เด็กชายธีรกานต์ ภูฬาพัฒน์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๑๘

เด็กชายบัลลพ อำระนันท์
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๑๙

เด็กชายปยะวัฒน์ ประพัสราง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๒๐

เด็กชายวรวุฒิ กุลประโคน
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๒๑

เด็กชายศุภกร ชมระกา
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๒๒

เด็กชายสมบูรณ์ ปานกลิน

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๒๓

เด็กชายอธิวัฒน์ ปานเนตร
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๒๔

เด็กหญิงกฤษยา จันทะมา
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๒๕

เด็กหญิงธชานันท์ มะโนรัตน์
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๒๖
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์

สะโมรัมย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๒๗

เด็กหญิงปนิตา มิตรทรา
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๒๘
เด็กหญิงประกายแก้ว

นนขุนทด
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๒๙

เด็กหญิงแพรวา ระวีวงษ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๓๐

เด็กหญิงมุธิตา สายปน
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๓๑

เด็กหญิงยุวดี ปญญาสุข

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๓๒

เด็กหญิงรพีพรรณ หงษ์ทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๓๓

เด็กหญิงสุภาภรณ์ สุวรรณลาภา
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๓๔

เด็กหญิงจิระนันท์ แสวงผล
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๓๕

เด็กหญิงสิริรัตน์ เพชรบริสุทธิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๓๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เพชรบริสุทธิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๓๗

เด็กชายพีรภัทร ประวันนา
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๓๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ครองสกุล
๓๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๓๙

เด็กหญิงแพรวา ช่างจัด
๓๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๔๐

เด็กชายณัฐวุฒิ สิงห์โตทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๔๑

เด็กหญิงวริศรา นันทขว้าง
๑๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๔๒

เด็กชายกําพล เปรมพลับ
๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๔๓

เด็กชายณภัทร ชืนมะโน

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๔๔

เด็กชายณัฐพร สุขประเสริฐ
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ โตทุ้ย
๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๔๖

เด็กชายอภิลักษณ์ เติมแก้ว
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๔๗

เด็กหญิงกนกแก้ว พวงจันดา
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๔๘

เด็กหญิงกุลสตรี สมประสงค์
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๔๙

เด็กหญิงปภัสรา อยู่กลิน

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๗๖ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๕๐

เด็กหญิงประภาสิริ ส่งโสภา
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๕๑

เด็กหญิงปาณิสรา กระจายกลิน

่

๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๕๒

เด็กหญิงพิมพ์มาดา เพชรเครือวงศ์
๑๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๕๓

เด็กหญิงวรรณพร จันทร์โฉม
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๕๔

เด็กหญิงชลธิชา แสงจันทร์
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๕๕

เด็กชายพศวัต หอมหวล
๑๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๕๖

เด็กหญิงอัญชิสา แซ่ตัน
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๕๗

เด็กหญิงพิมพรรณ สนธิกร
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๕๘

เด็กชายจิรพล ทองทับ
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๕๙

เด็กชายจิรายุส แสนโภชน์
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๖๐

เด็กชายณัฐพงษ์ สะอาด
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ทับทอง
๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๖๒

เด็กชายสิทธิชัย มูลทา
๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๖๓

เด็กชายสิริภูมิ เปยผึง

้

๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๖๔

เด็กชายอนุชา ทองอ่อน
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๖๕

เด็กชายพงศ์ศิริ รัตนมงคล
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๖๖

เด็กหญิงสิริพิมพ์ชนก สังแก้ว
๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๖๗

เด็กชายบุญส่ง มีศิริ
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๖๘

เด็กชายปฏิภาณ แสงทอง
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๖๙

เด็กชายปริญญา พันธุสา
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๗๐

เด็กชายพงศกร ทรัพย์พล
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๗๑

เด็กชายอัยการ พุกสุวรรณ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๗๒

เด็กหญิงสุพัสสร จรรยายงค์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๗๓

เด็กชายกิตติพัฒน์ น้อยใหม่

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๗๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ท่อนพุดซา
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๗๕

เด็กชายตะวัน ภู่เจริญ
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๗๖

เด็กหญิงจีรนันทร์ สะและมัด
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๗๗

เด็กหญิงญาณิศา ดลประสิทธิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๗๘

เด็กหญิงณัฐฐาพร เงินงอก
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๗๙

เด็กหญิงนพวรรณ อ่อนคำ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๘๐

เด็กหญิงประภัสสร รังกลาง
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๘๑

เด็กหญิงปริยากร แตงแจ้ง
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๘๒

เด็กหญิงปาริชาด อาจด่อน
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๘๓

เด็กหญิงพรพรรณ จูประไพย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๘๔

เด็กหญิงพรรณนิพา มุ่งผลกลาง
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๗๗ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๘๕

เด็กหญิงภัทรนันท์ พรมมาสี
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๘๖

เด็กหญิงภัทราพร แก้วทอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๘๗

เด็กหญิงรุ่งนภา เม้าเวียงแก
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๘๘

เด็กหญิงสร้อยสุดา ปรีชา
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๘๙

เด็กหญิงอรัญญา ทัพใหญ่
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๙๐

เด็กหญิงนันทิกานต์ บัวจะมะ
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๙๑

เด็กชายโบนัส เจริญสวัสดิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๙๒

เด็กหญิงกนกวรรณ สุวรรณโชติ
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๙๓

เด็กหญิงกนกพร มงคุณ
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๙๔

เด็กหญิงกัลยา จามรโชติ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๙๕

เด็กหญิงจิดาภา มาลาพงษ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๙๖

เด็กหญิงเจนจิรา แก้วงาม
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๙๗

เด็กหญิงชมพูนุช ไชยภา
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๙๘

เด็กหญิงนันทกานต์ อุ่นพงษ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๖๙๙

เด็กหญิงนาวรรณ ยีกัว

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๐๐

เด็กหญิงเบญญาภา อัศวภูมิ
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๐๑

เด็กหญิงลลิตา สาวิสิทธิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๐๒

เด็กหญิงวิชชุดา โพธิแสง
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๐๓

เด็กหญิงศยามล เพิมผล

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๐๔

เด็กหญิงศิริพร ทองเอียม

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๐๕

เด็กหญิงสุพรรษา แก้วประไพ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๐๖

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ขาวผ่อง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๐๗

เด็กหญิงปฐมา ดอนประดู่
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๐๘
เด็กหญิงประศิมาภรณ์

คำภา
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๐๙

เด็กชายกิตติชัย ปรีเปรม
๑๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๑๐

เด็กชายจีรศักดิ

์

กันคำแหง
๑๒/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๑๑

เด็กชายฉัตรมงคล สยามฟู

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๑๒

เด็กชายชัยธวัช คำโทพล ๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๑๓

เด็กชายณัฐพงษ์ ลาภใหญ่
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๑๔

เด็กชายเทพทัต อรรควรรณ์
๒๐/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๑๕

เด็กชายธเนศ จันทร์เรือง
๑๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๑๖

เด็กชายนนทกร วงศ์ชัย ๒/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๑๗

เด็กชายนันทวุฒิ หอมกลิน

่

๒๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๑๘

เด็กชายพรพิพัฒน์ อยู่ผาสุข ๔/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๑๙

เด็กชายภัทรดยัย มนต์เปลียม

่

๒๔/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๗๘ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๒๐

เด็กชายภานุพงศ์ ผาดไธสง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๒๑

เด็กชายรัฐธรรมนูญ โมทะจิต
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๒๒

เด็กชายวุฒิกร ช่วยแสน
๓๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๒๓

เด็กหญิงกุลปรียา สุขเจริญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๒๔

เด็กหญิงจันทรัตน์ ก้านศรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๒๕

เด็กหญิงธัญชนก เปฏพันธ์
๑๔/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๒๖

เด็กหญิงปณัฐดา ไม้ทองดี
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๒๗

เด็กหญิงลลิตา ชืนจิตร์

่

๒๐/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๒๘

เด็กหญิงลลิตา เตชะปญทรัพย์
๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๒๙

เด็กหญิงสุพรรษา นาคโต
๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๓๐

เด็กชายวรายุทธ พงษ์ฉาย
๒๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๓๑

เด็กหญิงชลธิชา ทิพย์เนตร
๑๘/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๓๒

เด็กชายกฤษฏา ขวัญสุข
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๓๓

เด็กชายจตุรภัทร ดันนอก
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๓๔

เด็กชายชญานนท์ เพียงกล้า
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๓๕

เด็กชายธีรโชติ สนิทนวล

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๓๖

เด็กชายธีรภัทธ์ อินทร์พรหม
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๓๗

เด็กชายนนทพันธ์ พลราษฎร์
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๓๘

เด็กชายนราธิป สนจิต
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๓๙

เด็กชายพุฒิพงศ์ คล้ายโสม
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๔๐

เด็กชายภัทรกร คงเวียงขวา
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๔๑

เด็กชายวรชาติ แพนไธสง
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๔๒

เด็กหญิงพิยะดา ธรรมจักร
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๔๓

เด็กหญิงวิรดา ศรีลินลี
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๔๔

เด็กหญิงสุกัญญา ประสพสุข
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๔๕

เด็กชายจิรายุส บุญญานันท์
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๔๖

เด็กชายณัฐพล เพ็ชรมณี

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๔๗

เด็กชายณัฐภูมินทร์ กิงทอง

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๔๘

เด็กชายธนกฤต เครือแสง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๔๙

เด็กชายอภิญญา เพชรเสนา
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๕๐

เด็กหญิงทิพย์เกษร จักร์ปา
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๕๑

เด็กหญิงศิรารัตน์ ศิริศักดิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๕๒

เด็กหญิงอมิตา พัดทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๕๓

เด็กชายกฤษนัย ทะแยง
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๕๔

เด็กชายสุกฤษฏิ

์

สุมาวงศ์
๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๗๙ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๕๕

เด็กชายศุภกฤติ ผูกเกษร
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๕๖

เด็กชายจักรพรรณ ชูเดชปญญาดี
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๕๗

เด็กชายเจษฎา ศักดี
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๕๘

เด็กชายวรรษชล เดชแพ
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๕๙

เด็กชายอนุภัทร มีคุณ
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๖๐

เด็กชายอรรถพล วงศ์วัฒนไพศาล
๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๖๑

เด็กหญิงกิตติพร พุกประจบ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๖๒

เด็กหญิงปณิตา วิชาธร
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๖๓

เด็กหญิงปานวดี ผลละออ

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๖๔

เด็กหญิงมนัสวี ชมนิม

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๖๕

เด็กชายเจษฎา สนใจยิง

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๖๖

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

บุญกลำ
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๖๗

เด็กชายอนุชัย มูลรังษี

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๖๘

เด็กชายญาณวัชร จิระสุคนธมาลย์
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๖๙

เด็กชายปกรณ์เกียรติ ม่วงใย
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๗๐
เด็กชายยงธนาชัยศักดิ

์

สุขแท้
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๗๑

นายอนุพงศ์ วัฒนะกิจ

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๗๒

เด็กชายจุฑาภัทร์ ประสาทชัย
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๗๓

เด็กชายชานนท์ แววสีงาม
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๗๔

เด็กชายณัฐวุฒิ สามโคก
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๗๕

เด็กชายธนพงษ์ บัวแก้ว
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๗๖

เด็กชายปยะราช พาดี
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๗๗

เด็กชายวรพจน์ ไวยสังเกตุ
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๗๘

เด็กชายหัสดิน ศรีปจฉิม
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๗๙

เด็กหญิงกรัณฑ์รัตน์ จิรวณิชรุ่งเรือง
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๘๐

เด็กหญิงคีตภัทร กระทุ่มนอก
๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๘๑

เด็กหญิงชมพูนุท พลายงาม
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๘๒

เด็กหญิงณัฐวรรณ ทิพกรรณ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๘๓

เด็กหญิงต้นนำ งามสมชาติ
๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๘๔

เด็กหญิงธนพร แก้วทาสี

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๘๕

เด็กหญิงบุญสิตา คงอาจ
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๘๖

เด็กหญิงปาริฉัตร ปานสัน
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๘๗

เด็กหญิงปยะพร สายด้วง

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๘๘

เด็กหญิงพิมณลัคน์ ภัคพงศภัทร์
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๘๙

นางสาวศศิธร จูเจริญ
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๘๐ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๙๐

เด็กหญิงศิริกมล มอนศรี
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๙๑

นายนพรัตน์ คุ้มวงษ์
๑๕/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๙๒

เด็กชายบุณยกร คำศรี
๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๙๓

เด็กชายบุณยกร โพอุไร
๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๙๔

เด็กชายปญญา สุขทวีไพบูลย์
๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๙๕

เด็กชายวรโชติ พันธ์สุวรรณ
๒๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๙๖

เด็กชายโสภณวิชญ์ เทียนทอง
๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๙๗

เด็กหญิงกัลยา ศรีมงคล ๓/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๙๘

เด็กหญิงปาณิศา ดาวสุข
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๗๙๙

เด็กหญิงวันวิสาข์ ทองสุก
๒๗/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๐๐

เด็กชายเจตนิพัทธ์ จงใจหาญ ๖/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๐๑

เด็กชายณัฐดนัย ยอดขำ
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๐๒

เด็กชายกล้าณรงค์ ทรัพย์ใหญ่
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๐๓

เด็กชายกิตติคุณ บัวภูมิ
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๐๔

เด็กชายถิรวัฒน์ ไทรสุววณ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๐๕

เด็กชายธนกฤต มหายศ
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๐๖

เด็กชายธีปพัฒน์ สุขจิตร
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๐๗

เด็กชายพรชัย ไพรรุณ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๐๘

เด็กชายพรชัย มังสะพันธ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๐๙

เด็กชายสหภาพ เปรมศักดา
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๑๐

เด็กชายอัคเดช รุจิฉาย
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๑๑

นายอิสระภาพ มหาชะโร
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๑๒

เด็กหญิงกัลยากร ท้องพระโรง
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๑๓

เด็กหญิงดารา มุมทอง
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๑๔

เด็กหญิงนันทวัน บุญสิงห์
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๑๕

นางสาวนันทวัน บัวภิบาล
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๑๖

เด็กหญิงสุนิสา กระแสสิน
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๑๗

เด็กหญิงสุภาภรณ์ สุขสุเพชร
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๑๘

เด็กหญิงอริสรา ชาวเกวียน
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๑๙

เด็กชายพนรัลชย์ ทรงรูป
๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๒๐

เด็กชายพรรณธร สิงหา
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๒๑

เด็กชายอิทธิพงษ์ ประดับศรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๒๒

เด็กหญิงชนิดดา รัตนวงค์
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๒๓

เด็กชายจิรัฐเดช เสวิสิทธิ

์

๘/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๒๔

เด็กชายภูวไนย โตจวง
๑๕/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๘๑ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๒๕
เด็กชายประกายเพชร

เกาะโพธิ

์

๗/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๒๖

นายสุริโย เกษมสวัสดิ

์

๑๔/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๒๗

เด็กชายธนันชล นิลบดี ๑/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๒๘

เด็กชายอรรถเวทย์ จันทร์แสง
๒๙/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๒๙

เด็กชายสายธาร วงษ์สุวรรณ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๓๐

เด็กชายสุชาติ ปญญา ๓/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๓๑

เด็กชายศรัณวิทย์ พลอยครุฑ ๙/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๓๒

เด็กชายกิตติภูมิ คำศักดิ

์

๓/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๓๓

เด็กชายธนกร ใจสุดทีรัก

่

๘/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๓๔

เด็กชายสมหวัง หลินโนนแดง
๑๒/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๓๕

เด็กชายสรศักดิ

์

ทีลา
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๓๖

เด็กชายอนาวิล วรรณสำราญ ๕/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๓๗

เด็กชายณัฐพล จินดา ๒/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๓๘

เด็กชายโชติณัฏฐ์ สังขะพันธ์
๑๘/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๓๙

เด็กชายเมธา พะใลยรัมย์
๑๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๔๐

เด็กชายจักริน ผลละมุด
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๔๑

เด็กชายสัมมพัส คำเปรม

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๔๒

เด็กหญิงพรสิริ แก้วศรี ๙/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๔๓

เด็กหญิงอรญา พึงวัน

่

๒/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๔๔

เด็กหญิงธันย์ชนก จายสาย ๘/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๔๕

เด็กหญิงเกศราภรณ์ ทองสีสุก ๖/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๔๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ คำอ่าง
๒๘/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๔๗

เด็กหญิงปูชิตา เทียนขำ
๑๒/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๔๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ ลาแพงดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๔๙

เด็กชายเจษฎา ทองสายใย

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๕๐

เด็กชายนิติพงษ์ ยืนชีพ

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๕๑

เด็กชายธนกฤต วันดี ๑/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๕๒

นายธนพร จันทร์แก้ว ๓/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๕๓

เด็กชายธีรพัฒน์ พงษ์สุวรรณ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๕๔

เด็กชายพงศกร ผิวเหลือง
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๕๕

เด็กชายพลธนธรณ์ โพธิศรี

์

๒๔/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๕๖

เด็กชายพลภัทร ปานรุ่ง
๑๗/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๕๗

เด็กชายพายุ ซือสัตย์

่

๒๙/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๕๘

นายมนตรี ขวัญเจริญ
๒๖/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๕๙

เด็กชายรชานนท์ สามลา
๒๗/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๘๒ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๖๐

เด็กชายวาที พูนโภค
๒๕/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๖๑

เด็กชายสิทธิกร แย้มกลิน

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๖๒

เด็กชายอนิวัตร เปรียมนอง

่

๒๕/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๖๓

เด็กชายอภิชัย แหลมจันทึก
๑๙/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๖๔

นายอภิรักษ์ ขวัญเอียม

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๖๕

เด็กหญิงธิติมา มากลาง ๔/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๖๖

เด็กหญิงเบญจทิพย์ เพ็งต่าย
๒๑/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๖๗

เด็กหญิงปริศนา กงชัยยา
๒๒/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๖๘

เด็กหญิงฟาติน ศรีราช ๖/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๖๙

เด็กหญิงสุริวิภา สุขเมือง
๑๐/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๗๐

เด็กหญิงเหมือนฝน สารัตน์ ๔/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๗๑

เด็กหญิงอารีดา หทัยสุขชัย
๑๘/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๗๒

เด็กชายสิทธิกานต์ หัสมัด ๔/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๗๓

เด็กหญิงเหมลักษณ์ คล้ายมาลา
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๗๔

เด็กชายกัมปนาท บุญออม
๑๗/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๗๕

เด็กชายศราวุธ บุษบา ๓/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๗๖

เด็กชายปยพัทธ์ สนแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๗๗

เด็กชายเมธา ม่วงมา
๑๗/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๗๘

เด็กหญิงปุณยนุช ศรีมาก

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๗๙

เด็กชายธัทชัย อภัยพัฒน์
๑๔/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๘๐

เด็กชายนพเก้า เปาบ้านสวน
๑๖/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๘๑

เด็กชายนันธพงศ์ แย้มพราย
๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๘๒

เด็กชายพจน์ตพล ทองพุฒ
๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๘๓

เด็กชายรชต ชาติรัตน์
๓๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๘๔

เด็กชายอัมรินทร์ จันที
๒๖/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๘๕

เด็กหญิงกุลธิดา ถินสี

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๘๖

เด็กหญิงกานต์มณี สำมูลรำ
๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๘๗

เด็กหญิงเกศราภรณ์ เส็งประโคน
๑๖/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๘๘

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ จิรัมย์
๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๘๙

เด็กหญิงนลินนิภา นาคนวล ๓/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๙๐

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ต้นอินทร์
๒๔/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๙๑

เด็กหญิงลีลาวดี แก้วกรรณเนตร
๓๐/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๙๒

เด็กหญิงศศิวิมล เอียมสุวรรณ

่

๑๐/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๙๓

เด็กหญิงศิรินันท์ พันอินทร์
๓๑/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๙๔

เด็กหญิงสุภัสสร มีศิลป ๖/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๘๓ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๙๕

เด็กหญิงอภิสรา ภาคีสันต์ ๖/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๙๖

เด็กชายกฤษตเมธ หมู่หมืนศรี

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๙๗

เด็กชายกิตติธัช ชอบพิศ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๙๘

เด็กชายณพดล จันทร์ประทัด
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๘๙๙

เด็กชายณัฐธิชัย สวัสดี
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๐๐

เด็กชายธนภัทร์ เหลาริน
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๐๑

เด็กชายบัญชา ทองประดิษฐ
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๐๒

เด็กชายพงษ์พัฒน์ แช่มช้อย
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๐๓

เด็กชายพศิน ไชยทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๐๔

เด็กชายพุทธิเทพ แสงทอง
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๐๕

เด็กชายรัตนพล คงทน
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๐๖

เด็กชายสิริชัย สุดเตาะ
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๐๗

เด็กหญิงกันทร ขาวมันคง

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๐๘

เด็กหญิงสุภาพร ม่วงรอดภัย
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๐๙

เด็กหญิงสาวิตรี สีสิงห์
๑๐/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๑๐

เด็กชายวศิน เหรียญมณี
๑๐/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๑๑

เด็กชายอาทิตย์ เกาะโพธิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๑๒

เด็กหญิงจันทิยา หัสดำ
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๑๓

นางสาวจิราพร พิทักษ์วงศกร

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๑๔

เด็กหญิงชัชชฎางค์ ชัยยะแสง
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๑๕

เด็กหญิงณัฐธิชา สอนบุญตา
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๑๖

เด็กหญิงบุญสิตา แสนเขียว
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๑๗

เด็กหญิงพนิดา สว่างเถือน

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๑๘

เด็กหญิงพรสวรรค์ ลบพึงชู

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๑๙

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ชนะเมฆสุวรรณ
๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๒๐

เด็กหญิงสิริวิมล เข็มเพ็ชร
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๒๑

เด็กหญิงอาทิตยา กอบการสวน
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๒๒

เด็กหญิงปาณิสา ปกครึก

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๒๓

เด็กหญิงเกตุกนก แสงเขตร์การ
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๒๔

เด็กชายกิตติพัฒน์ อมรกุล

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๒๕

เด็กชายจักกริช มีประวัติ
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๒๖

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ทองอินทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๒๗

นายชัยชนะ ฉายอ่วม
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๒๘

เด็กชายวิศรุต ติปะยานนท์
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๒๙

เด็กหญิงนพมาศ คำสอน

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๘๔ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๓๐

เด็กหญิงนฤมล ทำกิน
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๓๑

เด็กหญิงปวีณา ศรีมาก
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๓๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ ประชาสุข
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๓๓

เด็กหญิงวรารัตน์ ช้อยผาย
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๓๔

เด็กหญิงเหมือนฝน พราหมณ์ศรีชาย
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๓๕

เด็กชายชัยชาญ สินธิทา
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๓๖

เด็กชายธนกฤต วสุวัต
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๓๗

เด็กหญิงจันจิรา เผือกนอก
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๓๘

เด็กหญิงประภา สีสน
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๓๙

เด็กหญิงพรหมพร ศรีประภา
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๔๐

เด็กหญิงฟาประทาน เทียมราช
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๔๑

เด็กหญิงลักษิกานต์ จตุรสุ
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๔๒

เด็กหญิงลลิตา ทิมะตะ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๔๓

เด็กหญิงสุรีพร ลาภหนุน
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๔๔

เด็กชายพิสุทธิ

์

ภูสีดิน
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๔๕

เด็กชายอัครวิชญ์ แสงงาม

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๔๖

เด็กหญิงกันนิกา แสนดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๔๗

เด็กหญิงณัฐพร ชาลีวรรณ
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๔๘

นางสาวนิติยา บุญรอด
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๔๙

เด็กหญิงพิมพ์อร เรืองเนตร
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๕๐

เด็กหญิงรมย์รวินทร์ จตุศาสตร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๕๑

เด็กหญิงวิลาสินี แพงทรัพย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๕๒

นางสาวสุพรรษา จันทร์เจ๊ก
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๕๓

เด็กหญิงอรณี พึงวัน

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๕๔

เด็กหญิงพีรดา รุ่งแสง
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๕๕

เด็กหญิงรัชฎา ไกรทองสุข
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๕๖

เด็กหญิงวิไลวรรณ สำนวน
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๕๗

เด็กหญิงอภิญญา วัฒนภราดร
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๕๘

นางสาวภัทราภรณ์ สมศรี
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๕๙

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ศรีเมือง
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๖๐

เด็กชายธานี บุญรักษา
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๖๑

เด็กชายปยะวัฒน์ ศรีแจ่ม
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๖๒

เด็กชายภูศิลา ปนแก้ว
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๖๓

เด็กชายศักรินทร์ ฤทธิมหันต์

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๖๔

เด็กหญิงจิณห์นิภา ผลฝรัง

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๘๕ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๖๕

เด็กชายพิมลรัตน์ เพ็ชรกร่อง
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๖๖

เด็กชายธนากร เสริมสุวรรณ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๖๗

เด็กชายสิทธิชัย ลำลอง
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๖๘

เด็กหญิงปรางทอง โสรสะ
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๖๙

เด็กชายทัททัย ยิมแย้ม

้

๒๘/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๗๐

เด็กหญิงกุสุมา รอดบุญมา
๑๙/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๗๑

เด็กหญิงณัฐชา เตือนจิตร
๑๔/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๗๒

เด็กหญิงปรีชญา สุขแสวง
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๗๓

เด็กหญิงวชิราภรณ์ อรชร ๖/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๗๔

เด็กหญิงอรวรรณ ทองเขียว ๕/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๗๕

เด็กชายณฐมินทร์ แจ้งเจริญ
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๗๖

เด็กชายมนตรี เมืองศักดา

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๗๗

เด็กหญิงชมพูนุช ธรรมกันมา

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๗๘

เด็กหญิงมนัสวี อยู่ชมสุข
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๗๙

เด็กชายปฏิภาณ รุ่งเรือง

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๘๐

เด็กชายจักรพันธ์ สร้อยสลับ
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๘๑

เด็กชายจิรานุวัฒน์ ทุมชะ
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๘๒

เด็กชายทรงพร เพิงพิศ

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๘๓

เด็กชายธนพล คล้ายสุบรรณ
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๘๔

เด็กชายนนทกร นกเนียม

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๘๕

เด็กชายพงศกร เทียมสงวน
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๘๖

เด็กชายพงศ์ภัค ดอกไม้งาม
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๘๗

เด็กชายพีรพัฒน์ กันทะ
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๘๘

นายรัฐธรรมนูญ ห่มขวา
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๘๙

เด็กชายศักรินทร์ พาดพิน
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๙๐

เด็กชายสุธรรมวัฒน์ สร้อยสลับ
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๙๑

เด็กชายสุธี ปูกลิน

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๙๒

เด็กชายอนุชิต ทาหนองบัว
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๙๓

เด็กหญิงกาญจนา สายคำทอน
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๙๔

เด็กหญิงนำทิพย์ คิดดี
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๙๕

เด็กหญิงวิไลวรรณ เหลาผา
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๙๖

เด็กหญิงณัฐญา เนตรสิทธิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๙๗

เด็กชายธีระ วงษ์คำหาร

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๙๘

เด็กชายนพนันท์ แสงท้วม
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๒๙๙๙

เด็กชายลูกแพร ท่าหาญ
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๘๖ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๐๐

เด็กชายศิวกร สนธิวา
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๐๑

เด็กหญิงชญาพร เชียวชาญ

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๐๒

เด็กหญิงณธพร ขัมพะบูรณ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๐๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ดาวตรง
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๐๔

เด็กหญิงพรรณวษา เกตุคง
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๐๕

เด็กหญิงภัทรวรรณ คักล้อ
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๐๖
เด็กหญิงทิพย์ภากรณ์ มีไหว

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๐๗

เด็กหญิงศรัณย์ชนก ปนทอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๐๘

เด็กชายกฤษดาภรณ์ ขามก้อน
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๐๙

เด็กชายกุศลสร้าง อรรคบุตร
๒๕/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๑๐

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

พร้าวไธธง ๒/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๑๑

เด็กชายขจร สวัสดี ๔/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๑๒

เด็กชายฐานันดร วรรณเกตุ
๒๘/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๑๓

เด็กชายธราดล อันวิชา
๒๔/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๑๔

เด็กชายธีรภัทร บุราณสุข

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๑๕

เด็กชายนนทกร แสงสว่าง ๒/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๑๖

เด็กชายนภัทร สีกาขาว
๑๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๑๗

เด็กชายบัณฑิตพุทธ์ ปองทอง
๓๐/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๑๘

เด็กชายบุญปก บุญปกครอง ๘/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๑๙

เด็กชายบุญพิทักษ์ เสือแพร
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๒๐

เด็กชายพิทักษ์ กำแหงพล
๑๓/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๒๑

เด็กชายพีรพัฒน์ เสนานิมิตร
๒๕/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๒๒

เด็กชายพุฒิพร สิงห์ปอง
๑๙/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๒๓

เด็กชายวรวิชญ์ ลืนภูเขียว
๑๖/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๒๔

เด็กชายวัชรินทร์ บรรดาศักดิ

์

๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๒๕

เด็กหญิงชลลดา ไชยหนองแปน
๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๒๖

เด็กหญิงธันย์ชนก ทิพอำอร

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๒๗

เด็กหญิงพรรณปพร แตงเผือก
๑๖/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๒๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ จูหลี
๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๒๙

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ แซ่เฮ้ง
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๓๐

เด็กชายนวพล วัฒนา
๒๘/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๓๑

เด็กหญิงณริศรา ผินสูงเนิน ๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๓๒

เด็กหญิงกุลจิรา ศรีมาลา
๒๙/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๓๓

เด็กหญิงแสงทอง แก้วกำพร้า
๒๕/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๓๔

เด็กชายเจตนิพัทธ์ อาภาโส
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๘๗ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๓๕

เด็กชายชิตพล
เหลืองศักดาพิชญ์ ๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๓๖

เด็กชายชินวัตร โพธิสุวรรณ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๓๗

เด็กชายนทีธร พรหมแหร่ม
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๓๘

เด็กชายนนทวัฒน์ คำเพ็ญ
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๓๙

เด็กชายนันทวัฒน์ ฟกอ่อน
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๔๐

เด็กชายปรัชญา สำลี
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๔๑

เด็กชายพรพรม กรุดขุนเทียน
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๔๒

เด็กชายพศวีร์ แสนสุข
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๔๓

เด็กชายไพชยนต์ ศาสตร์ปรีดี
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๔๔

นายภาณุพงศ์ แร่เพชร
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๔๕

เด็กชายศาสตรา ชุมสัมฤทธิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๔๖

เด็กชายศุภวิชญ์ พันธุ์น้อย

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๔๗

เด็กชายสิทธิโชค ใจธรรม
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๔๘

เด็กชายอณุศิลป ศิลปประเสริฐ
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๔๙

เด็กชายอิทธิศักดิ

์

วงศ์สุพรรณ
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๕๐

เด็กหญิงกนกอร อ่อนนุ่ม
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๕๑

เด็กหญิงกุลจิรา อุตสาย

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๕๒

เด็กหญิงณัฐชยาย์ จันทร์รวม
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๕๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ จะปู
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๕๔

เด็กหญิงปลายฟา จันทร์ทา
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๕๕

เด็กหญิงภรณ์อุมา คำมา

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๕๖

เด็กหญิงสโรชา มีนา
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๕๗

เด็กหญิงอิศรา บุญมาก

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๕๘

เด็กหญิงวรินยา จันทร์รักษา
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๕๙

เด็กชายจารุเดช แซ่ลี

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๖๐

เด็กชายจีรัฐติกุล ภู่นาค
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๖๑

เด็กชายฉัตรมงคล ชนะโม
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๖๒

เด็กชายชัชวัสส์ คำดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๖๓

เด็กชายธรรมศาสตร์ มณีสาย

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๖๔

เด็กชายธิตินันท์ ทองคำ
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๖๕

เด็กชายธีรพัฒน์ สุขจิตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๖๖

เด็กชายธีระ พัสดร
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๖๗

เด็กชายภูริ สุทธิประภา
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๖๘

เด็กชายรัฐภูมิ แก้วกังวาลย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๖๙

เด็กชายสถาพร ตุลาทอง
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๘๘ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๗๐

เด็กชายสิรภพ ชนามุยา
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๗๑

เด็กชายสุธินันท์ ไชยนันต๊ะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๗๒

เด็กชายอชิตพล ทองจันทึก
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๗๓

เด็กหญิงฐิตินันท์ มนมานนท์
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๗๔

เด็กหญิงฐิติพร ยิมละมัย

้

๒/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๗๕

เด็กหญิงดวงกมล อุ่นศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๗๖

เด็กหญิงธนาภรณ์ ราชบุญศึก
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๗๗

เด็กหญิงปรางทิพย์ นามคง
๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๗๘

เด็กหญิงปรางวลี แสนเมืองชิน
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๗๙

เด็กหญิงปยะวรรณ เทพทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๘๐

เด็กหญิงพิตราภรณ์ เบ้าภาระ
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๘๑

นางสาวพิมพ์พิศา ชูแก้ว
๒๙/๐๖/๒๕๓๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๘๒

เด็กหญิงฟาศิรินันท์ ศิริจันทเวช
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๘๓

เด็กหญิงภัทรนิษฐ์ หาญวารี
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๘๔

เด็กหญิงสุภาภรณ์ จินตนา
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๘๕

เด็กชายศุภเดช วันพระ
๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๘๖

เด็กชายวีรภัทร ภาคสระศรี ๔/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๘๗

เด็กหญิงฐิดาพร ประโยชน์โยธิน
๑๕/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๘๘

เด็กหญิงประทานพร อ้อชัยภูมิ
๒๔/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๘๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ มันจิตต์

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๙๐

เด็กหญิงสุประวีณ์ สู่สุข ๖/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๙๑

เด็กหญิงสุวนันท์ แพงศรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๙๒

เด็กหญิงนาฏยา จำปาแพง
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๙๓

นายประสงค์ จันทร์คำ ๘/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๙๔

เด็กชายภควัต มีแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๙๕
เด็กชายประกายเพชร

บุญมี ๒/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๙๖

เด็กหญิงกนกอร พีระธรรม
๒๙/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๙๗

เด็กชายชรินทร์ นิลหงษ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๙๘

เด็กชายโชคทวี จันทร์รัศมี
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๐๙๙

เด็กชายญาณากร วุฒิสมบูรณ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๐๐

เด็กชายธนิก เพ็งศรีทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๐๑

เด็กชายปรัญชัย โครตศรีเมือง
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๐๒

เด็กชายพิสิษฐ์ มิตตัสสา
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๐๓

เด็กชายพีรดลย์
จารุกิจสินไพศาล

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๐๔

เด็กชายวรวิทย์ พวงปทุม
๒๗/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๘๙ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๐๕

เด็กชายวีรเชษฐ สุวรรณพยัคฆ์ ๓/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๐๖

เด็กชายศิรินทร์ ทองนิม

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๐๗

เด็กหญิงชลธิชา ใยวันนา
๒๐/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๐๘

เด็กชายอิทธิชัย นามสบาย
๒๙/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๐๙

นายเบญจพล เพชรเหลียม

่

๗/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๑๐

นายเบญจพจน์ เพชรเหลียม

่

๗/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๑๑

นายเบญจพงศ์ เพชรเหลียม

่

๗/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๑๒

นางสาวรุ่งทิพย์ คาระวดี ๖/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๑๓

นางสาวอารียา เครืออุ่นเรือน
๑๔/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๑๔

นางสาวสุภาวดี ธุปหอม
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๑๕

นางสาวธัญญลักษณ์ เรืองศรี
๑๙/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๑๖

นางสาวสุกัญญามณี วาปโท

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๑๗

นางสาวนิลรัตน์ อิมเจริญ

่

๒๘/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๑๘

นายจารุพัฒน์ สำแดง

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๑๙

นางสาวมนศิกานต์ สิงโต
๑๖/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๒๐

นางสาวปวันรัตน์ พูลแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๒๑

นางสาวกาญจนา ทัพหนุน
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๒๒

นางสาวปวีณ์พร คงสุข

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๒๓

นางสาวอักษราภัค บุญมา
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๒๔

นายทนงศักดิ

์

ดงเจริญ
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๒๕

นายฐิติพงศ์ แก้วไทรสุ่น
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๒๖

นางสาวอริสา ธงอาษา
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๒๗

นางสาวอารียาพร ประเสริฐศรี
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๒๘

นางสาวณัฐณิชา แสนสุภา
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๒๙

นายภาณุวิชญ์ แก้วพันธ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๓๐

นายปวเรศ พันธุ์ชัย
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๓๑

นายกฤษณ์ เฉลิมชาติ
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๓๒

นายนิติพงศ์ ไผ่งาม
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๓๓

นางสาวปนรัตน์ พยัคฆรัตน์
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๓๔

นางสาวนัฐพร ปวงขจร
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๓๕

นายขจรศักดิ

์

สุยะวงค์
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๓๖

นางสาวจันทรัตน์ ตันศิริ
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๓๗

นายณัฐดนัย พิรานนท์
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๓๘

นายภูเบศ แสงจันทร์อ่อน
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๓๙

นายเกริกชัย ใจเทียง

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๙๐ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๔๐

นางสาวศุภานัน มังมิตร

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๔๑

นายจักรพรรดิ จิตต์สะอาด

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๔๒

นายสิทธิกร แสงอาทิตย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๔๓

นางสาวณัฐธิดา ศรีนาราง
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๔๔

นางสาวปยธิดา ศรีบุญ
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๔๕

นายนิธิพันธ์ ชมภูจันทร์
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๔๖

นางสาวกุลิสรา ภู่ผึง

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๔๗

นายอาทิตย์ อุ่นใจ
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๔๘

นางสาวญาดาฐิตา นครจิตต์
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๔๙

นายณิพัฒนชัย เทพคำดี
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๕๐

นายธีรศักดิ

์

รักมณี
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๕๑

นางสาวชรินรัตน์ คุ้มแก้ว
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๕๒

นางสาวอรัญญา ชีโสตร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๕๓

นางสาวผกามาศ เย็นสุข
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๕๔

นางสาวสไบทอง แสนสุข
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๕๕

นางสาวประภัสสร แสงนำ
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๕๖

นางสาวเพชรฎา อินทร์ดี
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๕๗

นายวศุ กลินเอียม

่ ่

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๕๘

นายณภัทร ขัมพะบูรณ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๕๙

นายปราโมทย์ วิสัยเพียร
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๖๐

นายพงศภัค สาโพนทัน
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๖๑

นายพงษ์พิสุทธิ

์

ศิริเรือง
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๖๒

นายภาณุพงศ์ แสงงาม
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๖๓

นายวรโชติ ม่วงแพร
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๖๔

นายศรัณย์ พงษ์สระพัง
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๖๕

นายสิรวิชญ์ นิมนวล

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๖๖

นายอดิศร เอมโอฐ
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๖๗

นางสาวธัญทิพย์ พรมมา
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๖๘

นางสาวธิติศิริ วันโย ๕/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๖๙

นางสาวมัทนา วิภักดิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๗๐

นายเฉลิมศักดิ

์

สิริทรัพย์ฉายา
๑๑/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๗๑

นายณัฐพงศ์ เคยทำ ๘/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๗๒

นางสาวแพรเงิน ขวัญเอียม

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๗๓

นางสาวจีรนันท์ คุ้มสมบัติ
๑๔/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๗๔

นางสาววันดี ดอกไม้
๑๗/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๙๑ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๗๕

นางสาวนิสากร พึงสกุล

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๗๖

นายศตวรรษ กลินพักตร์

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๗๗

นางสาวรุ่งอรุณ เกิดมังมี

่

๑๔/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๗๘

นายเอกรัตน์ ภู่กลาง
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๗๙

นางสาวณัฏฐธิดา สีรือแสง
๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๘๐

นางสาวศศิวิมน ทะแยง
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๘๑

นางสาวณัฐนรี นิทิเดช
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๘๒

นางสาวโสริญา ถนอมสุข

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๘๓

นางสาวอังค์วรา สังคะวัตร
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๘๔

นายธีรภัทร สังข์เผือน

่

๕/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๘๕

นางสาววรรณิสา เพิมผล

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๘๖

นางสาวกุลธิดา โพธิหวี

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๘๗

นายนครินทร์ เนียมหอม
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๘๘

นายปฏิภาณ วงษ์แพทย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๘๙

นายเพ็ชร ปอมเกิด
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๙๐

นายรวิชญ์ วงค์ไกรศรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๙๑

นายอภิรักษ์ เชิดชูงาม

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๙๒

นายประเสริฐ ชัยยะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๙๓

นายจินดาวัฒน์ ขุมเพ็ชร์
๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๙๔

นายวํฒนะ สุทธิประภา
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๙๕

นางสาวพัชรธร ชัยศิริ
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๙๖

นายชินภัทร วิธีพล
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๙๗

นายอติกานต์ ขุนสูงเนิน
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๙๘

นายชิษณุพงษ์ ทองศรี
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๑๙๙

นางสาวชลธิชา ม่วงมังมี

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๐๐

นางสาวทัศนีย์ กล่อมบาง
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๐๑

นางสาวหฤทัย ทองค้าไม้
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๐๒

นางสาวกรกนก
สนิทวงศ์ ณ อยุธา ๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๐๓

นางสาวมุทิตา เทียมแพง
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๐๔

เด็กชายอานุภาพ พันธมีโชติวงศ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๐๕

นางสาวญานิดา เทพรักษา
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๐๖

นางสาววราภรณ์ ช้อยผาย
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๐๗

นางสาวสโรชา สุขสงวน
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๐๘

นางสาวอริษา เย็นทรวง
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๐๙

นางสาวลลิลศิริ นาโสก
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๙๒ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๑๐

นางสาวเกษกนก นวลศิริ ๘/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๑๑

นางสาวสไบทิพย์ คำสวัสดิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๑๒

นางสาวนิฤชา บัวแย้ม

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๑๓

นางสาวพิยดา ห้าวาญ
๑๕/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๑๔

นางสาวณัฐกฤตา จันณรงค์
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๑๕

นางสาวสุภาพร สิงห์ทอง
๑๖/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๑๖

นางสาวกมลลักษณ์ ถินพายัพ

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๑๗

นายณัฐพงษ์ สุริยา
๒๖/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๑๘

นายนเรนทร์ฤทธิ

์

ไชยรบ
๒๙/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๑๙

นายกษิดิศ เรืองโรจน์ ๖/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๒๐

นายรัชชานนท์ สุพรพัฒนกุล ๒/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๒๑

นางสาวกมลลักษณ์ ทองออ่น
๒๒/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๒๒

นางสาวกิติมา สุวรรณ ๗/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๒๓

นางสาวฐิติรัตน์ บัวโพธิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๒๔

นางสาวธีรนาถ คำพูล
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๒๕

นางสาวภัทรพร จิรมิตรมงคล
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๒๖

นางสาวเมษา วิจิตขะจี
๒๖/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๒๗

นางสาวสุธาสินี นพหิรัญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๒๘

นางสาวพิมลพรรณ ราชวงค์

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๒๙

นายปญญา สุพินนา
๓๑/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๓๐

นายปรากรณ์ คำมุงคุณ
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๓๑

นางสาวชุติมา ยังกลาง
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๓๒

นายประพันธ์ สุทธิประภา
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๓๓

นายศิริมงคล ดีประสิทธิ

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๓๔

นายวิษณุ พรมณี
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๓๕

นางสาวกัญญาภัค ลือสันเทียะ
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๓๖

นางสาวนำทิพย์ ศิริทัย
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๓๗

นายทรงพล มงคลแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๓๘

นายปฐวีกานต์ มาศวิจิตร
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๓๙

นายพงศ์ภรณ์
เหล่ารัตนเรืองชัย

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๔๐

นายพสิษฐ์ แก้วชิงดวง
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๔๑

นางสาวกมลชนก มินิพันธ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๔๒

นางสาวกันยารัตน์ ภูกองเพชร
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๔๓

นางสาวชลธิชา แก้วรัตน์
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๔๔

นางสาวชลธิดา มะลิขจร
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๙๓ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๔๕

นางสาวฐิตากร ทองอร่าม
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๔๖

นายธนพัทธ์เจริญ บุตรชัย
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๔๗

นางสาวศศิธร แก้วดวงดี
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๔๘

นายนวดล โสภี
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๔๙

นายอธิมาตร กลินหอม

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๕๐

นายจอนร์ พัฒนา
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๕๑

นางสาวชนันเนตร แย้มกมล
๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๕๒

นายปรเมศร์ พงษ์แก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๕๓

นายกฤษณ์ดนัย พูลอ้น
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๕๔

นายธีรภัทร์ อยู่ยืน
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๕๕

นายกิตตน์นิติ สมดี
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๕๖

นางสาวสุภาพร สมพบ

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๕๗

นางสาวเพ็ญนภา ล้อมนาค
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๕๘

นางสาวเกศริน พือสันเทียะ
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๕๙

นางสาวพจนีย์ ไกรทองสุข
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๖๐

นายยุทธนา หิรัญพฤกษ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๖๑

นายจิรชาติ ธุปหอม
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๖๒

นายวชิระ อุ่นหลำ ๖/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๖๓

นายวุฒิชัย สมใจ
๑๖/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๖๔

นางนันทิชา ตระกูลวิไล ๔/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๖๕

นายบัณทัต ชวนหนองนวน
๑๒/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๖๖

นายอรรถพันธ์ สุวรรณภักดี

๒๓/๑๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๖๗

นางเจนจิรา แก้วจินดา
๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๖๘

นายกิตติภพ ชมชาติ ๕/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๖๙

นายนนทพัทธ์ ม่วงนิม

่

๒๔/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๗๐

นายเชาวโรจน์ โพธ์อ่อน
๑๔/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๗๑

นายเกียรติศักดิ

์

เนระมา
๑๕/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๗๒

นายคุนัญช์ อุระแสง

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๗๓

นายพงศ์พันธุ์ เยท่าตะโก
๑๖/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๗๔

นายพิชญากร บุญใส ๙/๖/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๗๕

นายสุธรรมมา โดดลิบ ๙/๖/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๗๖

นายธนากร วงศ์หลวง
๑๒/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๗๗

นางสาววรรณิษา ใจศิลป
๒๔/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๗๘

นางสาวธาราทิพย์ ตันเทียง

่

๙/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๗๙

นางสาวจุฑาทิพย์ ใจสว่าง
๑๓/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๙๔ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๘๐

นางสาวสมฤดี บุญทับ

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๘๑

นางสาวสุพรรษา สุกงาม ๔/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๘๒

นายพลพล ศิริสร้อยเงิน
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๘๓

นายสหรัฐ ชวะพงษ์
๒๕/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๘๔

นายธนา สอดแจ่ม
๓๐/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๘๕

นายประกาศิต บ่าพิมาย

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๘๖

นางสาวนิรมล ฝกจันทร์ ๘/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๘๗

นายเกือกูล

้

เดชพ่วง ๑/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๘๘

นางสาวปรียฉัตร สุขแจ่ม
๑๓/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๘๙

นางสาวทิพาภรณ์ กาศเกษม
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๙๐

นางสาวอรจิรา ตรีจันทร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๙๑

นายธันยธรณ์ สุขเอียม

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๙๒

นายเอกมงคล จันทรบุรี
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๙๓

นางสาวจิรัฏฏ์ ทับทิม
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๙๔

นางสาวจิราพร แก้วประทุม
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๙๕

นางสาวชวัลลักษณ์ สายมา
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๙๖

นางสาวณัฐวดี สุธงษา
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๙๗

นางสาวนริศรา นาชัยเพชร
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๙๘

นางสาววรกมล โนเรียง

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๒๙๙

นางสาวอัมพา จันทาพูน
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๐๐

นางสาวสุทธิดา แซ่ปง
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๐๑

นางสาวพัชรา แลงล้อม
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๐๒

นางสาวมิน

้

วัดทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๐๓

นางสาวณัฐพร ปรีโยชน์ชัยสาร
๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๐๔

นางสาววิลัยรัตน์ กรีหิรัญ
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๐๕

นางสาวฤทัยชนก ไคขุนทด

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๐๖

นางสาวสุนิตา วิลัยล้า
๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๐๗

นางสาวปณิตา สะสม
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๐๘

นายธีรนัย โคตะมะ
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๐๙

นางสาวอนินทิรา บุญไทย
๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๑๐

นางสาวนิธิวดี เสตพันธ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๑๑

นางสาวปภาวรินทร์ เสาธง
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๑๒

นางสาวมณฑิตา บัวเสียน
๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๑๓

นายบุญสม สุขสมโภชน์
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๑๔

นางสาวโศภิตา อินทร์กลาง
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๙๕ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๑๕

นางสาวปาริฉัตน์ ผิวดำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๑๖

นางสาววันวิสา พุทธา
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๑๗

นายทิชานนท์ คงแสงทอง
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๑๘

นายภควัติ เจนชัย
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๑๙

นายวรวุฒิ เครือหมืน

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๒๐

นายวิษณุ แดงน้อย
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๒๑

นางสาวกัญญารัตน์ พิพิธ
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๒๒

นางสาวชลันธร หวังวิมาน
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๒๓

นางสาวญาสิตา บุญนุ่ม

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๒๔

นางสาววรัญญา ไววัฒนกุลชัย
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๒๕

นางสาวอิศริยา สมัครกิจ
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๒๖

นางสาวเนตรชนก นาคะโนทด
๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๒๗

นางสาวสินิพา สุขดี
๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๒๘

นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์แดง

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๒๙

นางสาวศจีวรรณ ละมูลมอญ
๒๘/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๓๐

นายจอมพล โสภณสิริ
๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๓๑

นายธิติศักดิ

์

บุตรชัย
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๓๒

นายบุญญาฤทธิ

์

แตงเทศ ๓/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๓๓

นางสาวอัญธิกา คำอ้วน
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๓๔

นางสาวรุ่งทิวา ตุ่นต้น ๓/๑/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๓๕

นางสาวมาริษา พจนาสาธร ๔/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๓๖

นางสาวจุไรรัตน์ ชมภูนุษย์
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๓๗

นางสาวปภาวรินท์ รอดสัมฤทธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๓๘

นายชิติพัทธ์ ศรีปน
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๓๙

นายสุทธิพงศ์ ระหาร
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๔๐

นายภาณุพงศ์ พ้นภัย
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๔๑

นางสาวเจนจิรา สุเพ็งคำ
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๔๒

นางสาวเบญจมาศ เพ็ชรสว่าง

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๔๓

นางสาวพรรชราพร พัดทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๔๔

นายจตุพร ผักไหม
๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๔๕

นายอนุวัฒน์ จงรัมกลาง
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๔๖

นายนริศ เจริญศรี
๒๘/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๔๗

นายณปภัส พชวงษ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๔๘

นางสาวกุลนัฐ มูลรัตน์ ๖/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๔๙

นางสาววิบงกรด สุขเทพ
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๙๖ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๕๐

นายพีรพัฒน์ เม่นสุวรรณ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๕๑

นายณรงศ์ศักดิ

์

ยงเกียรติ
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๕๒

นายเกียรติศักดิ

์

หกเจริญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๕๓

นายนวมินทร์ วงศ์สิงห์

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๕๔

นายพิทักษ์ เชียวชาญ

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๕๕

นางสาวชนานันท์ สุวรรณวงษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๕๖

นางสาวสุภาพร เฉือยช้า

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๕๗

นางสาวสุภาพิช สิงห์ลอ
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๕๘

นายสิรวิชญ์ ศิริอังกุล
๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๕๙

นางสาวจุฑาวรรณ ปนอำนาจ
๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๖๐

นายธนบัตร กองสอน
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๖๑

นางสาวพรพิลาส ชืนใจ

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๖๒

นางสาวชนากานต์ โห้ไทย

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๖๓

นางสาวเกสร คำมูล
๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๖๔

นางสาววิมลิน ทองร้อยชัง

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๖๕

นางสาวนวรัตน์ โกราษฎร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๖๖

นางสาวสโรชา กันยาประสิทธิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๖๗

นางสาวชนิภรณ์ จันทร์กระจ่าง
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๖๘

นายชัยนันต์ สุวรรณชัยรบ
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๖๙

นายภาคิน โซ่เงิน
๑๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๗๐

นางสาวกัญจนา สวยกลาง
๒๕/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๗๑

นางสาวเบญจพร ปานปอมเพ็ชร์ ๕/๕/๒๕๔๑ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๗๒

นางสาววัชราภรณ์ นามประเสริฐ ๖/๙/๒๕๔๒ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๗๓

นางสาวอภิวัฒน์ พาลาภ ๙/๑/๒๕๔๒ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๗๔

นางสาวฐิติมา เสือคง
๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๗๕

นางสาวปยะวดี อยู่เอม
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๗๖

นางสาววรนุช ผลสด
๒๔/๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๗๗

นางสาวสุกัญญา ต่างบาน
๓๑/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๗๘

นางสาวชัญญา นันทา
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๗๙

นางสาวเจนจิรา เผือกเพียน

้

๑๔/๙/๒๕๔๒
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๘๐

นายธนวัต ศรียัพ
๒๐/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๘๑

นายปรัชญา แสงงิว

้

๘/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๘๒

นายอธิพงศ์ พวงเกตุ
๒๙/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๘๓

นางสาวผาณิต ยงยุทธ
๒๒/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๘๔

นางสาวภัทรพร กิงเกษร

่

๑๖/๕/๒๕๔๒
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๙๗ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๘๕

นางสาวสุปรีดา บุญทอง ๕/๖/๒๕๔๒ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๘๖

นางสาวสุเมตตา อินทร์นุ่มพันธ์
๑๑/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๘๗

นางสาวอรนันท์ ทองแสง
๑๐/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๘๘

นางสาวฐิติมา อินผ่อง
๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๘๙

นายกฤษดากร มงคลยุทธ
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๙๐

นายพรนรินทร์ เนียมหอม
๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๙๑

นายสุทัน คำหินกอง
๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๙๒

นายกิตติพศ ไพบูลย์
๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๙๓

นายวรัญู แก่นจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๙๔

นายโสภณ เฉลียว
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๙๕

นายปฏิภาณ เจียมวัฒนาเลิศ
๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๙๖

นายพรหมมินทร์ ปราณีหัตถ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๙๗

นายภูมินทร์ คนหมัน

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๙๘

นางสาวณัฐธิดา คำใบใหญ่
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๓๙๙

นางสาวอภิญญา โหราศาสตร์
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๐๐

นายกฤษกรณ์ จิตหนองสวง
๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๐๑

นายปรเมษฐ์ นวลทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๐๒

เด็กชายกมลภพ หมวดคำ
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๐๓

เด็กชายจิรทิปต์ ใจแสน
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๐๔

เด็กชายพงศกร สินกลาง
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๐๕

เด็กชายพุฒิพงศ์ มูลยาพอ
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๐๖

เด็กชายวิชาธร พุ่มจันทร์
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๐๗

เด็กชายอภิวัฒน์ ปุมเกวียน
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๐๘

เด็กหญิงเกตมณี แสงอำไพ
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๐๙

เด็กหญิงณัฐกมล เขียวน้อย
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๑๐

เด็กหญิงธนภรณ์ เทพธัญญะ
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๑๑

เด็กหญิงธีร์สุดา พาบผ้าพับ
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๑๒

เด็กหญิงนันธิดา สิทธิการ
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๑๓

เด็กหญิงประสพพร วุฒิสมบูรณ์
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๑๔

เด็กหญิงพิชยา อาจภักดี
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๑๕

เด็กหญิงพิมลรัตน์ วุฒธิยา
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๑๖

เด็กหญิงภัทราภรณ์ สินกลาง
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๑๗

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ช่างคิด
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๑๘

เด็กหญิงอรประภา บงการ
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๑๙

เด็กหญิงอุมาพร โลมาธร
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๙๘ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๒๐

เด็กชายกฤษกร คุ้มครอง
๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๒๑

เด็กชายกิตติคุณ จินดา
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๒๒

เด็กชายวีรเดช อาษา
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๒๓

เด็กชายณัฐภัทร พึงศรี

่

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๒๔

เด็กชายธนดล นาคสุทธิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๒๕

เด็กชายนันทิวรรธ กระแสทิพย์
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๒๖

เด็กชายสิทธิรัตน์ แก้วลาย
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๒๗

เด็กหญิงณัฐกานต์ ปวงคำ
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๒๘

เด็กหญิงทัชชา มณีศรี
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๒๙

เด็กหญิงเปลวดี พลอยมุข
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๓๐
เด็กหญิงพิณณ์ประภา

เรทะณู
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๓๑

เด็กหญิงลักษิกา จตุรงค์วิวัฒน์
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๓๒

เด็กหญิงวันสุข จำเริญ
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๓๓

เด็กหญิงอธิชา ทองย้อย
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๓๔

เด็กหญิงอัณยาภรณ์ จันทโชติ
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๓๕

เด็กหญิงสุภาวดี จันทร์ประภาส
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๓๖

เด็กหญิงเขมณัฏฐ์ สุขพิสิษฐ
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๓๗

เด็กหญิงภัทรนันท์ ตามสมัคร
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๓๘

เด็กหญิงสุชาดา ทารีโฉม
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๓๙

เด็กหญิงอริสรา มิลินทานุช
๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๔๐

เด็กหญิงจิตตานันท์ ชมพิกุล
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๔๑

เด็กหญิงณิชาภัทร ผอบสวรรค์
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๔๒

เด็กหญิงศิริวรรณ ชัยประภา
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๔๓

เด็กชายณัฐนันท์ จันทนศักดิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๔๔

เด็กชายณัฐดนัย นิมเดช

่

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๔๕

เด็กหญิงวิลาสินี กล่อมเกลียง

้

๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๔๖

เด็กหญิงนริศรา ศึกษาชาติ
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๔๗

เด็กหญิงธนิดา เหมือนสร้อย
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๔๘

เด็กหญิงภิรดา ชืนบาน

่

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๔๙

เด็กหญิงธิดาพร คงดี
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๕๐

เด็กหญิงกชณัช ทำเพียร
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๕๑

เด็กชายณัฐภูมิ ผลโภค
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๕๒

เด็กชายปวริศ นันตาวงศ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๕๓

เด็กชายเมธัส รุจิชอบ
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๕๔

เด็กชายอาชัญ พรหมสุริยันต์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๙๙ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๕๕

เด็กหญิงคณิสรา พันธุ์ยาง
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๕๖

เด็กหญิงชนิสรา ประสาทศรี
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๕๗

เด็กหญิงณญาดา เพ็งสุข
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๕๘

เด็กหญิงณัฐณิชา นิลเพ็ชร
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๕๙

เด็กหญิงพรไพลิน พุ่มพวง
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๖๐

เด็กหญิงสุนิสา ศรีอุทัย
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๖๑

เด็กหญิงสุรพิชญา สันทัดการ
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๖๒

เด็กหญิงอาทิตยา บุญบริสุทธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๖๓

เด็กหญิงอุษณีย์ ธูปกระจ่าง
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๖๔

เด็กชายฉัตตริน รุ่งอรุณ
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๖๕

เด็กชายณรงค์กรณ์ คำทุม
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๖๖

เด็กชายณัฐภัทร หยุดกระโทก
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๖๗

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

อ่องแก้ว
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๖๘

เด็กชายธีรเทพ ต้นดี
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๖๙

เด็กชายปริญญา บรรพชาติ
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๗๐

เด็กชายเมธี เริงสำราญ
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๗๑

เด็กชายวรพล สุขหล้า

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๗๒

เด็กชายอัษฎายุ เชยชม
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๗๓

เด็กหญิงเกวลิน พิกุล

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๗๔

เด็กหญิงณัฎฐธิดา คงถาวร
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๗๕

เด็กหญิงบุษกร ไพรวัลย์
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๗๖

เด็กหญิงมุขสุดา พรหมทอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๗๗

เด็กหญิงสุทธิกานต์ สลักคำ
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๗๘

เด็กหญิงสุภัสสรา สุขประสิทธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๗๙

เด็กชายพิชาภพ ยิมแย้ม

้

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๘๐

เด็กชายศิรายุทธ มิงไม้

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๘๑

เด็กชายพรชัย ครามกุฎี
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๘๒

เด็กหญิงนันทิยา เปยมจิตร์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๘๓

เด็กชายพรศักดิ

์

น้อยคล้าย
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๘๔

เด็กชายกฤษณะภูมิ ดาวสุข

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๘๕

เด็กชายสุพรรณชัย ทองแพ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๘๖

เด็กชายพงศพัศ กุหลาบศรี
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๘๗

เด็กหญิงธรรมพร ทิงสกุล

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๘๘

เด็กหญิงปภาวรินทร์ บัวจะมะ
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๘๙

เด็กชายพงษ์ภัทร สนธิชัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๐๐ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๙๐

เด็กชายณัฐพล มีเมธี
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๙๑

เด็กชายธราธร สุดสระ
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๙๒

เด็กชายอดิเทพ กันภัย
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๙๓

เด็กชายนิกูล สินกลาง
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๙๔

เด็กชายประภากร ทองน้อย
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๙๕

เด็กชายพชรพล ศาลางาม
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๙๖

เด็กหญิงพรรณวดี เพ็งสุข
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๙๗

เด็กหญิงเพ็ญศิริ เพาะพูล
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๙๘

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

คร้ามยิม

้

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๔๙๙

เด็กชายรัชภูมิ ต้นดี
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๐๐

เด็กชายวุฒิภัทร จุดจองศิล
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๐๑

เด็กหญิงปริยาภรณ์ ปนสมุทร
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๐๒

เด็กชายเจตนิพัทธิ

์

อุบลแย้ม
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๐๓

เด็กชายอาทิยะ เล็กจินดา
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๐๔

เด็กชายพีรพล เอมวงษ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๐๕

เด็กชายภิญโญ วงษ์สกุลสุข
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๐๖

เด็กชายศิวัช บัวผัน
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๐๗

เด็กหญิงนันทวัน ่อ่อนสะเดา
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๐๘

เด็กหญิงกฤติยานี ผอบสวรรค์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๐๙

เด็กชายคณิศ นิยมสุด
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๑๐

เด็กชายณฐกร สีแพร
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๑๑

เด็กชายชญานนท์ รับเงิน
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๑๒

เด็กชายธนกฤต เหมือนสร้อย
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๑๓

เด็กชายธนกร ทาราศรี
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๑๔

เด็กหญิงภิญญดา ปุยรักษา
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๑๕

เด็กชายเจษฎากร อุ้มญาติ
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๑๖

เด็กชายนรากรณ์ ดำรงค์พันธ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๑๗

เด็กชายภูวนัย ทิพย์สุมณฑา
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๑๘

เด็กชายเอกดนัย ทองย้อย
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๑๙

เด็กชายนันท์นภัส นนทะเสน
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๒๐

เด็กชายศุภกิจ เห็นดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๒๑

เด็กชายนาราวินท์ บุญธรรม
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๒๒

เด็กชายศุภวัฒน์ พลวงศ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๒๓

เด็กชายพัฒนะ สายทอง
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๒๔

เด็กชายชนากร สัมพันธ์แพร
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๐๑ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๒๕

เด็กหญิงถิรพร อ่อนกร
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๒๖

เด็กหญิงพนิดา เสาวดา
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๒๗

เด็กหญิงปยะนุช ใจตรง
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๒๘

เด็กชายจิระวัฒน์ สาครินทร์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๒๙

เด็กชายอดิเทพ ขอพืชกลาง
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๓๐

เด็กหญิงโยฑกา สักงาม
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๓๑

เด็กชายธนพล องอาจ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๓๒

เด็กหญิงณัฐธิดา กงแก้ว
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๓๓

เด็กหญิงณัฐสินี อินทร์สุริยา
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๓๔

เด็กชายวัชรพงษ์ ดีสม
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๓๕

เด็กชายมโนเพชร ไพรัตน์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๓๖

เด็กหญิงสาริน กล่อมเกลียง

้

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๓๗

เด็กหญิงภัทราภรณ์ แก้วสละ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๓๘

เด็กหญิงนฤมล พักผ่อน
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๓๙

เด็กหญิงอนันญา พรรษา
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๔๐

เด็กหญิงมัญฑิตา แย้มใส
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๔๑

เด็กหญิงปทุมมาศ
เจียรประภาดำรงค์ ๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๔๒

เด็กชายทักษิณ ใจภักดี
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๔๓

เด็กชายจักรกฤษณ์ ดาวสุข

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๔๔

เด็กชายธนชัย ศรีสุดโต
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๔๕

เด็กชายวรโชติ กลินขจร

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๔๖

เด็กชายณัฐพัชร์ ชมบุญ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๔๗

เด็กชายชัยภัทร สอนศรี
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๔๘

เด็กชายพุฒิพงษ์ สุดสงวน
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๔๙

เด็กชายภัคธร โสภณพิสิฐ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๕๐

เด็กชายพีรพัฒน์ จุดจองศิล
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๕๑

เด็กชายศุภณัฐ หลวงสาร
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๕๒

เด็กหญิงธนพร พาลีศักดิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๕๓

เด็กชายภูริชา ศรีวิชา
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๕๔

เด็กชายเดชาธร พันธ์ยาง
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๕๕

เด็กชายศุภนัฐ สอาดรัมย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๕๖

เด็กชายณัฐพงษ์ คชบาง
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๕๗

เด็กชายพงศ์ธร พึงใจ
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๕๘

เด็กชายศุภกฤษ สระน้อย
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๕๙

เด็กชายจักรธร หอมมะลิ
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๐๒ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๖๐

เด็กชายฐาปนา ทิงสกุล

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๖๑

เด็กชายนครินทร์ อิมอก

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๖๒

เด็กชายบูรพา ธีระวุฒธิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๖๓

เด็กหญิงธนาภรณ์ พร้อมลาภ
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๖๔

เด็กชายบุญธรรม สถิตถาวรศักดิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๖๕

เด็กหญิงสายรุ้ง สีเมือง
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๖๖

เด็กชายกฤษกวี ระรวยศรี
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๖๗

เด็กชายวทัญู นิมจันทร์

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๖๘

เด็กชายทินกร กล้าหาญ
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๖๙

เด็กชายธีรนาถ ยอดหาญ
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๗๐

เด็กชายธีรภัทร ผัดวิเศษ
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๗๑

เด็กชายพีรภัทร ขันขจร
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๗๒

นายกฤษณะ ปนงาม
๑๗/๖/๒๕๒๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๗๓

นางสาวกุลิสรา กะตะศิลา
๒๗/๔/๒๕๒๑

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๗๔

นางสาวจันทา สมเย็น
๑๕/๑/๒๕๓๓

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๗๕

นางจุฑารัตน์ มงคล
๒๔/๓/๒๕๑๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๗๖

นายชุติชัย นิชาญกลาง
๑๒/๙/๒๕๓๓

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๗๗

นางสาวชุติมณฑน์ ทองเผือก ๖/๙/๒๕๓๔ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๗๘

นางสาวทัศนีย์ วงศอำมาต
๒๖/๕/๒๕๓๓

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๗๙

นายธีรวัตร งามศักดิ

์

๓/๖/๒๕๓๕ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๘๐

นางสาวนฤมล ขันทริโย
๑๐/๔/๒๕๓๑

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๘๑

นางสาวบุษวรรณ มลฑป
๒๕/๓/๒๕๓๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๘๒

นายประภาส สุวรรณประทีป

๑๘/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๘๓

นางสาวปยะพร พัชรานุ
๓/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๘๔

นางสาวพรนิดา นะวงรัมย์
๒๒/๘/๒๕๓๓

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๘๕

นางสาวมลิวัลย์ ประยูรหาญ
๓/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๘๖

นางสาวรัตนาภรณ์ โสภา
๒๙/๕/๒๕๒๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๘๗

ว่าที ร้อยตรีลูกนำ

่

แมลงภู่

๑๓/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๘๘

นางสาววรรณินา วงษ์ไชยา
๓๐/๕/๒๕๒๕

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๘๙

นางสาวศิริญญาพร ชนะสะแบง
๒๑/๑/๒๕๓๒

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๙๐

นางสาวศิริวิมล บุญชู
๒๘/๑๐/๒๕๓๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๙๑

นางสาวศิวาภรณ์ รนขาว ๗/๖/๒๕๓๓ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๙๒

นางสาวสุจิตรา พรประเสริฐ
๒๖/๒/๒๕๓๑

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๙๓

นายสุทธิชัย ใจคุ้มเก่า
๓๐/๘/๒๕๓๓

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๙๔

นางสาวอมรรัตน์ มากเหลียม

่

๒๘/๖/๒๕๒๕
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๐๓ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๙๕

นางสาวอมรรัตน์ แก้วฝายนอก
๒๘/๔/๒๕๒๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๙๖

นางสาวเบญจมาศ จองบุญ
๑๓/๗/๒๕๓๔

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๙๗

เด็กชายวิชชาบูรณ์ ไกรสุข
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน วัดบ้านพร้าวใน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๙๘

เด็กหญิงทิพรัตน์ สุขศรีเลิศวิชัย
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน วัดบ้านพร้าวใน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๕๙๙

เด็กหญิงนฤมล สังอยุธ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน วัดบ้านพร้าวใน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๐๐

เด็กชายกิติศักดิ

์

เมืองจันทร์
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน วัดบ้านพร้าวใน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๐๑

เด็กหญิงสริตา บรรจบสุข
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน วัดบ้านพร้าวใน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๐๒

เด็กหญิงจรรยพร แสงทอง
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน วัดบ้านพร้าวใน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๐๓

เด็กหญิงวลัยพรรณ สวัสดี
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๐๔

เด็กหญิงจรัสศรี ประทุมแก้ว
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๐๕

เด็กชายธนชาติ คงปก
๒๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๐๖

เด็กชายสนธิ อยู่ดี
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๐๗

เด็กหญิงกนกพร ดวงจันทร์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๐๘

เด็กหญิงโษฑษธา พรมงาม
๒๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๐๙

เด็กหญิงฐิติมา นาคำ
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๑๐

เด็กหญิงจิรภิญญา เชือดี

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๑๑

เด็กหญิงอัญชิสา ปานรักษา
๐๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๑๒

เด็กชายภคณัฐ ทองธนะเศรษฐ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๑๓

เด็กชายจีราพันธ์ อัมพรภัณฑ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๑๔

เด็กชายยุทธนา ศศิวชิรางกูล
๒๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๑๕

เด็กหญิงธนภรณ์ ถนอมจิตร
๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๑๖

เด็กหญิงชญานินท์ ทิพย์คำ
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๑๗

เด็กหญิงณัฐธิดา ไผ่ล้อม
๒๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๑๘

เด็กหญิงประภาวดี เหมาะเจาะ
๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๑๙

เด็กหญิงอนัญลักษณ์ ปนกุมภีร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๒๐

เด็กหญิงปณิดา พึงวัน

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๒๑

เด็กหญิงพรวิภา ขวัญเมือง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๒๒

เด็กหญิงพรรณษา ประสงค์ศิลป
๒๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๒๓

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ใบมาก
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๒๔

เด็กชายจตุรงค์ สุขรมย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๒๕

เด็กชายธนพนธ์ ภูมินิวาส
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๒๖

เด็กชายณัฐพันธ์ พนัสนาชี
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๒๗

เด็กหญิงนภัสวรรณ มงคลพัฒน์
๑๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๒๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ อินปนแก้ว
๐๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๒๙

เด็กหญิงประภัสสร ชมสกุล

๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๐๔ / ๓๔๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๓๐

เด็กหญิงภัทราภรณ์ จันทร์มา
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๓๑

เด็กหญิงธนัญชนก จิตรพร
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๓๒

เด็กชายรพิพัฒน์ ภิรมนา
๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๓๓

เด็กหญิงฐานิตา คงยืน
๑๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๓๔

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ รุจิเงิน
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๓๕

เด็กชายจีรศักดิ

์

อัดโถ
๒๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๓๖

เด็กชายศุภฌา จุดใหญ่

๒๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๓๗

เด็กชายนพเกล้า เรืองฤทธิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๓๘

เด็กชายฌานิช ชืนสนุก

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๓๙

เด็กชายภควัต จีนนอก
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๔๐

เด็กชายธีรภัทร ทวีศักดิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๔๑

เด็กชายธีรภัทร ขันทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๔๒

เด็กชายขวัญชัย โถมโต
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๔๓

เด็กชายภควัต วงศ์ศิริพรพันธ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๔๔

เด็กชายภูวดล ทองทับ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๔๕

เด็กหญิงผโลทัย เรืองสอาด
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๔๖

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ชมรุ่ง
๑๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๔๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เปยมผล
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๔๘

เด็กหญิงยศธรา พูลผล
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๔๙

เด็กชายณัฐพงษ์ แก้วเก็บ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๕๐

เด็กชายฐาปกรณ์ เดชใด
๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๕๑

เด็กชายภูมิภัทร ภูคำ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๕๒

เด็กชายไพบูลย์ สร้อยสังวาล
๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๕๓

เด็กชายคิมหรรษ อินทรทูต
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๕๔

เด็กหญิงณัฐฐาพร มณีเนตร
๒๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๕๕

เด็กหญิงประณิตา โมทาน
๑๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๕๖

เด็กหญิงจริยา กริมใจ

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๕๗

เด็กหญิงอรณิชา ทองทับ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๕๘

เด็กหญิงธิรดา สวัสดิพาณิชย์

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๕๙

เด็กชายณัฐชนน ดวงศรีแก้ว
๒๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๖๐

เด็กชายธนากร งามบุญปลอด
๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๖๑

เด็กชายนันทวัฒน์ ทองเทียบ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๖๒

เด็กชายจิรภาส เข็มทิศ
๑๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๖๓

เด็กชายณัฐพนธ์ พงษ์พรรณา
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๖๔

เด็กชายภูวไนย ผลานิสงค์
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๐๕ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๖๕

เด็กชายศรีปราชญ์ แก้วสามดวง
๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๖๖

เด็กชายธนายุทธ
ประชาสุขสมบูรณ์ ๒๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๖๗

เด็กหญิงมินตยา นุกาศรัมย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๖๘

เด็กหญิงณัฏฐินี แปนสุข
๑๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๖๙

เด็กหญิงวรรณิดา ชูตระกูล
๒๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๗๐

เด็กชายกันทรากร รุ่งอรุณศรี
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๗๑

เด็กหญิงนิพิมัย เดชราช
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๗๒
เด็กหญิงประภาพรรณ์

ดอกไม้

๑๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๗๓

เด็กชายธงชัย มีปญญา
๒๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๗๔

เด็กชายชัชวัตร พุ่มจันทร์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๗๕

เด็กหญิงบุษยมาส สว่างศรี
๐๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๗๖

เด็กหญิงสุรภา ดรหลิมไพร
๑๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๗๗

เด็กชายรุ่งอมร อ่อนละมูล
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๗๘

เด็กชายนิติ มูซอ
๑๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๗๙

เด็กหญิงพิมพ์ภา ทิพย์ไสยาสน์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๘๐

เด็กชายณัฐวุฒิ สมสอาด
๓๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๘๑

เด็กชายวชิรญาณต์ สีลวิสุทธิ
๑๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๘๒

เด็กชายฐิรายุทธ คงยืน
๐๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๘๓

เด็กชายธีรพัฒน์ แสงสุข
๐๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๘๔

เด็กหญิงณัฐธิดา ภาระบัตร
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๘๕

เด็กหญิงเปรมสิณี มูลศรี
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๘๖

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา สนคงนอก
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๘๗

เด็กหญิงพรรวษา ลัดดาแย้ม
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๘๘

เด็กหญิงกนกกร พลอยเจ๊ก
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๘๙

เด็กชายพีรากร ปรีบัว

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๙๐

เด็กหญิงชนานันท์ ใจดี
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๙๑

เด็กชายวีระยุทธ บุญรอด
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๙๒

เด็กหญิงปฏิมาพร ศรีอุ่นดี
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๙๓

เด็กชายธนกร ศรีสุวรรณ
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๙๔

เด็กชายพงศกร งามละมัย
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๙๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ จักรปน
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๙๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พรมวัง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๙๗

เด็กหญิงฐิดาพร ชอบค้า
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๙๘

เด็กหญิงณัฐริกา ด่านสุขอนันต์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๖๙๙

เด็กชายสรวิชญ์ ภู่ธราภรณ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๐๖ / ๓๔๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๐๐

เด็กชายสรชัชย์ ภู่ธราภรณ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๐๑

เด็กหญิงชนกพร ฟูเหลือ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๐๒

เด็กชายพีรพัฒน์ เสียงลอย
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๐๓

เด็กชายทีปกร โพธิมัน

์ ่

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๐๔

เด็กชายปณณวัฒน์ สุรฤกษ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๐๕

เด็กหญิงกนกวรรณ โพธิทอง

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๐๖

เด็กชายปรารถนา สุขสุแพทย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๐๗

เด็กชายกิตติพงศ์ แซ่เตียว
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๐๘

เด็กชายณัฐชัย อาจละ ออ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๐๙

เด็กหญิงสุพัตตรา โพธิไทร

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๑๐

เด็กหญิงบทมากร นวลประทีป
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๑๑

เด็กชายอมตชัย มะลิลา
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๑๒

เด็กหญิงกวิสรา ปานเฟอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๑๓

เด็กชายณัฐดนัย จีนจัน
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๑๔

เด็กหญิงอรเก้า โนรี
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๑๕

เด็กชายณัฎฐภัทร์ อภิโชติจิรธัญญ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๑๖

เด็กชายพรภวิษย์ เผือกเพียน

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๑๗

เด็กหญิงเมธาพร สังข์สำราญ
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๑๘

เด็กชายอิทธิพัทธ์ เพิมพูล

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๑๙

เด็กหญิงพิชชาภา เชียวชาญ

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๒๐

เด็กชายธีรภัทร ทองตำลึง
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๒๑

เด็กหญิงสุพัณษา ขุนอินทร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๒๒

เด็กหญิงกาญจนา คล้ายจินดา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๒๓

เด็กหญิงศุภรัตน์ แสนกุล
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๒๔

เด็กชายเรืองศักดิ

์

อุดมวรทรัพย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๒๕

เด็กชายธาวิต หมันมาก

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๒๖

เด็กชายปฏิญญา ปะทิยานัง
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๒๗

เด็กหญิงปาริชาต พัฒนี
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๒๘

เด็กหญิงปทมพร ตอศรี
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๒๙

เด็กชายธนภัทร พรมพินิจ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๓๐

เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีคันชัย
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๓๑

เด็กหญิงอริสา เรืองยศ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๓๒

เด็กชายธนดล ขำกัน
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๓๓

เด็กหญิงดาวรินทร์ หมอกสีนาค
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๓๔

เด็กหญิงอภิชญา ภิญโญวิศาล
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๐๗ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๓๕

เด็กชายชัยภัทร ชูพุทธพงศ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๓๖

เด็กหญิงนภัสสร กลินกลัด

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๓๗

เด็กหญิงปติญา เลือนลอย

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๓๘

เด็กหญิงญาตาวี คุ้มคล้าย
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๓๙

เด็กชายธนวัฒน์ เกษสถล
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๔๐

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

พุ่มมาก
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๔๑

เด็กหญิงสิริกร สังข์สำราญ
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๔๒

เด็กชายกฤษกร ลูกจันทร์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๔๓

เด็กหญิงปนัดดา ชุ่มวะมล
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๔๔

เด็กชายวธัญู วะนา
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๔๕

เด็กชายสุทธิภัทร เทียนไชย
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๔๖

เด็กชายปวริศ ฉายทิพย์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๔๗

เด็กชายธรรมรัตน์ รัดแรง
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๔๘

เด็กชายรัฐภูมิ จำปาศรี
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๔๙

เด็กหญิงอรกัญญา ดวงวิเศษ
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๕๐

เด็กหญิงวรัทยา จวนเก่า
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๕๑

เด็กหญิงปาริชาติ แก้วอำ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๕๒

เด็กชายเสถียร มุสิ
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๕๓

เด็กชายพชรพล บรรพบุรุษ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๕๔

เด็กหญิงภณกัญ ฉำนารายณ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๕๕

เด็กหญิงเกวลิน การอ้วน
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๕๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ทวดสุวรรณ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๕๗

เด็กชายธนภัทร จำปาศรี
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๕๘

เด็กหญิงณัฐกมล น้อยสอาด
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๕๙

เด็กชายธีรพงษ์ ยิมแย้ม

้

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๖๐

เด็กชายนราธิป งามภักดิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๖๑

เด็กหญิงณัฐฐาพร อุตอินแก้ว

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๖๒

เด็กหญิงชัชชนันท์ เขือนแก้ว

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๖๓

เด็กหญิงพิชญาดา หมวกทิม
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๖๔

เด็กชายเกรียงไกร เอียมมิ

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๖๕

เด็กชายรชต นามสวัสดิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๖๖

เด็กหญิงนริศรา คงเสมอ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๖๗

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

วงษ์สุดตา
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๖๘

เด็กชายชินาวุธ หอมอ้ม
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๖๙

เด็กหญิงอัญมณี งามละมัย
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๐๘ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๗๐

เด็กหญิงธัญญ่า ปนทอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๗๑

เด็กหญิงพัชราภา โพนเกาะ
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๗๒

เด็กหญิงสุนิสา ลมลอย
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๗๓

เด็กหญิงรัตนา ไม่ระบุนามสกุล
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๗๔

เด็กหญิงสุพรรณี อัตคงหาร
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๗๕

เด็กหญิงปลายฟา มาศพงษ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๗๖

เด็กชายยศกร ภูวงศ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๗๗

เด็กหญิงญาดา จูพล
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๗๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ รอดปากเกล็ด
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๗๙

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ กลินเกษร

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๘๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ฝกบัว

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๘๑

เด็กชายธนทัต ดวงศรี
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๘๒

เด็กชายอัมรินทร์ โรจน์รักษ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๘๓

เด็กหญิงอัจจิมา ฉายแสง
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๘๔

เด็กหญิงรสรินทร์ คำวาง
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๘๕

เด็กหญิงพรธิภา จันทโรจน์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๘๖

เด็กชายก้องภพ เจริญขุน

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๘๗

เด็กชายดนุเชษฐ ทานะเวช
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๘๘

เด็กหญิงจารุภา โพธิพันธ์

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๘๙

เด็กหญิงเกศรา เกษร
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๙๐

เด็กชายจักรกฤษณ์ วงศ์แข

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๙๑

เด็กชายณัฐพนธ์ ศรีสวัสดิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๙๒

เด็กชายรัชชานนท์ บุตรวงศ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๙๓

เด็กหญิงอรพิมล ปกษีเลิศ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๙๔

เด็กหญิงสุพรรษา แซ่ตัง

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๙๕

เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ

์

สอนเพ็ชร์
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๙๖

เด็กหญิงธนัญชนก ฉิมบุรุษ
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๙๗

เด็กหญิงนฤพร เขียวขำ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๙๘

เด็กหญิงบุณยานุช อินทรกำแหง
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๗๙๙

เด็กชายนันทภพ พรทอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๐๐

เด็กหญิงประภัสสร กลางมณี
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๐๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เสนะสกุล
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๐๒

เด็กหญิงขวัญฤทัย ศรีสุวรรณ
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๐๓

เด็กหญิงกัลยากร ผลมะขาม
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๐๔

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ คล้ายคลึง
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๐๙ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๐๕

เด็กหญิงบุญนิสา สมภาค
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๐๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ดีประเสริฐ
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๐๗

เด็กชายพัสกร นันติ
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๐๘

เด็กหญิงชนิภา จินดารัตน์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๐๙

เด็กชายจิรายุ เบิกบาน
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๑๐

เด็กชายธเนศ แสงเทียน
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๑๑

เด็กชายจีรวัทร์ ยนต์อยู่
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๑๒

เด็กชายศุภโชค บุญสู
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๑๓

เด็กชายกิตติโชค เกตุแก้ว
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๑๔

เด็กชายวรุตม์ เพไร
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๑๕

เด็กหญิงฎรินรัตน์ คุณธโนปจัย
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๑๖

เด็กหญิงพัลลภา เกษร

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๑๗

เด็กหญิงนันทรัตน์ มารอด
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๑๘

เด็กหญิงวณิชยา พึงเทียน

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๑๙

เด็กหญิงวิลาสินี พึงเทียน

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๒๐

เด็กหญิงกันตา คงสมบูรณ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๒๑

เด็กหญิงอทิติยา เชียวชาญ

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๒๒

เด็กหญิงพรพิชา ปองโอฬา
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๒๓

เด็กหญิงนิลวรรณ คล้ายแก้ว
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๒๔

เด็กหญิงปาลิดา หวังกลับ
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๒๕

เด็กชายณัฐดนัย ครุฑเงิน
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๒๖

เด็กชายธีรภัทร ปนโพธิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๒๗

เด็กชายวรรณธัช วัฒนมณี

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๒๘

เด็กชายการัณยภาส ฮกเจริญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๒๙

เด็กชายภควัต สุวรรณวาป

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๓๐

เด็กชายฐากูร เสน่หา
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๓๑

เด็กหญิงอริสรา เสียงแจ๋ว
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๓๒

เด็กหญิงอารยา เนืองนาคา

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๓๓

เด็กหญิงอภิญญา ผลาทิพย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๓๔

เด็กหญิงชุติมณฑน์ สุขวงค์
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๓๕

เด็กหญิงกาญจน์กนก อินทรีย์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๓๖

เด็กหญิงศิริพร ทองใบใหญ่
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๓๗

เด็กหญิงพรนภัส แจ้งดี
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๓๘

เด็กหญิงรพีพร นิมอนงค์

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๓๙

เด็กหญิงณัฐนิชา เสียงดัง
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๑๐ / ๓๔๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๔๐

เด็กชายพัชรพล พักผ่อน
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๔๑

เด็กหญิงวรัญญา เผือกเพียน

้

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๔๒

เด็กหญิงอิงชนก ลายมุข
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๔๓

นางสาวนิตยา เผือดนอก
๒๐/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๔๔

นางสาวนริศรา รัตนเสถียร
๒๗/๐๕/๒๕๓๖

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๔๕

นางสาวจินดารัตน์ พลอยทับทิม
๒๙/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๔๖

นางสาวญาณ์นภัส ฤกษ์อำ
๑๗/๐๔/๒๕๒๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๔๗

นางพิชาดา ชาวชัย
๐๓/๐๘/๒๕๒๗

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๔๘

นางสาวศิริพร รังสิโยภาส
๑๔/๐๔/๒๕๓๖

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๔๙

นางสาวสุมาลี พรมคำ
๒๒/๐๘/๒๕๓๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๕๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ภู่งาม
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๕๑

เด็กชายทรงวุฒิ อธิกูล
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๕๒

เด็กชายศุภกร สุกสี
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๕๓

เด็กหญิงนัฐสิมา กองสัมฤทธิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๕๔

เด็กหญิงดวงกมล ชิตปรางค์
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๕๕

เด็กหญิงศศิกานต์ ชืนฉำ

่

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๕๖

เด็กชายภาคิน ดนมินทร์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๕๗

เด็กหญิงอารีวรรณ ทองอ่อน
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๕๘

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ วุฒิลัย
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๕๙

เด็กชายอรรถพล ทรงศรีสวัสดิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๖๐

เด็กชายสาคร จันทร์ลอย
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๖๑

เด็กชายดารากร ตติไตรสกุล
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๖๒

เด็กชายสถาพร แจ่มแจ้ง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๖๓

เด็กหญิงวรรณดี อุดมทรัพย์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๖๔

เด็กชายวิวัฒน์ กิตติธาดา
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๖๕

เด็กชายกรวิชญ์ วรรณปะเข
๑๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๖๖

เด็กชายโฆสิต บัวเปรม
๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๖๗

เด็กชายจิรพนธ์ เส็งหนองแบน
๒๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๖๘

เด็กชายฐิติพงศ์ หลานเดช
๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๖๙

เด็กชายฐิติวัชร์ จันทรคณาพัฒน์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๗๐

เด็กชายณภัทร หุ่นแสน
๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๗๑

เด็กชายฤาชุธรรม อ่อนศิริ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๗๒

เด็กชายวสวัตติ

์

ศรียาภัย
๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๗๓

เด็กชายศุภกร วชิรปาณีกูล
๑๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๗๔

เด็กชายสรวิชญ์ ลีประเสริฐสุข
๓๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๑๑ / ๓๔๐

้
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เลขที

่

ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๗๕

เด็กหญิงชุติมา สุวรรณา
๐๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๗๖

เด็กหญิงพรชนก ทรัพย์วัฒนาชัย
๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๗๗

เด็กชายญานภัทร ศักดี
๑๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๗๘

เด็กชายทรงวศิน สุขสมัย
๑๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๗๙

เด็กชายภูวณิช วาณิชวิวัฒน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๘๐

เด็กชายวิศวะ สายลังกา
๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๘๑

เด็กหญิงฉันท์ชุลี สุโภภาค
๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๘๒

เด็กหญิงธีรนาฏ รู้แบบ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๘๓

เด็กชายณัฐดนัย เฉลยชีพ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๘๔

เด็กชายปวรภัทร เพียรวรรณวณิช
๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๘๕

เด็กชายปุญญพัฒน์ วชิระวีรพงศ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๘๖

เด็กชายภคพงศ์ แก้วประทุม
๐๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๘๗

เด็กชายฤทธชา หวังอาษา
๑๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๘๘

เด็กชายสิรวิชญ์ ดาบทอง
๑๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๘๙

เด็กหญิงชัญญา ทิพยพรกุล
๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๙๐

เด็กหญิงนลิน พิจิตรกำเนิด
๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๙๑

เด็กหญิงนันท์นภัส นุกูลสุขศิริ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๙๒

เด็กหญิงพลอยพิลาส อาจจินดา
๒๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๙๓

เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ กิมิฬาร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๙๔

เด็กหญิงมัชมน เตชานุวัตร์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๙๕

เด็กหญิงวณิชา ศิริมหานิล
๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๙๖

เด็กหญิงวรัทยา ประจำแท่น
๑๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๙๗

เด็กหญิงวิวรรณ วิจิตรวรวงศ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๙๘

เด็กหญิงศกลภัทร อินพานิช
๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๘๙๙

เด็กหญิงสุวัฒนา ดลขุนทด
๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๐๐

เด็กชายนฤพัฒน์ ยาใจ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๐๑

เด็กชายปฐมภู คณาภรณ์ธาดา
๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๐๒

เด็กชายพรรษชลธร เพียรทรัพย์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๐๓

เด็กชายพีระณัฐ ก้องกิจพิพัฒน์
๑๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๐๔

เด็กชายยศพล
ปรัชญาวิวัฒนเดชา ๒๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๐๕

เด็กชายรัตนพัฒน์ บุญชู
๐๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๐๖

เด็กชายวัชพล วงศ์อภิญญา
๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๐๗

เด็กชายสิรวิชญ์ ส่งศิริ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๐๘

เด็กชายสุรสีห์ ธีรประเทืองกุล
๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๐๙

เด็กหญิงณัฐรัตน์ ทองดี
๒๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๑๒ / ๓๔๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๑๐

เด็กหญิงเมลดา กุลเขษม
๒๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๑๑

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ควรคำนวน
๑๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๑๒

เด็กหญิงปริณดา อุ่ยตระกูล
๑๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๑๓

เด็กชายพนธกร วิชาพร
๒๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๑๔

เด็กชายยศพัทธ์ ปุณยวรพันธ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๑๕

นางสาววรัษยา วิเศษพานิชกิจ
๒๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๑๖

นางสาวอัญ เตชะสนธิชัย
๐๒/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๑๗

นายฉัตรบดินทร์ ยิงทวีสิทธิกุล

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๑๘

นางสาวชนันธร ดีประเสริฐ

๑๑/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๑๙

นางสาวนรัญญา รุจนเวชช์
๐๗/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๒๐

นางสาวพรพิริยา พูลสิน
๒๖/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๒๑

นางสาวชัชฎา สุขะตุงคะ
๒๗/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๒๒

นางสาวนาเดีย หมัดนุรักษ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๒๓

นางสาวปภาวี พ่อค้าทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๒๔

นางสาวภัสมน อิทธิธนากร
๑๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๒๕

นางสาวชนาพร จาง
๒๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๒๖

นางสาวฐณิญา ศรีประยูรณกูล
๑๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๒๗

นางสาวพิมพ์ลภัส สอนสี
๑๑/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๒๘

นางสาวอาภาพรรณ มีอิม

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๒๙

นางสาวอภิชญา สงวนวงศ์วาน
๒๘/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๓๐

นางสาวภาพร ศรีสันติสุข
๒๗/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๓๑

นางสาวศลิษา ไชยสิงห์ทอง
๑๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๓๒

นางสาวสุชัญญา โชติพุทธิกุล
๒๘/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๓๓

เด็กชายสุรเชษฐ์ เรือนวงษ์
๒๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์)

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๓๔

เด็กชายณัฐพงศ์ คืนคง
๒๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์)

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ นุชเทียน
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์)

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๓๖

เด็กชายพชรพล วงศ์ศรีสังข์
๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์)

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๓๗

เด็กชายพุฒินาท แสงนัย

๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์)

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๓๘

เด็กหญิงวรรณพา สวัสดิตาล

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์)

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๓๙

เด็กชายศิวัฒน์ จงอวยพร
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์)

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๔๐

เด็กชายณัฐวุฒิ วิสุทธิรังสี
๐๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์)

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๔๑

เด็กหญิงบัวพิณ อกอุ่น
๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์)

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๔๒

เด็กหญิงนำฝน สุวรรณเขต
๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์)

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๔๓

เด็กชายณัฐพัชร์ แก้วตุมกา
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๔๔

เด็กชายวัชรพล ทรัพย์ประเทือง
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๑๓ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๔๕

เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์ชมภู
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๔๖

เด็กหญิงฐิติยา ศรีตองอ่อน

๑๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๔๗

เด็กหญิงธารทิพย์ เรืองเวช
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๔๘

เด็กหญิงปุญชรัสมิ

์

ฝกฝน
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๔๙ เด็กหญิงเด็กหญิงวนนณวิสา

โสวนปรีชา
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๕๐

เด็กชายกฤษณะ นครไทย
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๕๑

เด็กชายธงชัย บำรุงวงษ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๕๒

เด็กชายปยะพล ทองกำจาย
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๕๓

เด็กชายวรเมธ วงศ์สุปไทย
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๕๔

เด็กชายวีรวุฒิ สุขสุยุติ
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๕๕

เด็กชายศรัณู ทองไพรวรรณ
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๕๖

เด็กชายอุดมศักดิ

์

มีสมชาติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๕๗

เด็กหญิงจันทมณี อารักคิด

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๕๘

เด็กหญิงุ่รุ่งนภา เพ็ชรงาม
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๕๙

เด็กหญิงวริสรา ดีบุดดี
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๖๐

เด็กหญิงหนูนา มิงสอน

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๖๑

เด็กหญิงอริสรา อารักคิด

๑๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๖๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

สมหวัง
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๖๓

เด็กชายปฐมพร ช่อปทุมมา
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๖๔

เด็กหญิงปภาวรินทร์ เดชศาสตร์
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๖๕

เด็กชายจิรายุส บุญวัดหงษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๖๖

เด็กหญิงกิรดา หงส์มา
๑๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๖๗

เด็กชายวัชรพงษ์ แสงมาโท
๒๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๖๘

เด็กชายณัฐวุฒิ วงษ์ซุย
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๖๙

เด็กชายปยนนท์ ศรีหอม
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๗๐

เด็กหญิงธิดามณี วงสายันต์
๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๗๑

เด็กหญิงเพชรรัตน์ดา บัวน้อย

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๗๒

เด็กหญิงธมนวรรณ ซุ่นเฮง
๑๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๗๓

เด็กหญิงศรัณย์พร มิโน
๒๗/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๗๔

เด็กหญิงธนภรณ์ มาศทยาคุณ ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๗๕

เด็กชายสรวิทย์ เศิกศิริ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๗๖

เด็กหญิงพินทุ์สุดา แซ่กง
๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๗๗

เด็กหญิงทิฆัมพร แสงมาศ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๗๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ดาวงษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๗๙

เด็กหญิงสุนิสา ภู่สำอางค์
๒๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๑๔ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๘๐

เด็กชายณัฐวรรธน์ ทองพุ่ม
๒๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๘๑

เด็กหญิงนาตาลี แดงประดิษฐ์ ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๘๒

เด็กหญิงอามีนะ หมัด
๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๘๓

เด็กชายณัฐพล จันทร์งาม
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๘๔

เด็กหญิงจันทกานต์ กสิบุตร
๒๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๘๕

เด็กชายอิทธิพล ทาเคน
๓๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๘๖

เด็กชายไพโรจน์ รอดหอม
๑๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๘๗

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แซ่หวัง
๓๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๘๘

เด็กหญิงภัททิยา อินดวง
๑๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๘๙

เด็กชายสมรักษ์ พินงา

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๙๐

เด็กชายวรพงษ์ ทินช่วย
๑๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๙๑

เด็กชายพิพัฒน์ พริงเพราะ

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๙๒

เด็กชายพีรวัส คชทอง
๒๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๙๓

เด็กหญิงกชกร ฉิมวัย
๒๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๙๔

เด็กหญิงวชิราภรณ์ แพจันทร์
๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๙๕

เด็กหญิงปยธิดา มีพันธ์
๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๙๖

เด็กชายกิติพัฒน์ ใจโอบอ้อม
๑๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๙๗

เด็กชายรัชชานนท์ ภิงคานนท์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๙๘

เด็กหญิงศิริวีนัส อยู่คำ
๒๘/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๓๙๙๙

เด็กหญิงปรางค์นรี ศรีโนนยางค์
๒๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๐๐

เด็กชายรัฐภูมิ ธงชัย
๑๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๐๑

เด็กหญิงศิครินทร์ ขำโต
๑๗/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๐๒

เด็กหญิงฐิติกานต์ แสนกรุง
๑๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๐๓

เด็กหญิงภัทรนันท์ เรืองรักษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๐๔

เด็กหญิงศิรประภา เปรืองปรีชาสกุล

่

๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๐๕

เด็กหญิงชลดา ครุธกลัน

่

๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๐๖

เด็กหญิงธนัชญา รืนยุทธ์

่

๒๕/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๐๗

เด็กชายภูวนัย อุตมะยาน ๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๐๘

เด็กหญิงอทิตยา สีคราม
๑๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๐๙

เด็กหญิงอุมาพร แพงวงษ์
๑๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๑๐

เด็กหญิงอลิษา จันทร์สมัคร ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๑๑

เด็กหญิงทิพย์ธารา ต่ายมหาสุข ๒๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๑๒

เด็กหญิงสุชานันท์ มะสีผา
๒๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๑๓

เด็กหญิงขวัญเรือน หมวกเพ็ชร
๒๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๑๔

เด็กหญิงนิภาพร บุญมา
๒๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๑๕ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๑๕

เด็กหญิงณัฏฐนันท์ รัตนวิเชียร ๙/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๑๖

เด็กชายพีระพัฒน์ สมเผดิม
๒๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๑๗

เด็กชายเจนศักดิ

์

กุณโฮง
๑๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๑๘

เด็กชายวโรดม ธรรมทอง
๒๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๑๙

เด็กหญิงมุกมณี วงสายันต์ ๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๒๐

เด็กหญิงฑิมพิกา นราคร
๑๒/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๒๑

เด็กชายศิรภัส โชชัย ๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๒๒

เด็กหญิงสุวรรณภูมิ แก้วกุลา
๒๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๒๓

เด็กหญิงสุนินทรา บุญญา
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๒๔

เด็กชายนรบดี ศรีมาตย์
๑๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๒๕

เด็กหญิงไพรลิน ศาสตร์ศรี
๑๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๒๖

เด็กชายพัฒนภูมิ อดทน ๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๒๗

เด็กชายวิสากร พงษ์สังข์
๒๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๒๘

เด็กหญิงมานิตา รักแก้ว
๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๒๙

เด็กหญิงชรินรัตน์ แก้วทองตาล
๑๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๓๐

เด็กชายคงกระพัน บูชา
๒๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๓๑

เด็กชายพีระภัทร จตุพรไพบูลย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๓๒

เด็กชายกิตติพัฒน์ ช่วยแสง ๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๓๓

เด็กชายอาทิตย์ ชูขวัญ
๑๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๓๔

เด็กชายวรากรณ์ นาคคำ
๑๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๓๕

เด็กชายไกรวิทย์ นราหลำ
๒๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๓๖

เด็กชายพิพรรธน์ เถาะงามเอียม

่

๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๓๗

เด็กหญิงพรชิตา ใจสมัคร
๑๓/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๓๘

เด็กหญิงสุทิตา สินประเสริฐ ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๓๙

เด็กชายจักรกฤษณ์ ใจโค
๑๙/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๔๐

เด็กชายณัฐวัฒน์ วากวาที
๒๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๔๑

เด็กหญิงขวัญฤดี แดงแท้
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๔๒

เด็กหญิงธิติกานต์ ละโบ้
๑๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๔๓

เด็กหญิงวรัชยา เก่งนอก
๑๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๔๔

เด็กชายกลศกร ธิการาช
๑๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๔๕

เด็กชายวุฒิพงษ์ ใจงาม ๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๔๖

เด็กชายไอเดียร์ ดีสงคราม
๒๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๔๗

เด็กหญิงวิภา วันทนา

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๔๘

เด็กหญิงจิรารักษ์ อยู่มัน

่

๔/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๔๙

เด็กหญิงอุไลพร โชคคูณ
๑๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๑๖ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๕๐

เด็กชายวิชัย ชวน

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๕๑

เด็กชายหรรษา บุญดก
๑๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๕๒

เด็กชายปยพัฒธ์ เบียทอง

้

๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๕๓

เด็กชายสุชาครีส์ สระศรี ๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๕๔

เด็กชายพิชานนท์ ศรีดายา
๒๒/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๕๕

เด็กหญิงพิชญา กลมเกลียว
๒๑/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๕๖

เด็กหญิงสุพรรณี ผิวอ่อน ๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๕๗

เด็กชายธรรมรัตน์ มาลัยศรีฉลวย ๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๕๘

เด็กหญิงณัฐธิดา สีนู
๑๒/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๕๙

เด็กชายศิวา แสงเพ็ญฉาย
๒๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๖๐

เด็กหญิงอภิสรา ไล้สมุทร ๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๖๑

เด็กชายกฤตภาส ชุ่มชืนดี

่

๑๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๖๒

เด็กชายพีรพัฒน์ สาลีบุดี ๒๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๖๓

เด็กชายชนานนท์ มูลสันต์
๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๖๔

เด็กหญิงพรรณปพร สวัสดิ

์

๗/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๖๕

เด็กหญิงสุภัสศร ภู่สำอางค์
๑๘/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๖๖

เด็กหญิงนัชนันท์ นพโสภณ
๓๑/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๖๗

เด็กหญิงบัณฑิตา พงษ์พานิช ๙/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๖๘

เด็กหญิงปรีดารัตน์ พนมศิลป
๒๐/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๖๙

เด็กหญิงกุลวรา กังศิริ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๗๐

เด็กหญิงรตินันท์ ศรีตานนท์
๒๓/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๗๑

เด็กชายณัฐพงธุ์ ทองปาน ๑/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๗๒

เด็กหญิงสุภัสสรา บุญประคม ๗/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๗๓

เด็กชายทรงพล ผงจำปา
๑๑/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๗๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ คงสมบูรณ์
๒๔/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๗๕

เด็กหญิงพาสปอร์ต สีเชียงใหม่
๒๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๗๖

เด็กหญิงมณีนุช พานนนท์
๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๗๗

เด็กหญิงอรธิชา ใจกล้า ๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๗๘
เด็กหญิงเรือง สไรเล็ค

ซีเล็ค
๒๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๗๙

นางศิรินันท์ สุนันท์
๒๗/๐๙/๒๕๐๑

วัดปญญานันทาราม พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๘๐

นางสาวนราพร อรรคศรีวร
๒๔/๐๗/๒๕๑๖

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๘๑

นางสาวสุพิชชา ชาติสุนทร
๑๙/๐๙/๒๕๓๕

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๘๒

นางสาวญาณิศา แก้วผลึก
๐๖/๐๔/๒๕๓๓

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๘๓

นางสาวสุภาวดี ดีประวี
๗/๑๒/๒๕๓๒

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๘๔

นางสาวพจนีย์ อุ่นใจ
๒๗/๐๑/๒๕๓๒

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๑๗ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๘๕

นางสาวกุลธนัชญ์ จิตรสม
๑๑/๐๔/๒๕๓๕

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๘๖

นางสาวนันทนา สิรินที
๐๗/๐๙/๒๕๓๔

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๘๗

นางสาวนุชรี ภู่ระหงษ์
๒๑/๐๗/๒๕๓๓

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๘๘

นางสาวนฤมล พิชญไวยากร
๐๔/๑๐/๒๕๓๖

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๘๙

นางสาวณัฏฐาเนตร เหมกระศรี
๑๓/๑๐/๒๕๓๖

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๙๐

นางสาวเอือสุรีย์

้

ปกรณ์มณีกุล
๐๗/๐๗/๒๔๙๖

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๙๑

นางสาวสุปราณี แก้วมา
๑๕/๐๗/๒๕๒๐

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๙๒

นายนิพนธ์ แสนวังศรี
๑๑/๐๙/๒๕๓๖

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๙๓

นางสาวพีรญา บรรจบลาภ
๒๕/๐๒/๒๕๓๓

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๙๔

นางสาวภัททิรา ยิงเจริญภักดี

่

๐๒/๐๓/๒๕๒๕

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๙๕

นางสาวสุนีย์ภรณ์ แซ่จิว
๒๖/๑๐/๒๕๐๘

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๙๖
นางสาวสร้อยสุวรรณ ยิมแสง

้

๐๘/๑๑/๒๕๓๓

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๙๗

นางสาวสุพรรณี บุญเรือง
๐๓/๑๐/๒๕๐๘

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๙๘

นางสาวศศิพิมพ์ ยิงเจริญ

่

๒๐/๐๕/๒๕๓๐
วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๐๙๙

นางสาวดาว พึงบุญ

่

๐๘/๑๐/๒๕๓๖

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๐๐

นายวีระชาติ มาศขาว
๐๔/๐๕/๒๕๓๓

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๐๑

นางอรอนงค์ ตังก่อเกียรติ

้

๑๕/๐๓/๒๔๙๘

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๐๒

นางสาววราภรณ์ ต้นสอน
๑๙/๐๓/๒๕๒๒

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๐๓

นายธีรวัตร เผชิญมหาโยธิน
๑๗/๐๘/๒๕๑๔

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๐๔

นางสาวญาปกา ยังประโยชน์
๐๕/๐๑/๒๕๓๓

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๐๕

นางสาวสาธิดา ปานสิทธิชัย
๐๙/๑๑/๒๕๓๔

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๐๖

นางปราณี คำวงศรี ๐๕/๗/๒๕๐๖ วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๐๗

นางสาวจันทร์จิรา ปาลี
๑๔/๐๙/๒๕๒๔

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๐๘

นางสาวนิตยา ขำดำ
๑๘/๐๓/๒๕๒๖

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๐๙

นางสาววนิดา กล้าหาญ
๒๖/๐๘/๒๕๓๕

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๑๐

นางสาวธิชานุช ไทยานันท์
๒๒/๐๙/๒๕๓๑

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๑๑

นางมณฑา จตุรงค์วิทยากร
๑๕/๐๕/๒๔๙๙

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๑๒

นางสาวปณิธ ศรีเพ็ญ
๒๔/๐๔/๒๕๒๔

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๑๓

นางสาวนำ ทองรักษ์
๑๐/๑๑/๒๕๒๖

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๑๔

เด็กหญิงปณณิกา กาญจนศร
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๑๕

เด็กชายชนาธิป สินสร้อย
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๑๖

เด็กหญิงศศิธร เจิมราช

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๑๗

เด็กหญิงสุกัญญา นวลศรี
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๑๘

เด็กหญิงอภิญญา ชัยดี
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๑๙

เด็กชายบารมี สุขเกษม
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๑๘ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๒๐

เด็กชายศิวะ ทองแกมแก้ว
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๒๑

เด็กชายนวมินทร์ ยงพฤกษา
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๒๒

เด็กหญิงปานตา ปานไธสง
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๒๓

เด็กหญิงพิชาณิกา เคล้าคลึง
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๒๔

เด็กชายเดชาวิชญ์ เงินกลม

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๒๕

เด็กชายประสพโชค กลินศรีสุข

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๒๖

เด็กหญิงพรทิพย์ เรือเรือง

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๒๗

เด็กหญิงแพรวา หาพิกุล
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๒๘

เด็กชายเฉลิมชนม์ ปามา
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๒๙

เด็กหญิงณัฐณิชา สิงพันนา
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๓๐

เด็กหญิงธนพร ทองดี
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๓๑

เด็กชายธนากร ก้านขุนทด
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๓๒

เด็กชายธนาธรณ์ ไขประภาย
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๓๓

เด็กหญิงนวพรรษ อุ่นมา
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๓๔

เด็กหญิงนิภาพร บางชวด
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๓๕

เด็กหญิงเบญจวรรณ แผ่ผ่องพรรณ
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๓๖

เด็กหญิงปณณธร อารีเสวต
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๓๗

เด็กหญิงพรรณนารา น้อยพ่วง
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๓๘

เด็กหญิงพัทธนันท์ ไกรษี
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๓๙

เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ

์

เพชรจินดา
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๔๐

เด็กชายภูสิทธิ เพียรชอบ
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๔๑

เด็กหญิงรัชญา รุ่งแสงธนกร
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๔๒

เด็กหญิงวนัสนันท์ สุโภ
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๔๓

เด็กหญิงวรัชยา ขำเลิศ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๔๔

เด็กหญิงศรัณยาภัทร ฆรานนท์
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๔๕

เด็กหญิงศุภิสรา พรมโสกา
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๔๖

เด็กหญิงสยมพร เหมือนตาล
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๔๗

เด็กหญิงสิริรัศม์ วิสมิตะนันท์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๔๘

เด็กหญิงสุริวิภา แก้วเกิด
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๔๙

เด็กหญิงอนัญญา สุขโข
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๕๐

เด็กหญิงอลิสา เลิศเกษมผล
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๕๑

เด็กหญิงจินตภา ประเสริฐกุล
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๕๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เศียรทอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๕๓

เด็กชายกานต์พงษ์ ตังพงศ์ไพโรจน์

้

๑๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๕๔

เด็กชายชนกชนม์ แก้วพวง
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๑๙ / ๓๔๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๕๕

เด็กหญิงชนากานต์ อิมสำราญ

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๕๖

เด็กหญิงชวัลนุช พึงบุญ

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๕๗

เด็กชายปวิช รัตโนสถ
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๕๘

เด็กชายธนภัทร์ ลิมย้ง

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๕๙

เด็กหญิงธนัชชา ลอกล้า
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๖๐

เด็กหญิงนภัสสร เกิดกัญการ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๖๑

เด็กชายนราวิชญ์ ศรีแสงอ่อน
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๖๒

เด็กหญิงนันทินี บุญเลิศ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๖๓

เด็กหญิงนิภาวรรณ พรมนรินทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๖๔

เด็กหญิงนิราภร กล่อมเกลียง

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๖๕

เด็กชายปณวัตร สายหัศดี
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๖๖

เด็กหญิงปณฑิตา บุญกระจ่าง
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๖๗

เด็กหญิงพัชรพร ชนาชน
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๖๘

เด็กหญิงรุ่งฉัตร คงสร
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๖๙

เด็กหญิงวณัชวรรณ เปลียนธัญสิน

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๗๐

เด็กหญิงวรรษชล เดชาโชติไพบูลย์
๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๗๑

เด็กชายวรวิทย์ คลังแสง
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๗๒

เด็กชายวสันต์ อารัมภ์สกุล
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๗๓

เด็กหญิงศศธร กุศลรักษาสกุล
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๗๔

เด็กหญิงศศิกานต์ วงษ์เมือง
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๗๕

เด็กชายศุภณัฐ วัชรสิริโชติ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๗๖

เด็กชายสุรสิทธิ

์

ใจเมือง
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๗๗

เด็กหญิงสุวภัทร ราชประสงค์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๗๘

เด็กหญิงอนิตยา ปทุมยา
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๗๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สอนสุภาพ
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๘๐

เด็กชายเอราวิทย์ กลินอยู่

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๘๑

เด็กหญิงกวินนาฎ แก้วช่วย
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๘๒

เด็กหญิงกนกวรรณ เตรียมกรม
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๘๓

เด็กหญิงกรณพัฒน์ มหาเทพ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๘๔

เด็กหญิงกัญญ์วรา ชวาลรติกุล

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๘๕

เด็กหญิงกัลยกร หมืนแก้ว

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๘๖

เด็กหญิงกิงกนก

่

รามณี
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๘๗

เด็กชายคเณศ ตันติวัฒนารมย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๘๘

เด็กหญิงจณิสตา ฟากระจ่าง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๘๙

เด็กชายชยพล ชายทวีป
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๒๐ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๙๐

เด็กหญิงญาดา นันทกอบกุล
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๙๑

เด็กชายณภัทร ละออ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๙๒

เด็กหญิงณสิกาญจน์ ทวีวัฒนานนท์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๙๓

เด็กหญิงณัชชา แสงมณี
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๙๔

เด็กชายณัฐพัชญ์ ไวทยะมงคล
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๙๕

เด็กชายณัฐวัฒน์ โพธิตาทอง

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๙๖

เด็กหญิงเดือนธันวา ธนกิจเจริญกุล

๒๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๙๗

เด็กชายตะวัน ฤกษ์ล้วน
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๙๘

เด็กชายตุลยวัต เวียงทอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๙๙

เด็กชายธนกร เลขะวัฒนะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๐๐

เด็กชายธนโชติ คามีศักดิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๐๑

เด็กชายธนดล วงศ์เลิศศิริ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๐๒

เด็กหญิงธนพร อุดมพัฒน์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๐๓

เด็กชายธนัชภัทร ประภาสะวัต
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๐๔

เด็กหญิงธยาดา เสนาฤทธิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๐๕

เด็กหญิงธัญญรัตน์ โคตรพงษ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๐๖

เด็กหญิงธันย์ชนก พรรณวิชัย
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๐๗

เด็กชายนนทวัฒน์ จิวรรจนะโรดม
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๐๘

เด็กหญิงนภัส บัวทอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๐๙

เด็กหญิงนันท์นภัส สันวรรณ
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๑๐

เด็กหญิงพิชญ์สินี เลิศกชกร
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๑๑

เด็กหญิงพิชญาภา แหมไธสง
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๑๒

เด็กหญิงพิณพิชา ศิริซุ้มสุวรรณ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๑๓

เด็กหญิงภคพร จันทา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๑๔

เด็กหญิงภคมน พิศจรัสกุล
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๑๕

เด็กหญิงภัคจิรา กันทิม
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๑๖

เด็กชายภูพิรัฐ ประดิษฐบรรจง
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๑๗

เด็กชายภูริณัฐ สุบงกช
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๑๘

เด็กหญิงภูริตา แก่นกระจ่าง
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๑๙

เด็กหญิงมีสุข ทองเลิศ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๒๐

เด็กชายเมธีกิตติ

์

ศิลปเลิศลักษณ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๒๑

เด็กชายรชต โชติกุลธารา
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๒๒

เด็กหญิงรวินท์นิภา สุรมานนท์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๒๓

เด็กชายรัชชานนท์ อุบลม่วง
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๒๔

เด็กชายรัฐนนท์ บ่อแตน
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๒๑ / ๓๔๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๒๕

เด็กหญิงรำแพน มณีพันธ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๒๖

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ บุญชู
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๒๗

เด็กหญิงลลิตา จิตรน้อม
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๒๘

เด็กหญิงลักษิกา ราชวงค์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๒๙

เด็กหญิงวชิราภรณ์ เทียมทัด

๑๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๓๐

เด็กชายวรเมธ เปล่งพานิช
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๓๑

เด็กหญิงวรรณนิษา เอกา
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๓๒

เด็กหญิงวรันธร ทิมจาด
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๓๓

เด็กชายวราพล ละเอียด
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๓๔

เด็กหญิงวริศรา ชัยกิจ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๓๕

เด็กหญิงวิชญากานต์ โสมะเกษตรินทร์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๓๖

เด็กหญิงศนิชา วงมลทล
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๓๗

เด็กหญิงศศิรินทร์ ประมูลศิลป
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๓๘

เด็กชายศิวพัฒน์ เงินยางแดง
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๓๙

เด็กหญิงศุภพิชญ์ สุดบางกุ้ง
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๔๐

เด็กชายศุภวิชญ์ กาสา
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๔๑

เด็กหญิงสรัลพร สันตินันตรักษ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๔๒

เด็กหญิงสิรินนภัส พนิชเรืองไกร
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๔๓

เด็กหญิงสุทธสินี ตรงต่อกิจ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๔๔

เด็กหญิงสุปรียาพร แปนคุ้มญาติ
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๔๕

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ทวีธัญญ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๔๖

เด็กชายสุภวัฒน์ อมรพุทธพล
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๔๗

เด็กหญิงสุเมธินี หาญสามัคคี
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๔๘

เด็กชายหาญชัย นนท์ประสาท
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๔๙

เด็กหญิงอชิรญา สมนึก
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๕๐

เด็กหญิงอชิรญามาศ บัตรมาก
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๕๑

เด็กหญิงอภิญญา ขวัญเมือง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๕๒

เด็กหญิงอภิสญารัชต์ หลักทรัพย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๕๓

เด็กหญิงอรจิรา วารี
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๕๔

เด็กหญิงอรพรรณ รอดบำรุง
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๕๕

เด็กหญิงอรัชภรณ์

นรินทรกุล ณ อยุธยา
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๕๖

เด็กหญิงอัณณ์ณิชา อินจา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๕๗

เด็กหญิงอาจรีย์ สิทธิสรวง
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๕๘

เด็กหญิงอิสริยา ผ่องโสภา
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๕๙

เด็กชายไอดิน คล้ายเหมือน
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๒๒ / ๓๔๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๖๐

เด็กชายกรวิชญ์ กรานแหยม
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๖๑

เด็กหญิงกัญญาภัค ปรุงวัฒนากร
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๖๒

เด็กชายกันต์ธร แต้พานิช
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๖๓

เด็กชายนนทกร โกวิทย์วิวัฒน์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๖๔

เด็กหญิงเนตรนภา เอียมรัศมี

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๖๕

เด็กหญิงบัณฑิตา ภิรมย์ยิง

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๖๖

เด็กหญิงลัลน์ลลิตน์ ลุขะรัง
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๖๗

เด็กชายสพลดนัย วงษ์กวน
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๖๘

เด็กหญิงอิงศิกา ซันไล
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๖๙

เด็กหญิงอินทิรา โอภาสพงศ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๗๐

เด็กชายก้องภพ อุบลม่วง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๗๑

เด็กหญิงกันยารัตน์ ครองยุติ
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๗๒

เด็กชายไกรวิชญ์ สุธิราวุธ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๗๓

เด็กหญิงคีตา นิลพัตร์
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๗๔

เด็กหญิงฉัตรชนก หันกระสัน
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๗๕

เด็กหญิงชญาภา ปนสุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๗๖

เด็กหญิงชนนิกานต์ สังขรัตน์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๗๗

เด็กชายชนาธิป ไร้พวง
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๗๘

เด็กหญิงชนิกานต์ จตุรานนท์
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๗๙

เด็กหญิงชลิตา แก้วยองผาง

๑๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๘๐

เด็กหญิงชาคริยา ชวาลดนัยกุล

๑๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๘๑

เด็กหญิงชุติกนิษฐ์ภา เจริญลาภนพรัตน์ ๒๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๘๒

เด็กหญิงชุติมา ไทยถาวร
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๘๓

เด็กหญิงฐิตารีย์ สุยะฟู
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๘๔ เด็กหญิงฐิติกาญจน์นภัส

สีสุคล
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๘๕

เด็กชายณัฐนนท์ หาญทวีภัทร
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๘๖

เด็กชายณตชยพงษ์ เฉยทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๘๗

เด็กชายณภัทร พันธุ์สวัสดิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๘๘

เด็กชายณฤพล กองตา
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๘๙

เด็กหญิงณัฏฐ์ศศิ บัวทรัพย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๙๐

เด็กหญิงณัฐนันท์ วินสน
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๙๑

เด็กหญิงณัฐรดา อุปพงศ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๙๒

เด็กหญิงณิชาภา สำรองพันธุ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๙๓

เด็กหญิงดลพร เกษทับทิม
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๙๔

เด็กชายทิวัตถ์ วณิชเวทิน
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๒๓ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๙๕

เด็กหญิงธณัฏฐ์ภรณ์ เอียมผ่อง

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๙๖

เด็กชายธนาธร บุญยาจิณ
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๙๗

เด็กชายธรรศนนท์ แตงร่ม
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๙๘

เด็กหญิงธิดานุช วงษ์ขมทอง
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๒๙๙

เด็กชายธัญเทพ รินทระ
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๐๐

เด็กหญิงธารทิพย์ ศรีอัดชา
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๐๑

เด็กชายธีรพงษ์ คงนาน
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๐๒

เด็กชายธีรวุฒิ ภู่โค
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๐๓

เด็กหญิงนงนภัทร ศรีชัชวาล
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๐๔

เด็กชายนโม ทาริยะอินทร์
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๐๕

เด็กหญิงนริศรา วัฒนะ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๐๖

เด็กหญิงนัฏกร เอียมขำ

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๐๗

เด็กชายนิติพัฒน์ ธนภิวัฒน์โภคิน
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๐๘

เด็กชายนิธิกร คำรังษี
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๐๙

เด็กหญิงนิศาชล นุเสน

๑๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๑๐

เด็กหญิงเนตรดาว สนันเอือ

่ ้

๒๗/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๑๑

เด็กชายบริภัทร ไชยแสงบุญ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๑๒

เด็กหญิงเบญญาภา โลกะธรรมะ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๑๓
เด็กหญิงปกรณ์พรชนก

ระเวง
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๑๔

เด็กชายปฐมพร ดวงธัมมา
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๑๕

เด็กหญิงปทิตตา เพ็งเอม
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๑๖

เด็กหญิงปภาวรินท์ ปานไกร
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๑๗

เด็กชายปยุต ทรัพยอาจิณ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๑๘

เด็กหญิงปรมาภรณ์ กิมาพร
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๑๙

เด็กหญิงปริยากร โคช่วย
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๒๐

เด็กหญิงปรียาพร ชานมณีรัตน์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๒๑

เด็กหญิงปรียาภัทร เทียงนนทรีย์

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๒๒

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา มันสงค์

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๒๓

เด็กชายปณณ์ เลิศประภามงคล
๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๒๔

เด็กหญิงปติพร ช่อลำไย
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๒๕

เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ โกศลวาทะวงศ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๒๖

เด็กชายพงศกร เมืองสีสุข

๑๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๒๗

เด็กหญิงพนัชกร แท่นรัตนกุล
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๒๘

เด็กหญิงพรประดับ บุญรอด
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๒๙

เด็กหญิงพรพัฒน์ พิพัฒน์กุลชัย
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๒๔ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๓๐

เด็กชายพสิษฐ์ สมประสงค์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๓๑

เด็กหญิงพิชญ์สินี สิทธิกุล
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๓๒

เด็กหญิงพิชญา ฮาดสม
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๓๓

เด็กชายพุฒิเมธ ประดิษฐ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๓๔

เด็กหญิงเพ็ญพร การจนารักพงค์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๓๕

เด็กชายภควัต
ธำรงค์อนันต์สกุล

๒๒/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๓๖

เด็กชายภีมวัจน์

นรินทรกุล  ณ  อยุธยา
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๓๗

เด็กชายภูรินท์ ปะวันเต
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๓๘

เด็กชายมณฑล บุญชนะเมธี
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๓๙

เด็กหญิงมนรดา ณ เชียงใหม่
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๔๐

เด็กหญิงมศารัศม์ พุทธะไชยทัศน์
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๔๑

เด็กชายมินทดา สานนท์
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๔๒

เด็กหญิงยิษฐา วงค์เพชร
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๔๓

เด็กชายรัชชานนท์ ขมินทอง

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๔๔

เด็กชายรัชชานนท์ จิตรตาราน
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๔๕

เด็กชายรัชชานนท์ ยิงยง

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๔๖

เด็กชายรัฐธีร์ พนิตจินดาศักดิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๔๗

เด็กหญิงรัตนเพ็ญ เทพามาตย์
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๔๘

เด็กหญิงลภัสรดา เพ็ชร์รุ่ง
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๔๙

เด็กชายวรท ฟกอุไร

๒๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๕๐

เด็กหญิงวริศรา เหลืองถาวรกุล
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๕๑

เด็กชายวันชัยชนะ บุญสำเร็จ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๕๒

เด็กหญิงวีรยา อยู่วัฒนะ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๕๓

เด็กหญิงศุภจิรา มธุรสสุนทร
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๕๔

เด็กชายสุชน ปฏิยัตต์โยธิน
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๕๕

เด็กชายสุมินธาดา แก้วศรีฟอง
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๕๖

เด็กหญิงอรดา นามวงศ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๕๗

เด็กหญิงอศิรพรรณ์ ยงประเสริฐ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๕๘

เด็กหญิงอัญชลีพร นิธิเมธดำรงค์พล
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๕๙

เด็กชายอาณัติ วรรธนะพงษ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๖๐
เด็กหญิงอินทร์กรแก้ว

จันทรบุตร
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๖๑

เด็กหญิงอินทริรา เจริญจุฑารักษ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๖๒

เด็กหญิงเอมณิชา กาญจนะหุต
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๖๓

เด็กหญิงจิดาภา ชืนโต

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๖๔

เด็กหญิงจิดาภา เรืองสระ
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๒๕ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๖๕

เด็กชายสุเมธ ยวนเขียว
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๖๖

เด็กชายฐานิต อธิปญญาวงศ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๖๗

เด็กชายธนภัทร ก้องเสียง
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๖๘

เด็กชายรัฐภูมิ วงษ์เมือง
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๖๙

นายธนพล จันทร์ตา
๐๑/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๗๐

นางวนิดา รัตนวรวิริยะ
๐๕/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๗๑

เด็กชายพลกฤต แก้วทอง
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๗๒

เด็กหญิงเยาวเรศ วงศ์พิทักษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๗๓

เด็กชายกฤษฎา ซิมเล่มกิม

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๗๔

เด็กชายจิรภัทร ทองน้อย
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๗๕

เด็กชายฉัตรมงคล เงินถี
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๗๖

เด็กชายณัฐพนธ์ อาภัสสรพันธุ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๗๗

เด็กชายบงกฏ ซือสัตย์

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๗๘ เด็กชายพรรณพฤษชาติ
พันธ์อิเปย

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๗๙

เด็กชายวชิรวิทย์ แกล้วการไถ
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๘๐

เด็กชายวรภพ วิชัยดิษฐ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๘๑

เด็กชายวัณณุกรรชน์ เนือแน่น

้

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๘๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ พรมโคตร
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๘๓

เด็กหญิงศิวินธาร คำแสนวงศ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๘๔

เด็กชายอัมภวันท์ กาฬภักดี
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๘๕

เด็กชายเกศดา หะรัญราช
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๘๖

เด็กชายเจนณรงณ์ คงแสงศักดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๘๗

เด็กชายเนรมิต แซ่จิว
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๘๘

เด็กชายชัชวาล วงศ์สุวรรณ
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๘๙

เด็กชายพิสกร จันทร์บวร
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๙๐

เด็กหญิงวรฉัตร อุบลเฉลา
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๙๑

เด็กหญิงศดานันท์ จันทร์อ่อน
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๙๒

เด็กชายศักด์มงคล จิตต์สว่าง
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๙๓

เด็กหญิงณิชา แถลงดี
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๙๔

เด็กหญิงจุฬาทิพย์ พิมทอง
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๙๕

เด็กหญิงกณิกา พองพี
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๙๖

เด็กหญิงลีลาวดี พานทองทิพย์
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๙๗

เด็กหญิงอังคณา กัลยา
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๙๘

เด็กหญิงอัจฉรา วงค์คลอง
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๓๙๙

เด็กหญิงณัฐธิดา มาลา
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๒๖ / ๓๔๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๐๐

เด็กหญิงสร้อยนาค โคมเวียน
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๐๑

เด็กหญิงสวรรยา ชมนารี
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๐๒

เด็กหญิงขวัญข้าว แสนทองล้วน
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๐๓

เด็กชายจิรพัฒน์ แซ่โค้ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๐๔

เด็กหญิงณัฐวดี ครุธทิน

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๐๕

เด็กหญิงนัฏรมล พลศักดิขวา

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๐๖

เด็กหญิงนิชาวรรณ ทิวันทา
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๐๗

เด็กหญิงพลอยไพลิน แสงจันทร์อ่อน
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๐๘

เด็กหญิงภัทศา ทองพราว
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๐๙

เด็กชายภานุพงศ์ เพ็งภาค
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๑๐

เด็กชายภูมิภัทร์ จันทรมังคล
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๑๑

เด็กชายภูวนาถ ราธนาวงศ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๑๒

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ แย้มทัย
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๑๓

เด็กชายวงศกร แก้วสุวรรณ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๑๔

เด็กหญิงอรุชา ทวีเดชภรรกุล

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๑๕

เด็กหญิงภิญญดา สอยสังวาลย์
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๑๖

เด็กหญิงวนาลี จำรูญพันธ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๑๗

เด็กหญิงหทัยวรรณ แหยมเชย
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๑๘

เด็กหญิงแสงเดือน บุญเกิด
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๑๙

เด็กหญิงธนนันท์ ทุบบาง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๒๐

เด็กหญิงนาตาลี บูมควิส
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๒๑

เด็กชายพีรณัฐ เต่าทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๒๒

เด็กชายวิรนนท์ จิตรักมัน

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๒๓

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สร้อยแก้ว
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๒๔

เด็กหญิงเมธาพร จรจรัล
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๒๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ต้นหยง
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๒๖

เด็กหญิงกรวรรณ ทาสีดำ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๒๗

เด็กหญิงณัฐรัตน์ ส่องประเสริฐ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๒๘

เด็กหญิงนภสร แก้วคูณ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๒๙

เด็กหญิงวรัชยา โควันนา
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๓๐

เด็กหญิงศศิกานต์ สุขคล้าย
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๓๑

เด็กหญิงสิริโสภา ชัยโตบะ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๓๒

เด็กหญิงตุสิตา ไชยปญหา
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๓๓

เด็กหญิงนุจรี รุ่งเรือง
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๓๔

เด็กหญิงพรภิญญา คล้ายแพร
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๒๗ / ๓๔๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๓๕

เด็กชายวิธวินท์ อรุณสันติกุล
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๓๖

เด็กหญิงกฤติยาณี รืนเวช

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๓๗

เด็กชายณภัทร พุดารักษ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๓๘

เด็กหญิงธัญญรัตน์ เสือกุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๓๙

เด็กหญิงอัยรดา ธืดา
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๔๐

เด็กหญิงพินัฏชา รัตนประยูร
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๔๑

เด็กหญิงสโรชา แหยมเจริญ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๔๒

เด็กหญิงธนภรณ์ สิมาพันธ์
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๔๓

เด็กหญิงบุญกร สง่าพันธ์
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๔๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ จุละจาริตต์
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๔๕

เด็กชายเอกรินทร์ สดเอียม

่

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๔๖

เด็กชายพิชญางกูร สุขสุมิตร
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๔๗

เด็กชายธนดล โพธิศรี

์

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๔๘

เด็กชายทิวาวัชร์ ศิริมานนท์
๐๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๔๙

เด็กชายธนกร สายธะนู
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๕๐

เด็กชายชินภัทร ชาญพิมาย
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๕๑

เด็กชายธีรภัทร โคตภักดั
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๕๒

เด็กชายวิศรุติ ฤทธิบูรณ์

์

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๕๓

เด็กชายณัฐกมล คะสุวรรณ
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๕๔

เด็กหญิงมุกฐิตา วรางกูร
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๕๕

เด็กหญิงวรัญญา ฤกษ์งาม
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๕๖

เด็กหญิงฐิติวรดา กระแจ่ม
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๕๗

เด็กหญิงปวีณา โคตรทอง
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๕๘

เด็กหญิงรุ่งรวี รอดชมภู
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๕๙

เด็กหญิงฐิตาพร กิตตินาคหิรัญ
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๖๐ เด็กหญิงกรรณธ์ญาณัฐษ์

โยธารัตน์
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๖๑

เด็กหญิงสุกัญญา ศรีแปลงวงศ์
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๖๒

เด็กหญิงชญานิศ คงพรม
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๖๓

เด็กชายปติพงษ์ สุทธิจักษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๖๔

เด็กชายสิทธิชัย พุกอ่ม
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๖๕

เด็กชายอัมรินทร์ สุขสวัสดิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๖๖

เด็กชายขจรศักดิ

์

กลมแปน
๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๖๗

เด็กชายชนนันท์ ปอมมงกุฏ
๓๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๖๘

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ปานพรม
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๖๙

เด็กหญิงอังลดา น้อยราวี
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๒๘ / ๓๔๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๗๐

เด็กหญิงอาทิตญา วาระโยธา
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๗๑

เด็กหญิงสุปรียา วงค์ใหญ่
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๗๒

เด็กหญิงพริสร ถนอมทอง
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๗๓

เด็กหญิงกานต์สินี ปทุมานนท์
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๗๔

เด็กชายภูริภัทร์ พันธนาเสวี
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๗๕

เด็กชายรติมดี ดวงจักร์
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๗๖

เด็กชายณัฏฐ์ ภิญโญยง
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๗๗

เด็กหญิงเขมจิรา บุญรอด
๑๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๗๘

เด็กหญิงปวริศา ยันต์ประเวศ
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๗๙

เด็กหญิงวราภรณ์ ไวสุวรรณ
๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๘๐

เด็กชายอนุชิต คำบาง
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๘๑

เด็กชายสหรัฐ บำรุงจิต
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๘๒

เด็กหญิงอาทิตยา ราชมาลา
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๘๓

เด็กหญิงอภิรดา จันทร์ไพจิตร
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๘๔

เด็กหญิงศุภมาส พงษ์สินธนาบดี
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๘๕

เด็กชายรุ่งโรจน์ โปร่งทะเล
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๘๖

เด็กชายธนาเศรษฐ์ สุริยะมณี
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๘๗

เด็กชายพรเทพ จุ้ยเจริญ
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๘๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชมบุญ
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๘๙

เด็กชายพิชญ์พงษ์ ศรีษาพุทธ
๒๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๙๐

เด็กชายสยามรัฐ ใจซือ

่

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๙๑

เด็กหญิงเยาวเรศ มอกู
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๙๒

เด็กหญิงภทรวรรณ ชัยธวัฒน์กุล
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๙๓

เด็กหญิงพิมพ์มาดา คงยืน
๑๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๙๔

เด็กหญิงอัฏฐณิชา เอียดมุสิก
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๙๕

เด็กหญิงจิดาภา ภักดีดำรงจิตร
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๙๖

เด็กชายจักรกฤษณ์ กลินพยอม

่

๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๙๗

เด็กชายวิสิษฏ์ โพธิทิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๙๘

เด็กหญิงนิภาดา สุระ
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๔๙๙

เด็กชายไชยบวร ทองดาด
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๐๐

เด็กชายอภิชาติ งามแสง
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๐๑

เด็กชายอชิตะ นาทาแซง
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๐๒

เด็กหญิงขวัญชนก คุณแก้วอ้อม
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๐๓

เด็กหญิงประภัสสร บุตรดอน
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๐๔

เด็กชายไกรวิชญ์ สุระ
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๒๙ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๐๕

เด็กชายนริศ นาคเนตร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๐๖

เด็กชายพีระพัฒน์ จุลทัศน์
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๐๗

เด็กชายกฤตกร โตวงษ์
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๐๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก จำปาเนตร
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๐๙

เด็กหญิงจิตรลดา ทองแวว
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๑๐

เด็กหญิงอัญชิสา สอนทรง
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๑๑

เด็กชายภูมิหรินทร์ หัตถาอาชีว
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๑๒

เด็กชายกันต์พจน์ เฮงไทร
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๑๓

เด็กชายณัฐพล ร่วมจิตร
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๑๔

เด็กหญิงอิงค์ฟา กรีเย็น
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๑๕

เด็กหญิงพัชรี หัดถะกอง
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๑๖

เด็กชายธนวินท์ โสวัตร
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๑๗

เด็กชายชนะพล โสดานาคะ
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๑๘

เด็กหญิงพัชรณัฏฐ ทวี
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๑๙

เด็กชายรวิภาส สวัสดี
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๒๐

เด็กชายธีรภัทร โสภณ
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๒๑

เด็กหญิงฌนัญชิตา เรืองหิรัญ
๐๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๒๒

เด็กหญิงณัฐชา จุลพงษ์
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๒๓

เด็กชายศุภโชติ บัวนาค
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๒๔
เด็กหญิงเพชรนำหนึง

่

ตีพัด
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๒๕

เด็กหญิงปทิตตา กลินศรีสุข

่

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๒๖

เด็กหญิงอริษา ขาวผ่อง
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๒๗

เด็กชายอโณทัย พิมพ์จันทร์
๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๒๘

เด็กหญิงนุชรินทร์ สายสว่าง
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๒๙

เด็กหญิงนำฝน อินทร์เล็ก

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๓๐

เด็กชายสุวรรณภูมิ แก้วไพล
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๓๑

เด็กหญิงจิรัชญา แขกซอง
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๓๒

เด็กชายศุภฤกษ์ แก้วกำพล
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๓๓

เด็กชายมหาสมุทร อุติ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๓๔
เด็กชายโชคโอฬารกุล

ตาวอ่อน
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๓๕

เด็กหญิงปภาวดี นามขัน
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๓๖

เด็กหญิงพลอยชมพู เหมือนจันทร์
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๓๗

เด็กหญิงวรรณิรญา จันทร์เขียน

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๓๘

เด็กหญิงลลิตตา วุฒิชัย
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๓๙

เด็กหญิงปาริตา สุขสว่าง
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๓๐ / ๓๔๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๔๐

เด็กชายเอกวิทย์ คล้ายศร
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๔๑

เด็กชายชัยชนะ ดีโท่น
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๔๒

เด็กชายปฏิพัฒน์ แก้วงาม
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๔๓

เด็กชายภาคภูมิ บุญธรรม
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๔๔

เด็กชายปรเมวร์ ประพาศพงษ์
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๔๕

เด็กชายธนพล ดงตะวัน
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๔๖

เด็กชายพุฒิพงศ์ เกิดสุวรรณ
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๔๗

เด็กชายภูมิวัฒน์ ศรีนงนุช

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๔๘

เด็กหญิงฐิตาภา บุญมาก
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๔๙

เด็กหญิงธัญรดา แจ่มขุนเทียน
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๕๐

เด็กหญิงสุรภา วงศ์คำ
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๕๑

เด็กหญิงธนัชพร สังเวช
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๕๒

เด็กหญิงอาทิติญา จิตรหาญ
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๕๓

เด็กหญิงกัญญา หงษ์วิเศษ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๕๔

เด็กหญิงจันทร์จิรา แก้วเหลียม

่

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๕๕

เด็กชายชนายุส รืนณรงค์

่

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๕๖

เด็กชายพชรดนัย ไพรศรี
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๕๗

เด็กหญิงอรวรินทร์ โนรี
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๕๘

เด็กชายชาคริต รัตนชัยพล
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๕๙

เด็กชายพิทักษ์พงศ์ กวนศรี
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๖๐

เด็กหญิงพิชญาภา กวนศรี
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๖๑

เด็กหญิงวทันยา สินเจริญ
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๖๒

เด็กชายภูมินันท์ ศรีสุขแก้ว
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๖๓

เด็กหญิงอัยดา เนือจันทา

้

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๖๔

เด็กหญิงพิชญาภา อาจหาญ
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๖๕

เด็กชายอัครเดช พวงสวัสดิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๖๖

เด็กชายธรธวัช โพธิทอน

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๖๗

เด็กชายประกายวิทย์ โคตมา
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๖๘

เด็กหญิงธมลวรรณ พันธ์วิชัย
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๖๙

เด็กหญิงวาธิณี นิติสิทธิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๗๐

เด็กหญิงมษญิ วรางกูร
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๗๑

เด็กหญิงสุชาดา สดเอียม

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๗๒

เด็กชายอภิชาติ มุ่งสิน
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๗๓

เด็กชายกฤษณะพงษ์ ศรีคำภา

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๗๔

เด็กชายมรดก ณ ถลาง
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๓๑ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๗๕

เด็กชายภาคภูมิ เพชรโต
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๗๖

เด็กหญิงฉัตรสุดา ธรรมเกษร
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๗๗

เด็กหญิงญาณภัทร ต้นโพธิโต

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๗๘

เด็กหญิงอรวรรณ จงดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๗๙

เด็กชายจตุภัทร คะเณสุข
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๘๐

เด็กชายนนทกร พันธ์ชัย
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๘๑

เด็กชายณัฐวุฒิ แสนวงค์คำ
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๘๒

เด็กชายปณณวิชญ์ โพธิแจ่ม

์

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๘๓

เด็กหญิงรุจรดา สุพรรณ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๘๔

เด็กหญิงสิรินภา เปล่งปลืม

้

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๘๕

เด็กหญิงชนกานต์ ปอมมงกุฎ
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๘๖

เด็กชายเจษฎากร ดีเหลือ
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๘๗

เด็กชายกฤษฏิ

์

โคสิน
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๘๘

เด็กชายธีรภัทร พรมอุบล
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๘๙

เด็กชายภาคภูมิ แก้วแสงดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๙๐

เด็กหญิงชลดา ศรีภา
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๙๑

เด็กหญิงภัทรสุดา วงศ์วิริยชาติ
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๙๒

เด็กหญิงจิดาภา ภาคีเคียน
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๙๓

เด็กหญิงดวงกมล สมสุข
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๙๔

เด็กชายพาณุวัฒน์ สิงห์รักษ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๙๕

เด็กหญิงขวัญสุดา สดีเดช
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๙๖

เด็กชายธนโชติ ดวงศร
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๙๗

เด็กชายปุณณสิน ภาคเพียร
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๙๘

เด็กหญิงธีรญา ทองมาลา
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๕๙๙

เด็กชายบุญสุข อิงติง

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๐๐

เด็กชายสุพนธ์ มีบุญ
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๐๑

เด็กชายอาทิตย์ ลอสือ
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๐๒

เด็กหญิงธนัชพร เจรียมพันธ์
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๐๓

เด็กชายทศลักษณ์ เขียวอุบล

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๐๔

เด็กหญิงปภาวรินทร์ เพ็ชรเสน
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๐๕

เด็กหญิงภรชนก สีม่วงงาม
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๐๖

เด็กชายภัทรพงษ์ อินทราช
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๐๗

เด็กชายอิทธิพัทธ์ จูมวงษ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๐๘

เด็กหญิงภัทราพร อ่อนคำหล้า
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๐๙

เด็กหญิงสุชาดา กำจัดภัย
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๓๒ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๑๐

เด็กหญิงพิชญานารี วรภัสร์สรกุล
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๑๑

เด็กหญิงสุธาสินี รมยานนท์
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๑๒

เด็กชายกิตติทัต ทิพสอน
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๑๓

เด็กชายปวเรศ ไชยชนะ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๑๔

เด็กชายธนกร หงษ์สุวรรณ
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๑๕

เด็กหญิงอลิษา นามกันยา
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๑๖

เด็กหญิงกมลวรรณ สีพรม
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๑๗

เด็กชายนพนนท์ พรหมคง
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๑๘

เด็กหญิงดากานดา เพ็ชรรัตน์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๑๙

เด็กหญิงธิดาเทพ วินไธสง
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๒๐

เด็กชายพีรภัทร แสงสาง
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๒๑

เด็กหญิงชนิดา เอกนะ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๒๒

เด็กชายพิชาญเมธ คำตัน
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๒๓

เด็กชายอาณัฐ โพธิศรี

์

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๒๔

เด็กชายนิธิศรุจ กลินศรีสุข

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๒๕

เด็กชายชัยวัฒน์ โชโต
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๒๖

เด็กชายธีรภัทร กานต์วงศ์ชัย
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๒๗

เด็กชายพสิษฐ์ ธิปกเศรษฐพงศ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๒๘

เด็กชายณัฐนนท์ พรมนอก
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๒๙
เด็กหญิงเขมเรืองพิลาศ

เอมโอฐ
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๓๐

เด็กหญิงปานฤทัย ศรีสมุทร

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๓๑

เด็กหญิงนำฝน ร่มจำปา
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๓๒

เด็กชายพฤกษา อุติ
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๓๓

เด็กหญิงบุษบา ทวีทรัพย์ลำเลิศ
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๓๔

เด็กชายเนติพงษ์ คงเมือง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๓๕

เด็กหญิงปทิตตา เจริญชอบ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๓๖

เด็กหญิงนิราภร จันนิม
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๓๗

เด็กชายธนากร เฉลิมสมัย
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๓๘

เด็กชายธเนศพล สืบใจถา
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๓๙

เด็กชายธีระภัทร สมรูป
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๔๐

เด็กชายไกสร อินทร์เล็ก
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๔๑

เด็กหญิงจินดารัจน์ ปานนิม

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๔๒

เด็กหญิงนวนันทร์ ชาญชัยฤทธิไกร

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๔๓

เด็กหญิงนพเก้า พุฒซ้อน
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๔๔

เด็กหญิงกรวรรณ สารคาม
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๓๓ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๔๕

เด็กชายธีรโชติ ธรรมวังวาลย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๔๖

เด็กชายกิตติภัฎ วิเศษโต๊ะ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๔๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

กรมแปน

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๔๘

เด็กชายก้องอนันต์ ธนีเจริญ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๔๙

เด็กหญิงจุฑามาศ สมบุญพร้อม
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๕๐

เด็กหญิงจิรฐา พัฒนชูมงคล
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๕๑

เด็กหญิงปาริฉัตร ย่องด่างดำ
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๕๒

เด็กหญิงพิจิตตรา ใหม่มงคล

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๕๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ นากตระกูล
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๕๔

เด็กชายบุญสม โคสิน
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๕๕

เด็กหญิงจิดาภา ศรีโชค
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๕๖

เด็กหญิงจันทนา กุลปะระ
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๕๗

เด็กชายพรเทพ คงมี
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๕๘

เด็กหญิงกฤติยา สารภา
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๕๙

เด็กหญิงพิจิตรา ตังใจ

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๖๐

เด็กชายรัฐภูมิ ไพศาล

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๖๑

เด็กหญิงพลอยชมพู กระโจมพล

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๖๒

เด็กชายคุณาสิน อังศุชวลิต
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๖๓

เด็กชายธันวา ไสยศาสตร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๖๔

เด็กชายปริญญา สิงห์คะ
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๖๕

เด็กชายจิรภัทร อังโก๊ะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๖๖

เด็กชายชนะศักดิ

์

ภาคาพร

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๖๗

เด็กหญิงศศิธร คำพิลา
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๖๘

เด็กชายภูสมิง จุลพงษ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๖๙

เด็กชายศุภกร โกวินท์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๗๐

เด็กชายชินวัตร โชโต
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๗๑

เด็กชายเขตต์นรินทร์ กลันเนียม

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๗๒

เด็กชายนครินทร์ ปูด้วง
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๗๓

เด็กชายณัฐพล แหลมกีกำ

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๗๔

เด็กชายอภิชัย ท้วมบริบูรณ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๗๕

เด็กชายสุทัศน์ ปตาสัง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๗๖

เด็กชายนฤทธิ

์

เครืองาม
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๗๗

เด็กชายโกวิทย์ ต้องประสงค์
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๗๘

เด็กชายธนวิชญ์ อุมมศาสตร์พร
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๗๙

เด็กหญิงอนุตตรีย์ พุ่มไพร

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๓๔ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๘๐

เด็กหญิงเขมนันท์ บุญแสง
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๘๑

เด็กหญิงศศิธร โฉมกระชวย
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๘๒

เด็กหญิงสรัสกร ราศรี
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๘๓

เด็กชายแซค แสงแก้ว
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๘๔

เด็กหญิงณัฐพร ชัยสงคราม
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๘๕

เด็กหญิงนันทกานต์ พรหมสวัสดิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๘๖

เด็กหญิงพันธิตรา วงศ์ประเทศ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๘๗

เด็กชายอธิชาติ พยุงกิจ
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๘๘

เด็กหญิงพิชชากร แก่นเพชร
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๘๙

เด็กชายธนาวุฒิ อินทิม
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๙๐

เด็กหญิงนลิน จิตอารี
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๙๑

เด็กชายเอกภณ สัญญะวี
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๙๒

เด็กหญิงอุบลวรรณ ไหทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๙๓

เด็กหญิงนภัสสร ใจเด็ด
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๙๔

เด็กชายปฐวี ฟางชัยภูมิ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๙๕

เด็กหญิงสุพรรณษา สืบจุ้ย
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๙๖

เด็กหญิงณฐวัลย์ เช้านิมิตร
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๙๗

เด็กชายนวพล เล็กคง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๙๘

เด็กหญิงสิริวิมล ผาจวง
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๖๙๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แถวกลาง
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๐๐

เด็กหญิงกานต์สิรี ชมกลิน

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๐๑

เด็กหญิงปยนันท์ สาธร
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๐๒

เด็กหญิงแพรวา ธรรมปญญา
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๐๓

เด็กหญิงยุวดี ศรีจูม
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๐๔

นายภัควัฒน์ นาคทอง
๐๙/๐๔/๒๕๒๐

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๐๕

นายฉัตรชัย จันทร์นวล
๓๑/๐๕/๒๕๒๐

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๐๖

นายชัยมงคล แซ่ตัง

้

๒๔/๐๖/๒๕๒๐

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๐๗

นายธนพล ตรวจมรรคา
๒๐/๐๘/๒๕๒๐

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๐๘

นายพีระพงษ์ จันทร์ภิรมย์
๒๒/๐๘/๒๕๒๐

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๐๙

นายพันยุทธภูมิ แสงพิทักษ์
๐๙/๐๙/๒๕๒๐

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๑๐

นายวีรพงษ์ วงษ์แก้ว
๒๔/๐๙/๒๕๒๐

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๑๑

นายกิติพันธ์ มีชัย
๑๐/๑๐/๒๕๒๐

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๑๒

นายกมลศักดิ

์

เสนาะ
๐๕/๑๒/๒๕๒๐

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๑๓

นายณรงค์ สุวรรณมงคล
๐๙/๐๒/๒๕๒๑

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๑๔

นายธงทอง เรือนแฝง
๑๒/๐๔/๒๕๒๑

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๓๕ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๑๕

นายวิทยา ตันสังวรณ์
๒๓/๐๔/๒๕๒๑

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๑๖

นายอำนาจ โคกทอง
๐๒/๐๖/๒๕๒๑

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๑๗

นายณัฐวุฒิ แจ่มจันทร์

๒๘/๑๑/๒๕๒๑

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๑๘

นายปอนด์ ดวงมาลา
๒๕/๐๑/๒๕๒๑

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๑๙

นายปรีชา ชมพู่
๒๘/๐๑/๒๕๒๑

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๒๐

นายเก่ง ใจกล้า

๑๗/๑๒/๒๕๒๑

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๒๑

นายธรรมนูญ สุขสูงเนิน
๒๒/๐๒/๒๕๒๒

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๒๒

นายสรายุทธ พุ่มพวง
๑๐/๐๔/๒๕๒๒

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๒๓

นายภพชนะ กรุดภู่
๑๑/๐๕/๒๕๒๒

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๒๔

นายไชยยันต์ เจียมเกาะ
๒๒/๐๖/๒๕๒๒

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๒๕

นายวิโรชน์ ยิมพ่วงสิน

้

๐๒/๐๑/๒๕๒๓

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๒๖

นายวีระยุทธ สีฉำ
๐๗/๐๓/๒๕๒๓

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๒๗

นายรัฐศาสตร์ มันวาจา

่

๑๙/๐๕/๒๕๒๓

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๒๘

นายกฤษตเมธ ยิงสม

่

๐๓/๐๘/๒๕๒๓

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๒๙

นายคมเพชร สำโรง
๑๕/๑๐/๒๕๒๓

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๓๐

นายศักดิสิทธิ

์ ์

พูลสวัสดิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๒๕

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๓๑

นายปรุพัห์ วงพุฒ
๐๒/๐๓/๒๕๒๕

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๓๒

นายภาณุกร ชูชาติ
๒๙/๐๓/๒๕๒๕

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๓๓

นายศุภศิริ ไผจันทึก
๓๑/๐๓/๒๕๒๕

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๓๔

นายนัฐพงษ์ คนบุญ
๑๕/๐๔/๒๕๒๕

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๓๕

นายมาโนช สงเคราะห์
๒๔/๐๗/๒๕๒๕

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๓๖

นายอาคเนย์ เพาะบุญ
๐๔/๐๘/๒๕๒๕

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๓๗

นายอัชฌา พันธุมจินดา
๒๐/๐๘/๒๕๒๕

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๓๘

นายคุณาธิป กลันฤทธิ

่ ์

๐๕/๑๒/๒๕๒๕

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๓๙

นายพรเลิศ ทองนุ้ย
๐๘/๑๒/๒๕๒๕

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๔๐

นายปารเมศ พิมสิน

๒๒/๑๒/๒๕๒๕

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๔๑

นายอรรถพล ใหม่มา
๒๖/๐๑/๒๕๒๖

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๔๒

นายมานะ ดำรงค์ไทย
๐๖/๐๓/๒๕๒๖

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๔๓

นายอภิวัฒน์ ถึงสุข
๐๙/๐๔/๒๕๒๖

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๔๔

นายเฉลิม บุญทองโท
๒๐/๑๐/๒๕๒๖

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๔๕

นายวัชระพล มูลสระคู
๐๖/๐๖/๒๕๒๖

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๔๖

นายพงษ์พันธ์ จะปนครบุรี

๑๓/๑๒/๒๕๒๖

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๔๗

นายมนัส แซ่ตัง

้

๒๗/๐๕/๒๕๒๗

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๔๘

นายเกียรติศักดิ

์

เพชรประไพ
๑๒/๐๖/๒๕๒๗

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๔๙

นายณัฐวุฒิ แต้มศรี
๒๕/๐๙/๒๕๒๗

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๓๖ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๕๐

นายอัณณพ กันกลิน

่

๐๒/๐๔/๒๕๒๗

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๕๑

นายสมบูรณ์ สระเทิงรัมย์
๑๔/๐๔/๒๕๒๗

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๕๒

นายสุทธิพงศ์ มากสิน
๒๕/๐๕/๒๕๒๘

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๕๓

นายนฤพล คูจ้อย
๐๗/๐๗/๒๕๒๘

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๕๔

นายชัยทัตร์ พลายแก้ว
๓๐/๐๙/๒๕๒๘

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๕๕

นายอสรเดช โสควิลัย
๐๙/๑๐/๒๕๒๘

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๕๖

นายชยุต ทัพพิจิตร์
๐๒/๐๓/๒๕๒๙

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๕๗

นายธีรเดช วงษ์ศรี
๐๗/๐๖/๒๕๒๙

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๕๘

นายวีรพงศ์ ตะกรุดเงิน
๑๒/๐๘/๒๕๒๙

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๕๙

นายธเนศ คมกล้า
๒๐/๐๘/๒๕๒๙

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๖๐

นายจักรเพชร์ แก่นสาร
๐๖/๐๒/๒๕๓๐

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๖๑

นายอมร เหลืองคำ
๒๔/๐๖/๒๕๓๐

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๖๒

นายภัทรณัฐ ไชยชิต
๒๔/๐๙/๒๕๓๐

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๖๓

นายวีรพล พิมพ์ใหญ่
๑๐/๑๐/๒๕๓๐

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๖๔

นายวสันต์ แสงสว่าง
๐๙/๑๑/๒๕๓๐

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๖๕

นายบรรจง เจริญสุข
๑๐/๑๑/๒๕๓๐

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๖๖

นายสหรัฐ กรรณลา
๐๕/๑๒/๒๕๓๐

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๖๗

นายทรงพล อุ่นจิตร
๒๙/๐๑/๒๕๓๑

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๖๘

นายสมิตติภูมิ ทานทอง
๐๙/๐๒/๒๕๓๑

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๖๙

นายมงคล คงแสง
๑๒/๐๒/๒๕๓๑

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๗๐

นายณรงค์ ภาคแก้ว
๑๒/๐๔/๒๕๓๑

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๗๑

นายสุวรรณ์ จันดี
๐๒/๐๖/๒๕๓๑

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๗๒

นายเฉลิมฤทธิ

์

พุฒทอง
๑๙/๐๖/๒๕๓๑

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๗๓

นายอดิสัก ยาพรม
๐๓/๐๘/๒๕๓๑

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๗๔

นายสันติราษฏร์ ทองสม
๑๔/๐๘/๒๕๓๑

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๗๕

นายทักษิณ สัตย์ซือ

่

๑๓/๐๙/๒๕๓๑

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๗๖

นายสุพจน์ ศรีสุข
๑๒/๐๑/๒๕๓๒

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๗๗

นายภานุมาศ มีระหันนอก
๒๘/๐๑/๒๕๓๒

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๗๘

นายธารนุวัฒน์ แหยมบ้านส้าน
๒๘/๐๑/๒๕๓๒

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๗๙

นายอำนาจ บำรุงรส
๐๓/๐๓/๒๕๓๒

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๘๐

นายอานนท์ อ้วนทูน
๐๑/๐๔/๒๕๓๒

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๘๑

นายธเนศศักดิ

์

สายสนอง

๑๗/๑๒/๒๕๓๒

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๘๒

นายเอกพัน ลุนคำ
๓๐/๑๒/๒๕๓๒

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๘๓

นายวัชรพงษ์ ทุ่งไธสงค์
๑๐/๐๔/๒๕๓๓

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๘๔

นายพงษ์นริทร์ รอตหลำ
๒๒/๐๖/๒๕๓๓

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๓๗ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๘๕

นายธเนศ หลวงฤทธิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๓๔

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๘๖

นายสมพงษ์ ไหลหลัง

่

๒๗/๐๑/๒๕๓๕

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๘๗

นายวัชระ ศรีสูงเนิน
๓๐/๐๙/๒๕๓๕

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๘๘

นายจักรกฤษณ์ สิงห์ทะยม
๐๙/๑๐/๒๕๓๕

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๘๙

นายมงคล ท้วมทอง

๒๔/๑๒/๒๕๓๕

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๙๐

นายปยะ แก้วโลมา
๑๘/๐๑/๒๕๓๖

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๙๑

นายตะวัน เข็มแก้ว
๒๗/๐๒/๒๕๓๖

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๙๒

นายพงศกร อาจกล้า
๒๗/๐๒/๒๕๓๖

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๙๓

นายศิวะ บุญยัง
๐๒/๐๓/๒๕๓๖

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๙๔

นายสุรชัย อึงเจริญ

่

๒๙/๐๓/๒๕๓๖

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๙๕

นายชวการ ทุมสวัสดิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๓๖

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๙๖

นายประพันธ์ จักรกระโทก
๐๗/๐๖/๒๕๓๖

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๙๗

นายวัชรพงษ์ วงค์คำ
๒๔/๐๗/๒๕๓๖

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๙๘

นายวรากร จันทิ
๐๔/๐๘/๒๕๓๖

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๗๙๙

นายรวีโรจน์ นำทิพย์
๑๒/๐๘/๒๕๓๖

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๐๐

นายจักรพันธ์ ปุริโส
๒๐/๐๘/๒๕๓๖

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๐๑

นายปภังกร โพธิบาย
๑๓/๐๙/๒๕๓๖

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๐๒

นายธงชัย น้อมวารี
๐๕/๑๒/๒๕๓๖

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๐๓

นายสิทธิชัย โชคขจรไพศาล
๐๘/๑๒/๒๕๓๖

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๐๔

นายศราวุฒิ สงวนพันธ์

๒๒/๑๒/๒๕๓๖

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๐๕

นายเกียรติศักดิ

์

ชืนเจริญ

่

๒๖/๐๑/๒๕๓๗

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๐๖

นายวีระ นิลเนตร
๐๖/๐๒/๒๕๓๗

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๐๗

นายปยทร อาจมะเริง
๐๘/๐๒/๒๕๓๗

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๐๘

นายวรากร พันธ์พงษ์
๐๖/๐๓/๒๕๓๗

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๐๙

นายธนะรัตน์ ลิมประดิษฐ์

้

๑๙/๑๐/๒๕๓๗

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๑๐

นายณรงฤทธิ

์

เรืองทอง
๒๐/๑๐/๒๕๓๗

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๑๑

นายสาธิต รักสัตย์
๐๖/๐๖/๒๕๓๘

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๑๒

นายโชคชัย บุญเกิด
๐๙/๐๖/๒๕๓๘

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๑๓

นายชายแดน เข็มเพชร

๑๙/๑๑/๒๕๓๘

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๑๔

นายจักรพันธ์ นามวงษ์
๒๑/๐๑/๒๕๓๙

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๑๕

นายชาญ ทับสีรัก
๑๓/๐๓/๒๕๓๙

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๑๖

นายสุรพัศ อึงสุนทร

้

๑๒/๐๙/๒๕๓๙

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๑๗

นายธงชัย ฉิมเทศ
๐๑/๐๒/๒๕๔๐

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๑๘

นายณัฐพล เพ็งภู่
๒๗/๐๕/๒๕๔๐

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๑๙

นายจำรัส ศรีโพธิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๐

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๓๘ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๒๐

นายขวัญ บุญส่ง
๒๕/๐๗/๒๕๔๐

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๒๑

นายองอาจ เจริญคง
๒๕/๐๙/๒๕๔๐

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๒๒

นายอรรถพล อยู่เย็น
๐๒/๐๔/๒๕๔๑

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๒๓

นายเสกสรร แก้วประสิทธิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๑

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๒๔

นายอรรถพล นะรินนอก
๐๗/๐๘/๒๕๔๑

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๒๕

นายวัชระ ผ่องใส
๑๓/๐๙/๒๕๔๑

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๒๖

นายพิเชษฐ์ ไตรศิริพานิช
๐๕/๑๒/๒๕๔๑

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๒๗

นายเจษฎา เหมาะสม
๐๔/๐๒/๒๕๔๒

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๒๘

นายอนันต์ นาแพงหมืน

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๒

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๒๙

นายธนวัฒน์ มูลทา
๑๑/๐๔/๒๕๔๒

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๓๐

นายรุ่งทิวา โพธิอุ้ย

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๒

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๓๑

นายทนงเกียรติ แสงเดือน
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๓๒

นายอรุณรัตน์ เพียรกิจสกุล
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๓๓

นายบุญญพัฒน์ แสงจันทร
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๓๔

นายแสงชัย แซ่หุ่น

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๓๕

นายส่งสกุล กล่อมกำเนิด
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๓๖

นายวุฒิชัย รินทอง
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๓๗

นายวิศาล กิงโพธิทอง

่ ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๓

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๓๘

นายเวโรจน์ เนาวรัตน์

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๓๙

นายสุรสิทธิ

์

จูจีน
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๔๐

นายเนตรนารายณ์ ราชนาวี

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๔๑

นายอโนชา เดียรดาษ
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๔๒

เด็กชายญาณพัฒน์ หนูช่างสิงห์
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนลินจีอุทิศ

้ ่

วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๔๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จันทะเกตุ
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนลินจีอุทิศ

้ ่

วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๔๔

เด็กหญิงกมลลักษณ์ วรรณยัติ
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนลินจีอุทิศ

้ ่

วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๔๕

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

งอนเพ็ชร
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลินจีอุทิศ

้ ่

วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๔๖

เด็กหญิงปวริศา ช่างต่อ
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนลินจีอุทิศ

้ ่

วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๔๗

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

เพ็งสุวรรณ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนลินจีอุทิศ

้ ่

วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๔๘

เด็กชายวรวิทย์ ทาลี
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลินจีอุทิศ

้ ่

วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๔๙

เด็กชายธนพัฒน์ โกศล
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนลินจีอุทิศ

้ ่

วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๕๐

เด็กหญิงชลลดา ขุนอินทร์
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนลินจีอุทิศ

้ ่

วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๕๑

เด็กชายภูวนาท เจษฎางกูล
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนลินจีอุทิศ

้ ่

วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๕๒

เด็กชายภูนิพัฒน์ สะสี
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนลินจีอุทิศ

้ ่

วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๕๓

เด็กหญิงธัญณ์นรี สร้อยสุวรรณ
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนลินจีอุทิศ

้ ่

วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๕๔

เด็กหญิงอริศรา ยิงปรางค์

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนลินจีอุทิศ

้ ่

วัดหว่านบุญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๓๙ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๕๕

เด็กชายวรวุฒิ ชูเรืองสุข
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนลินจีอุทิศ

้ ่

วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๕๖

เด็กชายจักรรินทร์ แปนแหลม
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนลินจีอุทิศ

้ ่

วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๕๗

เด็กชายปรเชษฐ์ สมุห์สุข
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนลินจีอุทิศ

้ ่

วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๕๘

เด็กชายภานรินทร์ คำเสน
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนลินจีอุทิศ

้ ่

วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๕๙

เด็กชายชาติชาย คำอ้อ
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนลินจีอุทิศ

้ ่

วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๖๐

เด็กชายกฤษดา นะอำนาจ
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๖๑

เด็กชายณัฐพล บุญประเสริฐ
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๖๒

เด็กชายพรเทพ สุนทรสุข
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๖๓

เด็กชายปฐทวี โรหิตะบุตร
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๖๔

เด็กชายธีรศาสนติ

์

รัมมะศักดิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๖๕

เด็กชายสิงหา จันทราพูน
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๖๖

เด็กชายชาญชัย รำมะเวช
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๖๗

เด็กชายนำโชค หงษ์อุ่ม
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๖๘

เด็กชายปยังกูร ผายรัศมี
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๖๙

เด็กชายทินกร เกตุแก้ว
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๗๐

เด็กชายจอมพล เพ็ชรรุกขา

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๗๑

เด็กหญิงธนพร เกิดสมบัติ
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๗๒

เด็กหญิงปาณิสรา ปานเพียร
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๗๓

เด็กหญิงสุชาญาณ์ กรดนวม
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๗๔

เด็กหญิงรุ่งตะวัน ฤทธิทรง
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๗๕

เด็กหญิงชลธิชา จันทร์ดา
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๗๖

เด็กหญิงนำทิพย์ ดิศโพธิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๗๗

เด็กหญิงจารุวรรณ สัมมาเพ็ชร
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๗๘

เด็กหญิงชลธิชา บุญสมญา
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๗๙

เด็กชายชาติชาย กว้างนอก
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๘๐

เด็กหญิงอนัญญา โพธิทิพย์

์

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๘๑

เด็กหญิงปาริชาต จันทราพงค์
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๘๒

เด็กหญิงณัฐชยา ทองเอียม

่

๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๘๓

เด็กหญิงเมธาวี ปญญาติบ

๊

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๘๔

เด็กชายปณณธร บุญสง
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๘๕

เด็กชายปณณวัฒน์ บุญสง
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๘๖

เด็กหญิงชนันภรณ์ ซุยโพธิน้อย

์

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๘๗

เด็กหญิงศิลาลักษณ์ จันทร์ยิม

้

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๘๘

เด็กชายอรรถพล สดใส
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๘๙

เด็กชายพิริยกร เดชฤดี
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๔๐ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๙๐

เด็กหญิงอารียา นพรัตน์นภาลัย
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๙๑

เด็กหญิงพัชรา อิมสุวรรณ

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๙๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก มงคลเพิมลาภ

่

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๙๓

เด็กหญิงชาลิสา เนียมสูงเนิน
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๙๔

เด็กชายธนทรัพย์ ธรรมวุฒธา
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๙๕

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ เขยนอก
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๙๖

เด็กชายณัฐพล สากร
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๙๗

เด็กหญิงวิลาสินี มีสกุลทอง
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๙๘

เด็กหญิงพรชนก ขำสกุล

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๘๙๙

เด็กหญิงบงกชพร ปญจวิทยาคม
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๐๐

เด็กชายณัฐพงส์ เทียมกัน
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๐๑

เด็กหญิงพรเจริญ นามไพร
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๐๒

เด็กชายธีระโชติ กองแซง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๐๓

เด็กชายกฤษดา เจริญพร
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๐๔

เด็กชายพิธา บุญเลียง

้

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๐๕

เด็กหญิงนริศรา จิรัคคกุล
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๐๖

เด็กหญิงปณิตา มณีวงษ์
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๐๗

เด็กชายกัญจนจักก์ อินทร์แก้ว
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๐๘

เด็กชายณัชพล สุดสงวน
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๐๙

เด็กชายณัฐกิตติ

์

เฉลิมสุข

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๑๐

เด็กหญิงชนากานต์ พินิสสอน
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๑๑

เด็กหญิงพรพรรณ คล่องการ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๑๒

เด็กชายณัฐนนท์ สุขเกษม
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๑๓

เด็กชายณฐนันทน์ สุขเกษม
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๑๔

เด็กหญิงนริศรา จิวเจริญ

๋

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๑๕

เด็กหญิงณัฐชา สุขผล

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๑๖

เด็กหญิงพัชรานันท์ อรัญโสตร
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๑๗

เด็กหญิงธัญพร วาหะมงคล

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๑๘

เด็กชายธนากร เหล่าธง
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๑๙

เด็กชายจิรภัทร แก้วประเสริฐ
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๒๐

เด็กชายสุรชัย มีผล
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๒๑

เด็กชายกรกช ผจงพฤทธิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๒๒

เด็กหญิงกมลลักษณ์ แย้มแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๒๓

เด็กชายนันต์ฐวัฒน์ อุตม์อ่าง
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๒๔

เด็กชายภัคพล สินธุ์ข้าว
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๔๑ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๒๕

เด็กหญิงนันทิดา ผาโคตร
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๒๖

เด็กชายฐิติณัฏฐ์ คงจำเนียร
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๒๗

เด็กชายชิษณุพงศ์ โพธิสุวรรณ์

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๒๘

เด็กชายธนวรรธน์ สงวนทรัพย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๒๙

เด็กชายณัฐพนธ์ ประสมศรี
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๓๐

เด็กชายมงคล สุขีนุ
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๓๑

เด็กหญิงแสงเดือน วินทะไชย
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๓๒

เด็กหญิงนริศรา สร้อยมี
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๓๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก วะยะลุน
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๓๔

เด็กชายคมทกร หมืนจำนงค์

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๓๕

เด็กหญิงธิดาวรรณ รัตนบุรี
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๓๖

เด็กชายพุฒินาท จูประวัติ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๓๗

เด็กชายณฐพล ทองดี
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๓๘

เด็กชายปยพัทธ์ อิมสอาด

่

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๓๙

เด็กชายณัฐภูมิ พวงทอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๔๐

เด็กหญิงภัทรนันท์ หลวงรัตน์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๔๑

เด็กหญิงวริศรา เหหาสุข
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๔๒

เด็กชายณัฐพงค์ แสนรัตน์
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๔๓

เด็กหญิงณัธภัทร เกียรติศิริ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๔๔

เด็กหญิงปญจรัตน์ ชอมขุนทด
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๔๕

เด็กหญิงปทมพร มุ่งกลาง
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๔๖

เด็กชายกฤษฎางค์ เปยมสุข
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๔๗

เด็กหญิงนรีกานต์ ซ้ายสุข
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๔๘

เด็กหญิงกุลภัสสร์ บุญศรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๔๙

เด็กหญิงกมลวรรณ ง้าวกลาง
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๕๐

เด็กชายญาณวุฒิ ภูจอม
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๕๑

เด็กชายขวัญ ซิงค์
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๕๒

เด็กหญิงญาดา จุฑาพันธ์สวัสดิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๕๓

เด็กหญิงปวีณ์สุดา สุทธิสนธิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๕๔

เด็กหญิงพัชราวดี มาตา
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๕๕

เด็กหญิงธนัญชนก แสงสุวรรณ
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๕๖

เด็กชายปรียาธร ขุนหอม

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๕๗

เด็กหญิงณัฏฐวรรณ ศรีอินทรสุทธิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๕๘

เด็กชายพชรนน หล้าร่มไทรย
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๕๙

เด็กหญิงจิณห์นิภา รัตนเสนีย์วัฒน์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๔๒ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๖๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุนทรแก้ว
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๖๑

เด็กชายณัฐดนัย ผิวผ่อง
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๖๒

เด็กหญิงนภศรณ์ คุ้มสนิท
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๖๓

เด็กหญิงพาขวัญ สุขศิลป
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๖๔

เด็กหญิงทัภษพร พรหมบุตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๖๕

เด็กชายธัญกร กิตติสกล

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๖๖

เด็กชายพีรพัฒน์ คงอยู่ดี
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๖๗

เด็กหญิงพัทธนันท์ คูวิบูลย์ศิริ
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๖๘

เด็กชายภวดล จารุแสงโชติ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๖๙

เด็กชายธนพล สมศรี
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๗๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีออน
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๗๑

เด็กหญิงดาริน พูลสงวน
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๗๒

เด็กหญิงธิดาพร กรุตสัมพันธ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๗๓

เด็กหญิงวิรากานต์ คำแพง
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๗๔

เด็กชายปฏิพล บุญฤทธิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๗๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ดำเพชร
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๗๖

เด็กหญิงวริศรา หนูเสน

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๗๗

เด็กหญิงปรียานุช รุจจิรัฐถิติกาล

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๗๘

เด็กชายฐาปกรณ์ คำแสงผ่อง
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๗๙

เด็กชายวรโชติ ทวีกิจเจริญชัย
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๘๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ นรัฐกิจ
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๘๑

เด็กหญิงอัมธิกา งามบุตรดา
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๘๒

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ คำแก้ว
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๘๓

เด็กชายณัฐดนัย แก้วเกตุ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๘๔

เด็กชายสุทธิชัย สุทธิสนธิ

์ ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๘๕

เด็กชายก้องกิดากร พันชนะ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๘๖

เด็กชายสุวิจักษณ์ สาพา
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๘๗

เด็กชายสัจจา จิตสำรวย
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๘๘

เด็กชายทินภัทร รูปเอียม

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๘๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เกตุแก้ววิเชียรฉาย ๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๙๐

เด็กชายชาคริต วงค์วาศ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๙๑

เด็กหญิงจิรวดี ฐานนันทะกานต์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๙๒

เด็กหญิงเบญญาภา เกตุยา
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๙๓

เด็กหญิงปุณฑริก สินธ์สมุทร
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๙๔

เด็กหญิงพิมพกานต์ แดงเจริญ
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๔๓ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๙๕

เด็กหญิงภัทรวดี แสงทอง
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๙๖

เด็กหญิงณัฐนิชา รืนฤทัย

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๙๗

เด็กหญิงพรพรรณ เงินกระแซง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๙๘

เด็กหญิงกิตติกรณ์ ทองเกตุ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๔๙๙๙

เด็กหญิงปยวรรณ ทองใบใหญ่
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๐๐

เด็กหญิงบุญญานุช ศรีนาค

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๐๑

เด็กชายอชิรวัตร เจริญผล
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๐๒

เด็กชายต้นกล้า ยังยืนยงค์
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๐๓

เด็กชายวรัญู แหลมทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๐๔

เด็กชายธเนศ นพธัญญะ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๐๕

เด็กชายภูริณัฐ์ โมอ่อน
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๐๖

เด็กชายอดิเทพ รัตนะติสร้อย
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๐๗

เด็กชายกฤษณะ ชะเอมเทศ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๐๘

เด็กชายปรเมศ แซ่อึง

้

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๐๙

เด็กชายกรกมล สิงห์บัญ
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๑๐

เด็กหญิงศศิธร เปยพะเนาว์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๑๑

เด็กชายสุรเชษฐ์ ขันชะสี
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๑๒

เด็กหญิงภัทรธิดา สุภาพ
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๑๓

เด็กชายปณณทัต ขวัญแดง
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๑๔

เด็กหญิงกันติชา ทองเชือ

้

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๑๕

เด็กชายกรวิชญ์ ลับโกษา
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๑๖

เด็กชายอภิเชฏ เลียวไพโรจน์

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๑๗

เด็กหญิงพรประวี จ่างเจริญ
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๑๘

เด็กหญิงกมลชนก คงเพ็ง
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๑๙

เด็กหญิงสิรภัทร หมันเพียร

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๒๐

เด็กหญิงกนกวรรณ บุญแยง
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๒๑

เด็กหญิงรุ่งกมล ปจเวก
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๒๒

เด็กหญิงภ้ทรนันท์ บูญคืน
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๒๓

เด็กหญิงณัฐพร สดศรี
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๒๔

เด็กชายธนากร เทียนสู
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๒๕

เด็กชายภาสกร อุบลมา
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๒๖

เด็กชายณัฐกิตต์ เกตุสอน
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๒๗

เด็กชายกิตติกวิน เรืองพิศาล
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๒๘

เด็กชายศรีพิพัฒน์ ศุกรปณทร
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๒๙

เด็กชายสหรัฐ พลอยสมบุญ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๔๔ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๓๐

เด็กชายพีระพัฒน์ จันทีเทศ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๓๑

เด็กหญิงสุธาริน โสภิตวรางกูร
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๓๒

เด็กหญิงประภัสรา ณ หนองคาย
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๓๓

เด็กหญิงพรสวรรค์ เกตชาด
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๓๔

เด็กชายรัชชานนท์ จุลชัย
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๓๕

เด็กชายสันติภาพ กางรัมย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๓๖

เด็กชายถริวัฒน์ แสงกลิน

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๓๗

เด็กชายปรเมศร์ แซ่เตียว
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๓๘

เด็กหญิงรัชนีกรนิภา สมานรัก
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๓๙

เด็กหญิงณัฐณิชา อรรคเศรษฐัง
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๔๐

เด็กชายมังกร เทียมโมท
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๔๑

เด็กชายธนายุต วงศ์สมัคร
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๔๒

เด็กชายศิรสิทธิ

์

ทองเลียมนาค

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๔๓

เด็กหญิงปณิสรา อิมสมบูรณ์

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๔๔

เด็กหญิงกานต์ธิดา ฮุนศรีนพรัตน์
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๔๕

เด็กหญิงพิชาภา สุขทรัพย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๔๖

เด็กหญิงศศิธร ทวีศักดิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๔๗

เด็กหญิงธินัญญา โคทังคะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๔๘

เด็กชายสมเจตน์ บุญเหมาะ
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๔๙

เด็กชายดุษฏี อ.วิจิตรอนันต์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๕๐

เด็กชายธีรวัฒน์ กล่อมวิญญา
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๕๑

เด็กชายพิตรพิบูล บุญยืน
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๕๒

เด็กชายจิรวัฒน์ เพ่งผุดผ่อง
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๕๓

เด็กชายเมธา บุญประเสริฐ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๕๔

เด็กชายธีรชาติ แก้วเกต
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๕๕
เด็กหญิงอังคณากรณ์ บุญเหมาะ

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๕๖

เด็กหญิงนัฐวดี ทรัพย์เพชร
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๕๗

เด็กหญิงภูตะวัน วงศาโรจน์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๕๘
เด็กหญิงกรองกาญจน์

หงส์สำโรง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๕๙

เด็กหญิงวิชิดา บรรณสิทธิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๖๐

เด็กชายธนดล ผ่องพัฒน์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๖๑

เด็กชายจักริน จันทรวงศ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๖๒

เด็กหญิงจิรสุดา ทองศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๖๓

เด็กชายณัฐภาส วิวัฒน์ชัยมณี
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๖๔

เด็กชายศุภกริธณ์ สุทธิกุล
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๔๕ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๖๕

เด็กหญิงขวัญชนก มุลม่อม
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๖๖

เด็กชายสุทธิพงษ์ ผลพิบูลย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๖๗

เด็กชายทรงพล เพชราเวช
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๖๘

เด็กหญิงสุวรรณา เผือกนอก
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๖๙

เด็กหญิงชัญยชนก ใจจุ่ม
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๗๐

เด็กชายศุภกร อินทจักร
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๗๑

เด็กชายปยวัฒน์ อิมสอาด

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๗๒

เด็กชายธนภูมิ สุดสาลี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๗๓

เด็กชายภาคภูมิ ยังเจริญ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๗๔

เด็กหญิงจิราวรรณ ดอนสระ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๗๕

เด็กหญิงปรารถนา บูรณะศิลปน
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๗๖

เด็กชายแทนคุณ ตันเจริญผล
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๗๗

เด็กหญิงอรุณรัตน์ เลิศสถิตย์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๗๘

เด็กหญิงณัฐฐิณี อินทร์วิเศษ
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๗๙

เด็กชายจิราวัฒน์ ร่มโพธิทอง

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๘๐

เด็กหญิงพิมพ์มาดา สัตย์ซือ

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๘๑

เด็กชายสหพัฒน์ นาควิเชียร

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๘๒

เด็กหญิงปาณิสรา ทองเดิม
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๘๓

เด็กหญิงนภสร พิมพ์เงิน
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๘๔

เด็กหญิงอทิตยา โพธิลักษณ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๘๕

เด็กหญิงพัชรพร กิจวัตร
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๘๖

เด็กชายธเนศพล บุญโต
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๘๗

เด็กชายถิรวัฒน์ วังฆะฮาด
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๘๘

เด็กหญิงสุชานรี หล้าร่มไทร
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๘๙

เด็กหญิงอิมทิรา แดงประไพ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๙๐

เด็กหญิงธนิดา นาคสกุล
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๙๑

เด็กหญิงณัชพร แสงทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๙๒

เด็กหญิงหทัยชนก น้อยหลุบเลา
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๙๓

เด็กหญิงพิชชาพร อูดชสาร

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๙๔

เด็กหญิงนภสร หนูบุญรักษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๙๕

เด็กหญิงปวริศา เมืองเกษม
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๙๖

เด็กหญิงปณิฏฐา เขียวงาม
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๙๗

เด็กชายฐิติพงศ์ วัฒนวรางกูร
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๙๘

เด็กหญิงปทิตตา สีดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๐๙๙
เด็กหญิงวรัญญาภรณ์

ประเสริฐวงษ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๔๖ / ๓๔๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๐๐

เด็กชายศศิรินทร์ วงศ์สะอาด
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๐๑

เด็กชายวีริสร์ ฉวีวัฒนสกุล
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๐๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ตันคง
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๐๓

เด็กชายสิทธิชัย เดชชมภู
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๐๔

เด็กหญิงจิรัชญา สันติกร
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๐๕

เด็กหญิงณิชกานต์ เหลืองอุดม
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๐๖

เด็กหญิงชนิภา ทับเนียมนาค
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๐๗

เด็กหญิงปาณิสรา ถาวรผล
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๐๘

เด็กหญิงสิริเลอโฉม สรประสิทธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๐๙

เด็กชายกิติ แมลงภู่ทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๑๐

เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

นาคกะเสน
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๑๑

เด็กชายเมธานันท์ ลือถ้อย
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๑๒

เด็กชายมงคล คมพิทักษ์
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๑๓

เด็กชายสุชานันท์ ปานรุ่ง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๑๔

เด็กชายเสฐฑวุฒิ เขียวอ่อน
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๑๕

เด็กชายอภิรักษ์ ทองไพร
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๑๖

เด็กชายอนุชา พรมสะโร
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๑๗

เด็กหญิงกุลนัท บางกระ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๑๘

เด็กหญิงญาณิศา วัดแผ่นลำ
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๑๙

เด็กหญิงณภัสพร กรอบชัย
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๒๐

เด็กหญิงนริสรา สมใจ
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๒๑

เด็กชายณัฐพล บุญลือ
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๒๒

เด็กชายพรพนม ทองแกมนาค
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๒๓

เด็กชายรุ่งเจริญชัย พุทธขันธ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๒๔

เด็กหญิงภัทราพร ภู่เกตุ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๒๕

เด็กหญิงอารียา ทองยืน
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๒๖

เด็กหญิงธิติมา หมอนดี
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๒๗

เด็กหญิงอริษาวดี เทพณรงค์
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๒๘

เด็กชายธาวิน ราษฎร์อาศัย
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๒๙

เด็กชายวรศร ศรีสุใบ
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๓๐

เด็กชายกฤษฎิพงษ์ จันทร์วิลัย
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๓๑

เด็กหญิงกรชนก เดชประทุม
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๓๒

เด็กชายพรรณกร บู่บาง
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๓๓

เด็กชายธนธน นาบล
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๓๔

เด็กหญิงศศิวรรณ กระรัมย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๔๗ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๓๕

เด็กชายจิรวัฒน์ เด่นดวง
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๓๖

เด็กหญิงมุฑิตา อินทรีย์วงศ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๓๗

เด็กชายอธิวัฒน์ เอกตระกูล

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๓๘

เด็กชายเพียนพันธ์ บุญยโพธิ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๓๙

เด็กชายกษิดิเดช

์

พิบูลย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๔๐

เด็กหญิงโยษิตา หากวี

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๔๑

เด็กหญิงยศนนท์ มาลัยนาค
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๔๒

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ช่างดี
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๔๓

เด็กหญิงศิริวรรณภา ทองคำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๔๔

เด็กชายณัฐพงษ์ วงศ์อินทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๔๕

เด็กชายธนวัฒน์ วงษ์ยาริทธิ
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๔๖

เด็กชายธนวัฒน์ บุตรรัตน์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๔๗

เด็กชายกฤษณะ พานิชกุล
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๔๘
เด็กชายเกียรติธนพัฒน์

สุขเพิม

่

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๔๙

เด็กชายทวีวิทย์ จันทร์ทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๕๐

เด็กหญิงจามีกร เหมือนมี
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๕๑

เด็กหญิงศรีสุวรรณ ก้อนทอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๕๒

เด็กชายอดิเทพ เอมสิงห์
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๕๓

เด็กหญิงจิรารัตน์ ุบุญคง
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๕๔

เด็กชายธีรภพ สิงห์สกุล
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๕๕

เด็กหญิงสุภัสสรา อิมใจ

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๕๖

เด็กหญิงศศิวิมล พวงมาลัย
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๕๗

เด็กชายปุญวัฒน์ ณ นคร
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๕๘

เด็กหญิงศิรินทรา ดวงขันธ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๕๙

เด็กหญิงกรกนก ผิวเหลือง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๖๐

เด็กหญิงนลิญา อนุนาค
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๖๑

เด็กชายปยวัตร วงเวียน
๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๖๒

เด็กชายอติรุจ สุขจันทร์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๖๓

เด็กชายนิรพัส สีสัน
๒๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๖๔

เด็กหญิงศิริวิมล สะอาด
๓๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๖๕

เด็กหญิงณิชากร บุติพันธ์คา
๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๖๖

เด็กหญิงวิรัญญา เมืองหมี
๓๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๖๗

เด็กหญิงนันทิกานต์ ใยสอาด

๒๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๖๘

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ศรีสมบัติ
๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๖๙

เด็กชายณัฐชานนท์ ตินานพ
๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๔๘ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๗๐

เด็กชายพีระพัฒน์ สนันไพร

่

๒๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๗๑

เด็กชายอนวัช ตันสอน
๐๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๗๒

เด็กชายภูเบศ อยู่เปรม
๒๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๗๓

เด็กชายศุภวิชญ์ แก้วดี
๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๗๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำภูธร
๒๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๗๕

เด็กหญิงดุษณียา ภักดี
๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๗๖

เด็กหญิงมณีจันทร์ สุขสุวรรณ
๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๗๗

เด็กหญิงบุศรินทร์ อินหอม
๐๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๗๘

เด็กหญิงณิชากานต์ ยิงยงค์

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๗๙

เด็กชายปกรณ์ เขือนแก้ว

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๘๐

เด็กหญิงดวงกมล พรกุณา
๑๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๘๑

เด็กชายกฤติพงศ์ จะยันรัมย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๘๒

เด็กหญิงพิมพ์ศิริ วาสนกมล
๑๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๘๓

เด็กหญิงนาวา สกุลสูง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๘๔

เด็กหญิงอาริษา งามยิง

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๘๕

เด็กชายธนวันต์ อุบลบาล
๐๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๘๖

เด็กหญิงปนิดา สุขมี
๐๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๘๗

เด็กหญิงสุรีรักษ์ ว่องธัญญการ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๘๘

เด็กหญิงกนกวรรณ เขียนทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๘๙

เด็กชายภูตะวัน บำรุงสวน
๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๙๐

เด็กหญิงดารินทร์ อุ่นจันทึก
๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๙๑

เด็กหญิงกัญญาพัชร มาลา
๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๙๒

เด็กหญิงชนินาถ สนธิงาม
๐๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๙๓

เด็กหญิงขวัญศิริ พูลเถียะ
๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๙๔

เด็กหญิงปราณนิภา คุ้มภัย
๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๙๕

เด็กหญิงสุวรรณา แสนสกุล
๒๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๙๖

เด็กชายธนกร อำนวย
๓๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๙๗
เด็กหญิงดารากาญจน์

แก้วเขียว
๓๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๙๘

เด็กหญิงนำฝน รัตนเพชร
๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๑๙๙

เด็กหญิงโยษิตา ดอกไม้เพชร

๒๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๐๐

เด็กหญิงนิดานุช อุ่นเรือน
๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๐๑

เด็กชายณัฐพงศ์ สนใจ
๑๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๐๒

เด็กชายรัฐภูมิ ภูมิทัศน์
๑๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๐๓

เด็กหญิงธวัลรัตน์ มนัสสา

๑๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๐๔

เด็กชายกิตติพงษ์ บัวทอง
๐๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๔๙ / ๓๔๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๐๕

เด็กชายวริทธิธร

์

ประทานทรัพย์
๐๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๐๖

เด็กหญิงสุทธิตา ดำริสม
๑๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๐๗

เด็กหญิงศดากร โสนไตรย
๑๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๐๘

เด็กชายศิรวิทย์ นาคทัต
๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๐๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ดวงแก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๑๐

เด็กหญิงขัตติยา เรืองมะเริง
๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๑๑

เด็กชายธีรภัทร ภูมี
๑๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๑๒

เด็กชายทรัพย์สถิต พืนดอนเค็ง

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๑๓

เด็กชายณัฐนรินทร์ งามกระโทก
๒๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๑๔

เด็กชายกิตติวัฒน์ มะลิซ้อน
๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๑๕

เด็กชายวีรภัทร เทียรสีวา
๑๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๑๖

เด็กหญิงญาณภัทร์ อ้ายวงษ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๑๗

เด็กหญิงณัฐนิชา สุขสุธรรม
๒๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๑๘

เด็กชายธนกร ตันสอน
๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๑๙

เด็กชายศุภวิชญ์ กาสา
๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๒๐

เด็กชายทัตเทพ สาแก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๒๑

เด็กหญิงอายะ เมอร์ชันรามิเรซ
๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๒๒

เด็กชายอภิรักษ์ ผดุงพันธ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๒๓

เด็กชายศุภชัย ปานทอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๒๔

เด็กชายธนากร นวลทอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๒๕

เด็กชายวายุ เบ้าหล่อทอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๒๖

เด็กชายชลสิทธิ

์

โซ่เงิน
๑๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๒๗

เด็กชายณัฐนันท์ คงฤทธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๒๘

เด็กชายอริยะ เกิดสุวรรณ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๒๙

เด็กชายวีรภัทร ใจสนุก
๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๓๐

เด็กชายพสธร น้องสีลา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๓๑

เด็กชายฐานทัพ ศิษจันทร์
๒๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๓๒

เด็กชายกิตตินันท์ ท่านมุข
๐๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๓๓

เด็กหญิงกฤติกา ท่านมุข
๐๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๓๔

เด็กหญิงอิสริยา ศรีวรสาร

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๓๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ นามบัว
๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๓๖

เด็กหญิงชมพูนุช เสตสิงห์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๓๗

เด็กชายปษญา ภูนายาว
๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๓๘

เด็กหญิงพิยดา สมหาญ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๓๙

เด็กหญิงพิมพลอย ภูมิไสว
๑๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๕๐ / ๓๔๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๔๐

เด็กหญิงชนิสรา อาบสุววรณ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๔๑

เด็กชายศุภโชค ฤกษ์ดี
๓๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๔๒

เด็กชายชัยมงคล สินสมุทร
๑๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๔๓

เด็กหญิงนิศารัตน์ พุฒขาว
๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๔๔

เด็กชายพศิษฐ์ กุลยฉัตร์หิรัณ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๔๕

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ดีพูน
๓๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๔๖

เด็กหญิงสุนันทา กิจติการ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๔๗

เด็กหญิงจารุวรรณ เสือเดช
๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๔๘

เด็กชายธีรภัทร บุญสุภาพ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๔๙

เด็กหญิงวิภาดา ลือชา
๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๕๐

เด็กหญิงสิริทิพย์ พัดสบาย
๑๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๕๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทับทอง
๒๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๕๒

เด็กหญิงอรกช บุตระ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๕๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ แพงสวัสดิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๕๔

เด็กหญิงจิราพัชร สายเรือง
๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ วัฒนาเจริญ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๕๖

เด็กหญิงประภาวดี เข้าศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๕๗

เด็กหญิงพิมพรรณ ถวิลนอก
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๕๘

เด็กชายธนัท ทรัพย์กลิน

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๕๙

เด็กชายพงศกร จิตเอือ

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๖๐

เด็กหญิงสุธิพร มุธรรม
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๖๑

เด็กชายปลากัด จงดี
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๖๒

เด็กหญิงอุไรวรรณ คงเจริญ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๖๓

เด็กหญิงณัฐณิชาช์ จำปาดง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๖๔

เด็กชายอัครเดช อิมอุรัง

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๖๕

เด็กชายฐปนวัฒน์ ตังจรัส

้

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๖๖

เด็กชายอนุภัทร อิมใจ

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๖๗

เด็กชายอภิรักษ์ บัวภา
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๖๘

เด็กชายจักรภัทร จ่าเหม
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๖๙

เด็กชายอนิรุธ ขำมัน

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๗๐

เด็กชายฐิรพล รำถึง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๗๑

เด็กชายพันธ์พฤกษ์ ควรอักษร
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๗๒

เด็กหญิงตัสมิน อาดำ
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๗๓

เด็กหญิงชลันธร แสงสวน

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๗๔

เด็กชายธนกฤต สวนไผ่
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๕๑ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๗๕

เด็กหญิงกมลวรรณ ปนลำพอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๗๖

เด็กชายดุลยพัฒน์ ชมภูนุช
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๗๗

เด็กชายวุฒิพงษ์ งามกลาง
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๗๘

เด็กหญิงจารุวรรณ พุฒเปย
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๗๙

เด็กหญิงโชติกา นวลทอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๘๐

เด็กชายทิวา อุ่นจิตร์
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๘๑

เด็กชายณัฐพล นนสุราช
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๘๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ฤทธินรงค์

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๘๓

เด็กชายบัณวิชญ์ วันชัยวงศ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๘๔

เด็กหญิงนันทพร เกิดมังมี

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๘๕

เด็กหญิงอิศริยาภรณ์ ย่งไทย
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๘๖

เด็กหญิงอริศรา แปนนาค
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๘๗

เด็กหญิงณัฐณิชา มันเกตุวิทย์

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๘๘

เด็กหญิงนันทิชา ยันสาด
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๘๙

เด็กชายปฏิภาณ มากทิพย์
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๙๐

เด็กหญิงปาริชาติ อุณากรณ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๙๑

เด็กชายพัชรพล ขำแจง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๙๒

เด็กชายอนาคิน สวรรค์ประธาน
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๙๓

เด็กหญิงจีระนันท์ สุนทรรักษ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๙๔

เด็กหญิงกรกนก ทานนท์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๙๕

เด็กหญิงนำทิพย์ บับพา
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๙๖

เด็กชายณรงศักดิ

์

ศาลางาม
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๙๗

เด็กหญิงสโรชา ฉิมสา
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๙๘

เด็กหญิงเปมิกา บุญยศิริสมบัติ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๒๙๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

มุ่งงาม
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๐๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทนา

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๐๑

เด็กหญิงวนิดา สะแกเขต
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๐๒

เด็กหญิงปวันรัตน์ บุญทรัพย์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๐๓

เด็กหญิงศุภานัน มงคลแก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๐๔

เด็กหญิงอุทุมพร แก้วน่วม
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๐๕

เด็กหญิงวิภารัตน์ มิงตระกูล

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๐๖

เด็กชายนทีธร วรรณเจริญ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๐๗

เด็กหญิงนิชานาถ ทรงงาม
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๐๘

เด็กชายศุภชัย ดำคลำ
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๐๙

เด็กหญิงนำทิพย์ บุรมย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๕๒ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๑๐

เด็กชายพันธกานต์ มูลชน

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๑๑

เด็กชายบูรพา บุญเฉือย

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๑๒

เด็กชายนิติภูมิ วงษ์เจริญ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๑๓

เด็กหญิงบุษบา ปาลี
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๑๔

เด็กหญิงพฤกศา แย้มพงษ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๑๕

เด็กชายภูริพัฒน์ สุตะคาน
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๑๖

เด็กชายพุฑฒิชัย พลสา
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๑๗

เด็กชายธนวัฒน์ หงษ์ทองสุข
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๑๘

เด็กหญิงวัชราพร ไชยชนะ
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๑๙

เด็กหญิงภูริตา มีชัย
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๒๐

เด็กชายธนวัฒน์ ประเสริฐศรี
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๒๑

เด็กชายกฤษณะ สร้างช้าง
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๒๒

เด็กชายอานนท์ ชมนาวัง
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๒๓

เด็กหญิงกนกวรรณ เวียงคำ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๒๔

เด็กชายสิทธิพร เหมหอมวงษ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๒๕

เด็กชายเชิงชาญ จันภักดี
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๒๖

เด็กชายเฉลิมชัย ทองย้อย
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๒๗

เด็กชายอาทิตย์ ห่านเทศ
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๒๘

เด็กชายสุรเดช จันทนา
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๒๙

เด็กชายเตชภณ บัวคง
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๓๐

เด็กหญิงเพชรมณี เฉยศร

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๓๑

เด็กหญิงศศิวิมล พานสุวรรณ
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๓๒

เด็กชายสุภกิจ อินทานุรักษ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๓๓

เด็กหญิงกุลธิดา แสงเสวต
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๓๔

นายจีระศักดิ

์

อิมใจ

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๓๕

เด็กหญิงมินตรา คำวงษ์พะเนาว์
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๓๖

เด็กหญิงชลธิชา ชงโค
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๓๗

นางสาวบาเรียน เสมแย้ม
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๓๘

เด็กหญิงดลยา ยิมแย้ม

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๓๙

เด็กหญิงนันทชา จำปา
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๔๐

นายพิษณุพงษ์ วีสม
๐๙/๐๖/๒๕๓๑

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๔๑

นายปยุต ชัยวรธนิน
๒๒/๐๙/๒๕๑๙

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๔๒

เด็กชายชิษนุชา วงษ์ศรี
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๔๓

เด็กชายปฏิมากร พุ่มเปยม
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๔๔

เด็กชายสิปปกร บุญแท้
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๕๓ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๔๕

เด็กชายพลวัฒน์ พรมโสภา
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๔๖

เด็กชายพรชัย ปานดำ
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๔๗

เด็กชายกิตติดนัย

์

ศรีมันตะ
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๔๘

เด็กชายชนัญ ชูทอง
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๔๙

เด็กชายธัชวีร์ หงษ์ทอง
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๕๐

เด็กชายชาญณรงค์ เจนจบ
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๕๑

เด็กหญิงเฌอมาลย์ ซาฮู
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๕๒

เด็กหญิงฐิตาพร เจริญผล
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๕๓

เด็กหญิงขวัญจิรา หวลคิด
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๕๔

เด็กหญิงอนันตญา วิเศษดี
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๕๕

เด็กหญิงเขมจิรา สุระพิเชฐ
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๕๖

เด็กหญิงวริตา อ่อนคง
๓๐/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๕๗

เด็กหญิงพนิดา พรหมประโคน
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๕๘

เด็กหญิงดารา บุญผาย
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๕๙

เด็กหญิงชินาณา ใหญ่โต
๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๖๐

เด็กหญิงวิริยา ไตรสุริยะ
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๖๑

เด็กหญิงพุทธรักษา บุญฤทธิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๖๒

เด็กหญิงณิชาภัทร มาตรโคกสูง
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๖๓

เด็กหญิงกรกนก อุชชิน
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๖๔

เด็กหญิงปริฉัตร เรืองฉาย
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๖๕

เด็กหญิงฐาปนิตตา สุขกาย
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๖๖

เด็กหญิงบุญฑริกา นาคประสิทธิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๖๗

เด็กหญิงอรษา ภูมิชนะจิตร
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๖๘

เด็กชายธวัชชัย สุขประเสริฐ
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๖๙

เด็กหญิงพรรณษา สังข์เกตุ
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๗๐

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ วิทยาการ
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๗๑

เด็กหญิงพรสวรรค์ อุดม
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๗๒

เด็กชายพิรุณ ประยูรสุข
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๗๓

เด็กหญิงเมษา แซ่ลี

้

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๗๔

เด็กหญิงอานัทดา กางกรณ์
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๗๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ขาวงาม
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๗๖

เด็กหญิงพิมชนก สุขกาย
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๗๗

เด็กชายพิชานนท์ ราช่อง
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๗๘

เด็กชายอัครพงษ์ สุริยรัฐพงศา
๑๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๗๙

เด็กหญิงวิมลศิริ อินจันทร์
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๕๔ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๘๐

เด็กหญิงเกศรินทร์ อาซังกู่
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๘๑

เด็กหญิงมนต์นภา บุญสวัสดิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๘๒

เด็กหญิงวิมลวรรณ มาโพนทอง
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๘๓

เด็กหญิงจุฑามาศ สายหยุด
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๘๔

เด็กหญิงอุบลวรรณ พุ่มประเชียร
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๘๕

เด็กชายครองราช จันทร์ประโคน
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สวนดี
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๘๗

เด็กชายศักรินทร์ สุขสวัสดิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๘๘

เด็กชายกนกกร ยารังษี
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๘๙

เด็กชายกรกช ยารังษี
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๙๐

เด็กชายสรวิชญ์ แตงอ่อน
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๙๑

เด็กชายณัฐพล สุธรรม
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๙๒

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ถือเงิน
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๙๓

เด็กชายอภิชาติ พรหมมณี
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๙๔

เด็กหญิงจันทนิภา เจียจำรูญ
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๙๕

เด็กหญิงอาณัตยา ร่องแซง
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๙๖

เด็กหญิงสุภาพรรณ โคสุวรรณ
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๙๗

เด็กชายธนภัทร กู้ตระกูล
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๙๘

เด็กหญิงพรกนก ปานทับ
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๓๙๙

เด็กหญิงเกศราพร ดอนสมจิตร
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๐๐

เด็กชายศุภวัฒน์ สารวัน
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๐๑

เด็กชายธีรวัฒน์ ภูมาสี
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๐๒

เด็กชายณัฐวุฒิ อ่อนจงไกร
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๐๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ จะรา
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๐๔

เด็กหญิงอรวรรณ คำพร
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๐๕

เด็กหญิงวรรณทิศา แก้วเพิม

่

๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๐๖

เด็กหญิงสุจิรา ในผลดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๐๗

เด็กหญิงเกตแก้ว น้อยมณี
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๐๘

เด็กชายธนาลักษณ์ อ้อยจินดา

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๐๙

เด็กชายพีรพัฒน์ คนกลาง
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๑๐

เด็กหญิงกัญวรา คลังทอง
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๑๑

เด็กหญิงแคทรีน่า กาตาราโน
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๑๒

เด็กหญิงณัฐชา มอญสันเทียะ
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๑๓

เด็กหญิงนาตาลี กาตาราโน
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๑๔

เด็กหญิงปนัดดา วงศ์แสง
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๕๕ / ๓๔๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๑๕

เด็กหญิงรัตน์ชฎาพร การกล้า
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๑๖

เด็กหญิงวิพาดา ผิวตองอ่อน
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๑๗

เด็กหญิงพัชรี เอียมผ่อง

่

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๑๘

เด็กชายธรรมนูญ ตู้แก้ว
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๑๙

เด็กชายสิรวิชญ์ หมันการ

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๒๐

เด็กหญิงสุภาวดี เกตุทองดี
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๒๑

เด็กชายนาทเดชา แพร่หลวง
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๒๒

เด็กชายภูริพัฒน์ อาตตะแทน
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๒๓

เด็กชายสายลม อินอ้น

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๒๔

เด็กหญิงชลดา เบ้ามา
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๒๕

เด็กชายภัทราเวช เกิดสินธุ์
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๒๖

เด็กชายยงยุทธ์ ยืนยง
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๒๗

เด็กชายวีรภาพ นามวัง
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๒๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา แสนวัง
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๒๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

น้อยราวี
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๓๐

เด็กหญิงวลัยกร เสือขำ
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๓๑

เด็กชายสราวุฒิ ธรรมโม
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๓๒

เด็กชายภูริภัทร สุธรรม
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๓๓

เด็กชายธีระศักดิ

์

สุระโคตร

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๓๔

เด็กหญิงมิรันตี นิมประดิษฐ์

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๓๕

เด็กชายปยวัฒน์ ปถพี
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๓๖

เด็กชายเฉลิมพล พันแตง
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๓๗

เด็กหญิงพัชริญ วิศรีพัทร์
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๓๘

เด็กชายเอกรินทร์ อินธูป
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๓๙

เด็กชายภานุเดช พันธุ์สะ
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๔๐

เด็กชายปรรณศักดิ

์

จันทร์อยู่จริง
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๔๑

เด็กชายเทพทัต มงคลนำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๔๒

เด็กหญิงนัชยา กมลวาทิน
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๔๓
เด็กชายศิริกัญญานนท์

กุดวงศ์แก้ว
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๔๔

เด็กหญิงนภัสสร แสงจันทร์
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๔๕

เด็กชายนนท์พัทธ์ วารีบุตร
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๔๖

เด็กหญิงปาริชาติ สีไทย
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๔๗ เด็กหญิงศิริประภาภรณ์
ครำดี

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๔๘

เด็กชายภัทรพล ทองมาก
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๔๙

เด็กชายกิตติภพ สัตติยารักษ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๕๖ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๕๐

เด็กหญิงปนัดดา แผลงสาตรา
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๕๑

เด็กหญิงภาวินี อ้ายจันทึก
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๕๒

เด็กชายจีรภัทร ศรีมุล
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๕๓

เด็กหญิงจุฑามาศ ขุนจันทึก
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๕๔

เด็กหญิงชุติมา ฮ้อรอด
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๕๕

เด็กชายชัยชนะ ศรีมันตะ
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๕๖

เด็กหญิงญาณิการ์
จารุกิจสินไพศาล

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๕๗

เด็กหญิงนัดชนก อิมสมบัติ

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๕๘

เด็กชายณภัทร ปนเฉย
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เมืองแมน
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๖๐

เด็กชายวศิธร คาระวะ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๖๑

เด็กชายธันวา หน่อท้าว

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๖๒

เด็กหญิงชลิตา วิธีพล
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๖๓

เด็กชายนครินทร์ แก้วดวงสี
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๖๔

เด็กหญิงปริญธร ปุยฝาย
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๖๕

เด็กชายพชระ พุทธศร
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๖๖

เด็กหญิงธนัฏฐา สุขกาย
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๖๗

เด็กหญิงภณิดา ลุประสงค์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๖๘

เด็กหญิงโสภิดา สุดตาสอน
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๖๙

เด็กชายเอกรินทร์ พิมพ์จันดา
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๗๐

เด็กชายอธิวัฒน์ วงศ์ฉัตรธนวดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๗๑

เด็กชายธีรภัทร กลินผกา

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๗๒

เด็กชายนนทกานต์ เหระวัน
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๗๓

เด็กหญิงชัญญานุช เทียมถม
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๗๔

เด็กหญิงกมลชนก สายบัว
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๗๕

เด็กชายธัญเทพ เทวะรัตน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๗๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ดวนดี
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๗๗

เด็กชายวิชญะ แจ้งแสง
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๗๘

เด็กชายธนเดช ราชบุญคุณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๗๙

เด็กชายญาณเทพ บัวอาจ
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๘๐

เด็กชายชลธชา เกือลภัส

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๘๑

เด็กชายจักรรินทร์ ชะนะบุญ
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๘๒

เด็กหญิงปย์วรา หนูแดง
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๘๓

เด็กชายเฉลิมชัย นามปญญา
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๘๔

นายณรงค์ แผนสมบูรณ์
๒๔/๐๒/๒๕๑๑

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๕๗ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๘๕

นางสาวกรกนก คานนิม

๑๖/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๘๖

นางสาวกัญญ์นิษฐา พูนคุณาศิริ
๒๗/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๘๗

นางกำไล ปานม่วง
๐๕/๐๖/๒๕๒๔

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๘๘

นายคมสัน กิมาลี
๒๐/๐๙/๒๕๓๕

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๘๙

นางสาวชุติรัตน์ ประสงค์มณี
๐๕/๐๘/๒๕๑๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๙๐

นางสาวนันธิดา เรืองศรี
๐๔/๐๘/๒๕๒๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๙๑

นายประเสริฐ อ่อนเงิน
๑๗/๐๘/๒๕๒๕

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๙๒

นางสาวพชรมน เสียงใส
๒๗/๐๒/๒๕๓๒

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๙๓

นางสาวพรณรัตน์ ดลธนเจริญวัฒน์
๒๗/๐๗/๒๕๑๓

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๙๔

นางสาวพิกุล จอดนอก

๑๔/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๙๕

นางพิชญ์สินี แสงอรุณ
๐๙/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๙๖

นางสาวลดาภา สระคูพันธ์
๑๘/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๙๗

นางสาววิไลวรรณ ลือโลก

๒๒/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๙๘

นางสาวศิริประภา เผือกบุตร

๒๕/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๔๙๙

นางสาวสกาวเดือน ศรีแสนตอ
๒๘/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๐๐

นายสุรพันธ์ เปรมปรีดิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๐๓

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๐๑

นางสาวอรดีพิมล โรจนาทวีสิทธิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๒๓

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๐๒

นางอรอนงค์ สากุล
๒๓/๐๙/๒๕๒๖

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๐๓

นางสาวเกศนีย์ ขุนเดช
๑๗/๐๖/๒๕๓๓

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๐๔

เด็กหญิงชลิตา ยวงอินแปลง
๒๕/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๐๕

เด็กชายพิทวัส ต่อนเงิน
๑๔/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๐๖

เด็กหญิงวีรยา อินสม
๒๙/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๐๗

เด็กหญิงสิริวิมล ขุนศรีจตุรงค์
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๐๘

เด็กชายชนกานต์ มอญชืน

่

๒๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๐๙

เด็กหญิงณัฐกานต์ แอบแฝง
๒๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๑๐

เด็กชายพงศ์พิญโญ ไชยโยง
๑๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๑๑

เด็กชายวีระศักดิ

์

คล้อยสูงเนิน
๒๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๑๒

เด็กหญิงสิไลลักษณ์ มณีรัมย์
๒๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๑๓

เด็กชายชนาธิป ยอดคู่
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๑๔

เด็กชายธีรพัฒน์ ยามา
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๑๕

เด็กชายวรวิช ทวีการไถ
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๑๖

เด็กหญิงณัฐิดา ทองจันทร์แท้
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๑๗

เด็กหญิงสุพิชชา โพธินอก

์

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๑๘

เด็กหญิงนำฝน อุ่นฤดี
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๑๙

เด็กหญิงสุพาพร เชียงคำ
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๕๘ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๒๐

เด็กหญิงนภาพร เติดชืน

๊ ่

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๒๑

เด็กหญิงกชกร เลิศล้วน
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๒๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ สิทธิยา
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๒๓

เด็กหญิงศุภดา ธรรมกุ
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๒๔

เด็กหญิงวิรดา ศรีฉลวย
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๒๕

เด็กชายจุลจักร ซาเซียงหุ่ง
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๒๖

เด็กชายกิฤติเดช สุขแจ่ม
๒๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๒๗

เด็กชายโชคนิรันดร์ หาชัย
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๒๘

เด็กหญิงอลิศรา สัจจานนท์
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๒๙

เด็กชายชินาภัทร -
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๓๐

เด็กชายธีรนัย พะวา
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๓๑

เด็กชายจิรกฤต คันธาทิพย์
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๓๒

เด็กชายขันติ ขาวสะอาด
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๓๓

เด็กหญิงจิราพัชร มูลชมภู
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๓๔

เด็กชายธีรภัทร์ แนบทางดี
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๓๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

ศิริมงคล
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๓๖

เด็กชายสันติภาพ ทังทอง

่

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๓๗

เด็กชายพงศ์ธร ชัยทะ
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๓๘

เด็กชายณัฐพงศ์ โฉมเกิด
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๓๙

เด็กหญิงวิภาวรรณ ดีถนัด
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๔๐

เด็กชายอภิรักษ์ ซารัมย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๔๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทัศวงศ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๔๒

เด็กชายสุกฤษ สุภาผล
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๔๓

เด็กชายธนพร นวลปนใย
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๔๔

เด็กหญิงจีรนันท์ จักทอน
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๔๕

เด็กชายไพลิน บุญนาค
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๔๖

เด็กชายณัฐวุธ ศรีสุวรรณจินดา
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๔๗

เด็กชายธีรเทพ ดอนชัย
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๔๘

เด็กชายชาคริต วิทยาวงศ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๔๙

เด็กชายพงศกร บุญเดช
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๕๐

เด็กหญิงมีนา ภูมิโยขน์
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๕๑

เด็กหญิงชนัญชิดา เพิมพูล

่

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๕๒

เด็กหญิงอรณี มอญปาก
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๕๓

เด็กหญิงจินตนา หอมสอาด
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๕๔

นางสาวอรวรรณ พุดมอญ ๖/๓/๒๕๓๐ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๕๙ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๕๕

เด็กชายจิรพิพัฒน์ คล้ายแพร
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๕๖

เด็กชายธงชัย กายสิทธิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๕๗

เด็กชายภควัฒน์ คำหินกอง
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๕๘

เด็กชายยุทธนา ใหญ่นามจันทร์
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๕๙

เด็กชายรุ่งโรจน์ รัตนศิริ
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๖๐

เด็กชายวรินทร วงจำปา
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๖๑

เด็กหญิงกมลวรรณ บัวสร้อย
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๖๒

เด็กหญิงกุลญา แซ่ฉัน

่

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๖๓

เด็กหญิงกานต์พิชชา บุญนาค
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๖๔

เด็กหญิงฐิตินันท์ ลอดเอียม

่

๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๖๕

เด็กหญิงณัฐณิชา พลอยล้วน
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๖๖

เด็กหญิงธนพร ชุ่มไชยพฤกษ์
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๖๗

เด็กหญิงภัทธนิศ งัวลำหิน

่

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๖๘

เด็กหญิงรวีนัส มีศาลา
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๖๙

เด็กหญิงศรันรัชต์ สุขกำเนิด
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๗๐

เด็กหญิงศศิธร พึงทอง

่

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๗๑

เด็กหญิงจันทร์วลัย เชือชา

้

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๗๒

เด็กหญิงปญญาพร ขุนไพร
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๗๓

เด็กหญิงรุ่งนภา ทรายเพชร
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๗๔

เด็กชายบวรทัต กรุดปทุม
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๗๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แจ่มจำรัส
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๗๖
เด็กหญิงบุตรนำเพชร ผลส้ม

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๗๗

เด็กหญิงปลายฝน สะอาด
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๗๘

เด็กหญิงพนาดร ชุ่มไชยพฤกษ์
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๗๙

เด็กหญิงเพ็ชรลัดดา จำแนกหมาย
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๘๐

เด็กหญิงสุชาวดี ชัยนิตย์
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๘๑

เด็กหญิงสุนัฐฐา แก้วทิพย์
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๘๒

เด็กหญิงสุพัตตา แก้วกำเนิด
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๘๓

เด็กชายมานพ สุโพธิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๘๔

เด็กชายณตฤณ มาปู
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๘๕

เด็กชายนพเก้า สิงห์สถิตย์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๘๖

เด็กชายนพเก้า ทองชู
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๘๗

เด็กชายศรัณย์ภัทร มีธง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๘๘

เด็กชายนิธิกรณ์ คันทะมูล
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๘๙

เด็กหญิงธัญญรัตน์ ดาษดา
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๖๐ / ๓๔๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๙๐

เด็กหญิงศิรินภา ท้วมจัน

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๙๑

เด็กหญิงปณิตา ภู่โค
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๙๒

เด็กชายธีรวัฒน์ สวัสดิรักษ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๙๓

เด็กหญิงไหมทิพย์ วรรณภูมิ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๙๔

เด็กชายณทชัย ลังประเสริฐ
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๙๕

เด็กชายพงษ์พิทักษ์ มูลติ
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๙๖

เด็กชายธนวัฒน์ รักษาชล
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๙๗

เด็กชายปติพงษ์ ศรีไกรภักดิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๙๘

เด็กชายภากร อำปฐม
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๕๙๙

เด็กหญิงกำไร สุขสละ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๐๐

เด็กหญิงนัฐติกาล โพกพาน
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๐๑

เด็กหญิงเกศรา ศรีปญญาภิวัฒน์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๐๒

เด็กหญิงสรัญญา คำนิล
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๐๓

เด็กหญิงจิราพร ดวงคำภา
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๐๔

เด็กชายรัชชานนท์ วรโงน
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๐๕

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

มีเฉย
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๐๖

เด็กหญิงธนัชพร แจ่มขุนเทียน
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๐๗

เด็กชายทวีศักดิ

์

บัวขม
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๐๘

เด็กหญิงณิชา วงศ์จำปา
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมงคลพุการาม วัดมงคลพุการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๐๙

เด็กหญิงนนธิยา หงษ์นาค
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมงคลพุการาม วัดมงคลพุการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๑๐

เด็กหญิงรุ่งทิวา ดวงอินทร์
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมงคลพุการาม วัดมงคลพุการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๑๑

เด็กชายจักรพันธ์ กลัดแสม
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมงคลพุการาม วัดมงคลพุการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๑๒

เด็กชายทัตธน ศรียิม

้

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมงคลพุการาม วัดมงคลพุการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๑๓

เด็กชายอิทธิพัทธ์ ดอกไม้หอม
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมงคลพุการาม วัดมงคลพุการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๑๔

เด็กชายธันวา ปอมพรม

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลพุการาม วัดมงคลพุการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๑๕

เด็กชายปุญญพัฒน์ เจนไพจิตร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลพุการาม วัดมงคลพุการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๑๖

เด็กชายอดิศร กรุดปทุม
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลพุการาม วัดมงคลพุการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๑๗

เด็กหญิงกนกวรรณ แสงระวี

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลพุการาม วัดมงคลพุการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๑๘

เด็กหญิงมณีรัตน์ ปอมพรม
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลพุการาม วัดมงคลพุการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๑๙

เด็กหญิงสุธิดา มาลัยคำ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลพุการาม วัดมงคลพุการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๒๐

เด็กชายณัฐพงษ์ มุริจันทร์
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลพุการาม วัดมงคลพุการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๒๑
เด็กหญิงแพรวไพรินทร์

เทียนประนมกร
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลพุการาม วัดมงคลพุการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๒๒

เด็กชายอัษฎาวุธ ดีนวนพะเนา
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมงคลพุการาม วัดมงคลพุการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๒๓

เด็กหญิงศศิธร สมร
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๒๔

เด็กชายสงกรานตร์ สุนทรปญญา
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๖๑ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๒๕

เด็กหญิงธนัชพร ชินโคตร
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๒๖

เด็กชายชานนท์ ถำเหม
๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๒๗

เด็กชายอดิรุจ พาตา
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๒๘

เด็กชายทัศนัย หมทอง
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๒๙

เด็กชายธนภูมิ วิถีไพร
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๓๐

เด็กหญิงสุนิสา ต่ายธานี
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๓๑

เด็กชายกิตชกร พุ่มไสว
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๓๒

เด็กหญิงสิรวินันต์ สังข์อนันต์
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๓๓

เด็กหญิงปวีณา ธัญญะเจริญ
๐๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๓๔

เด็กหญิงนันทัชพร ชาติดี
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๓๕

เด็กชายวีระทัศน์ ตะมะ
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๓๖

เด็กหญิงอนุชนาฏ เขียวเขิน
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๓๗

เด็กชายวีระภัทร ปกครอง
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๓๘

เด็กชายณัฐดนัย สะใบนาค
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๓๙

เด็กชายนพดล ภาสดา
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๔๐

เด็กชายครรชิตพล วรนาม
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๔๑

เด็กชายเจษฎา บุญพามา
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๔๒

เด็กชายสุทธิกานต์ แตงอ่อน
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๔๓

เด็กชายธาวิน จำปกลาง
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๔๔

เด็กหญิงภริดา บุญพามา
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๔๕

เด็กหญิงชญาดา ทาแน่น
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๔๖

เด็กชายวัชรพงค์ พุ่มเขียว
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๔๗

เด็กชายภานุวัฒน์ ฤทธิแผ้ว

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๔๘

เด็กหญิงกนกกร ประทุม
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๔๙

เด็กหญิงกาญจนา อินทมานะ
๒๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๕๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สิงห์พรมมี
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๕๑

เด็กชายธนวัฒน์ เพ็งสุข
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๕๒

เด็กหญิงวันดี อิมใจ

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๕๓

เด็กชายภูริเดช จันทร์พิทักษ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๕๔

เด็กชายชาณนรินทร์ พุ่มพุก
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๕๕

เด็กชายจำนงค์ เรืองยง
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๕๖

เด็กชายกิตติคุณ โมด่านจาก
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๕๗

เด็กชายจีรพงษ์ ชุมภูพงศ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๕๘

เด็กหญิงชัชมล หงษ์ทอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๕๙

เด็กหญิงจุฑามาศ รามวงศ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๖๒ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๖๐

เด็กหญิงกมลชนก รอดแพ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๖๑

เด็กหญิงพิราภรณ์ สลักคำ
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๖๒

เด็กหญิงจิตลดา สุขเจริญ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๖๓

เด็กหญิงวริญศิริ รอดแพ
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๖๔

เด็กหญิงปทมพร อินทร์รุ่ง
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๖๕

เด็กหญิงปาริฉัตร สันทบ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๖๖

เด็กหญิงยุพาพร คำดี
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๖๗

เด็กหญิงณวรา พวงมาลัย
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๖๘

เด็กหญิงนาตาลี คงศร
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๖๙

เด็กหญิงมนัญชยา จิตร์ประพัธน์
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๗๐

เด็กหญิงพัชราภา บุราคร
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๗๑

เด็กหญิงพรทิพย์ บึงไกร
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๗๒

เด็กชายธีรวัฒน์ รุ่งเรือง
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๗๓

เด็กชายนิพล อ้นทอง
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๗๔

เด็กชายนิติภูมิ จันดี
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๗๕

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

จันทร์ศิลา
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๗๖

เด็กชายวัลลภ ฉิมพิภพ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๗๗

เด็กชายชนะชัย พิศาลสกุล
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๗๘

เด็กชายธนภัทร ชมประโคน
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๗๙

เด็กหญิงวรรณศิริ เสือเอียม

่

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๘๐

เด็กหญิงกรวสา มีโพธิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๘๑

เด็กหญิงปยะพร หมวกหลำ
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๘๒

เด็กหญิงนำทิพย์ หัสดี
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๘๓

เด็กหญิงเจนจิรา ศิลปยวง
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๘๔

เด็กหญิงจิราพร บุสดี
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๘๕

เด็กหญิงพิมพ์ธิดา นวนชัย
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๘๖

เด็กหญิงปริชาติ ศรีประทุม
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๘๗

เด็กหญิงอรวรรณ ชาแจ้ง
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๘๘

เด็กชายสหรัฐ คาคีสุข
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๘๙

เด็กชายสิทธิพงษ์ โพธิประเสริฐ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๙๐

เด็กหญิงมุกภาดา ปานสุวรรณ
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๙๑

เด็กหญิงสรณ์ธิตา บุตรสงัด
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๙๒

เด็กชายวิทิต ไชยยงค์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๙๓

เด็กหญิงปนัดดา หามะลิ
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๙๔

เด็กชายดนุวัศ พรหมทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๖๓ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๙๕

เด็กชายปรเมศวร์ มาสขาว
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๙๖

เด็กชายชนัสนันท์ สีฟา
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๙๗

เด็กหญิงพรพฤกษา พักตร์แก้ว
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๙๘

เด็กหญิงพันนิตรา อำเอกผล
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๖๙๙

เด็กหญิงกรพรรณ บุญฤทธิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๐๐

เด็กชายชินดนัย ปทุมยา

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๐๑

เด็กชายกิตติธัช บุญธรรม
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๐๒

เด็กหญิงภัทรวดี ศรีโสภณ
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๐๓

เด็กหญิงขวัญ ศรีสมพร
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๐๔

เด็กหญิงกัณฐิกา มาเจริญ
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๐๕

เด็กหญิงดาริกา แซ่จึง
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๐๖

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ มังคล้าย

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๐๗

เด็กหญิงกัญญาพัชร สาทเริก
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๐๘

เด็กหญิงปราณิตา แก้วงาม
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๐๙

เด็กหญิงกุลทรัพย์ อุสาห์ดี
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๑๐

เด็กชายปารเมศ ถมยาพันธุ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๑๑

เด็กชายพรหมมินทร์ เนตรวงศ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๑๒

เด็กหญิงกาญจนา ริมไธสง
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๑๓

เด็กหญิงวิภาพร มังมีสิน

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๑๔

เด็กหญิงปาริสา ทุนกอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๑๕

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ใจมัน

่

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๑๖

เด็กชายนครินทร์ เอียมปน

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๑๗

เด็กหญิงชนันพร ทิพอาจ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๑๘

เด็กหญิงธนัญญา จันทร์แจ่ม

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๑๙

เด็กชายไพศิษฐ์ หลวงศักดา
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๒๐

เด็กชายรัฐภูมิ ยินดีทีป
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๒๑

เด็กชายวรพชร จันทร์ประภา
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๒๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ คนไว
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๒๓

เด็กหญิงจิรดา แก้วแต้ม
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๒๔

เด็กหญิงอุบลวรรณ ศาระสาลิน
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๒๕

เด็กชายธนกฤต สวัสดี
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๒๖

เด็กชายธนกร สวัสดี
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๒๗

เด็กหญิงอริสรา จอดพิมาย
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๒๘

เด็กหญิงฐิติยา สะตะ
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๒๙

เด็กหญิงรุ่งอรุณ วงศ์สุนทร
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๖๔ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๓๐

เด็กชายณัฐนนท์ พลโลก
๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๓๑

เด็กชายพงศธร เกิดสุวรรณ์
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๓๒

เด็กชายอรรคสิทธิ

์

สิทธิศรี
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๓๓

เด็กชายวรชัย ทุยเวียง
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๓๔

เด็กชายกิตติคุณ เหมือนครุฑ
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๓๕

เด็กชายธนณัฏฐ์ สุขหน้าไม้
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๓๖

เด็กชายชิษณุพงศ์ เหล่าพาชี
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๓๗

เด็กชายภัทรพงศ์ ชืนจินดา

่

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๓๘

เด็กชายอชิรวัชร์ แตงหนู
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๓๙

เด็กชายธีรพัฒน์ เมืองที
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๔๐

เด็กชายนิธิกร อินธิรักษ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๔๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ใจเอือ

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๔๒

เด็กชายภูษณุ ศรีบุญเรือง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๔๓

เด็กชายวัชรพล บุตนุ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๔๔

เด็กหญิงขวัญจิรา ทิพย์สุข
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๔๕

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สุขวิบูลย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๔๖

เด็กหญิงชุตินันท์ ประสานดี
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๔๗

เด็กหญิงพนิตา ทองพุ่ม
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๔๘

เด็กหญิงรัตนภรณ์ ทองดี
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๔๙

เด็กหญิงศิริประภา เนียมบุญเจือ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๕๐

เด็กหญิงสิริกร ซาตะนัย
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๕๑

เด็กชายศุภวิชญ์ บุญประจำ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๕๒

เด็กหญิงจิรภัทร์ หงันเปยม
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๕๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ ศรีกลัด
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๕๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ โม้แก้ว
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๕๕

เด็กหญิงปภานันฐ์ เล็กละมุด
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๕๖

เด็กหญิงพจนา โมทา
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๕๗

เด็กหญิงพิมพิศา เอียดแก้ว

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๕๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ เอียมจัด

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๕๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญชัย
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๖๐

เด็กหญิงอัญลดา พรมทองคำ
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๖๑

เด็กชายอาทิตย์ มีศิลป
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๖๒

เด็กหญิงกฤษณา ยอดสุวรรณ
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๖๓

เด็กหญิงกัญญาพัชร พุ่มโพธิทอง

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๖๔

เด็กหญิงญดาพร พิลึก
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๖๕ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๖๕

เด็กหญิงณัฐกานต์ แก้วศรี
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๖๖

เด็กหญิงณัฐนรี สวยลำ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๖๗

เด็กหญิงลัดดาวงค์ เสือเพชร
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๖๘

เด็กหญิงศุภิสรา บัวขาว

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๖๙

เด็กหญิงสุพัชชา กุลพรวัฒนา
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๗๐

เด็กหญิงสุวรรณเรณู ถินคำเชิด
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๗๑

เด็กหญิงกนกพร ชมภู
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๗๒

เด็กหญิงปภาวรินท์ ชัยพร
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๗๓

เด็กหญิงอุสา ทองสีสุก

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๗๔

เด็กหญิงเจนจิรา รำมะนาต
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๗๕

เด็กหญิงนาขวัญ ศรีลาชัย
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๗๖

เด็กหญิงมนต์ทาทิพย์ มีสง่า
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๗๗

เด็กหญิงกรภัค พันธุ์ภักดี
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๗๘

เด็กหญิงฐิติรัตน์ รักธรรม
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๗๙

เด็กหญิงวรรณธญา สินธุเจริญ
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๘๐

เด็กหญิงวงนิษา มิงขวัญ

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๘๑

เด็กชายณัฐพันธ์ ทิพพวัน
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๘๒

เด็กชายทวีศักดิ

์

โพธิน
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๘๓

เด็กชายธีรเทพ คะสะธรรม
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๘๔

เด็กชายปฏิภาณ สุภาพ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๘๕

เด็กหญิงอรนภา ยศศักดิศรี

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๘๖

เด็กชายชาญศักดิ

์

ดาววะอินทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๘๗

เด็กหญิงคณกรณ์ ยิมชืน

้ ่

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๘๘

เด็กหญิงนรีกานต์ ม่วงพวง
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๘๙

เด็กหญิงวนิดา คงสอน
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๙๐

เด็กหญิงวราภรณ์ เกตุเจริญ
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๙๑

เด็กหญิงวิภาพร หมวกหลำ
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๙๒

เด็กหญิงนภัสสร วรรณุรัตน์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๙๓

เด็กหญิงยุพาฐิกานต์ เลิศขุนทด
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๙๔

เด็กหญิงสุภาวดี ต้นสวรรค์
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๙๕

เด็กชายกฤษกร เขียวอ่อน
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๙๖

เด็กชายณัฐพงษ์ ดวงวิไล
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๙๗

เด็กชายวายุ มีศิล
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๙๘

เด็กชายอนุชา ดอกเด็น
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๗๙๙

เด็กหญิงจันทิมา มะ
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๖๖ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๐๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ เหมือนเพ็ชร
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๐๑

เด็กชายนันทวัฒน์ ศิริวงศิลป
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๐๒

เด็กชายเหมราช พวงทอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๐๓

เด็กชายฌานวัฒน์ บุญรอด
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๐๔

เด็กชายพงษกร นิมนวล

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๐๕

เด็กชายอิทธิพล นันตกูล

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๐๖

เด็กชายธนบดี กุลวงษ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๐๗

เด็กชายธวัชชัย บุครแก้ว
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๐๘

เด็กหญิงภัทร์จุฑา เวียงใน
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๐๙

เด็กชายสิทธิเดช แก้วคำ
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๑๐

เด็กชายพลเอก มิงขวั ญ

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๑๑

เด็กชายรุ่งทอง ลอยเลิศ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๑๒

เด็กหญิงพีรวรรณ อุ่นทวง
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๑๓

เด็กชายวุฒิชัย บุญมา
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๑๔

เด็กหญิงอาทิตญา เพชรเจริญ
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๑๕

เด็กชายคณิติน ฤทธาพรม
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๑๖

เด็กชายยุทธนา สีดาชาติ
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๑๗

เด็กชายวิชัย แก้วประไพ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๑๘

เด็กหญิงลลิตวดี เริงสำราญ
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๑๙

เด็กหญิงสุนิตสา บางชวด
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๒๐

เด็กชายกฤษฎา ถ้วยทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๒๑

เด็กชายจิตวัฒน์ ขันทองดี
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๒๒

เด็กชายชนินทร์ สุขจำลอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ยันต์ชมภูมิ
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๒๔

เด็กชายปภัทพล จุนทา
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๒๕

เด็กชายอนุสรณ์ บุปผา
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๒๖

เด็กหญิงกุลณัฐ ชุ่มไชยพฤกษ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๒๗

เด็กหญิงฐิติมา ศรีจันทร์
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๒๘

เด็กหญิงวิชุรดา พงษ์ศิริ
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๒๙

เด็กหญิงปพิชญา สีเหลือง
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๓๐

เด็กหญิงสุภาวดี สิงห์ลอ
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๓๑

เด็กชายวรายุทธ์ อิมอุไร

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๓๒

เด็กชายกฤษฎ์ษิดิศ ธรเสนา
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๓๓

เด็กชายศิริวัฒน์ จันดำ
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๓๔

เด็กชายชัยชนะ ลือกระโทก
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๖๗ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๓๕

เด็กชายธีระพล เกตุเอียม

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๓๖

เด็กชายธวัชชัย น้อยถา
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๓๗

เด็กชายสุนธรณ์ พลเยียม

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๓๘

เด็กหญิงพัชรมณี ชีใจอาน

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๓๙

เด็กชายศักดิธัช แก้วโผงเผง
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๔๐

เด็กชายพงศธร มินขุนทด
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๔๑

เด็กหญิงเวฬุวัน วงษ์ทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๔๒

เด็กหญิงกชกร เขียวคราม
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๔๓

เด็กหญิงกนกวรรณ เรืองโพล้ง
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๔๔

เด็กหญิงวรัญญา อรรคมะเสาร์
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๔๕

นายภาคิน พิชิตภัชกุล
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๔๖

นายกฤษฎา จาลุย
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๔๗

เด็กชายคีตฬกา อ่อนวรรณะ
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๔๘

นายณัฐวุฒิ มันใจอารยะ

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๔๙

นายพันธกานต์ ท่าทราย
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๕๐

นางสาวกณิษฐา ประทีปโชติ
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๕๑

เด็กหญิงจิณณพัต พัทสาร
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๕๒

นางสาวชนิกา อิมพร

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๕๓

เด็กหญิงชลธิชา โตบาง
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๕๔

นางสาวธัญมาศ บัวจะมะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๕๕

นางสาวนงลักษณ์ หัดสะดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๕๖

นางสาวเนตรนรี จุ้ยจัน

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๕๗

เด็กหญิงพรทิพา คำคง
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๕๘

นางสาววาสุณี ปทุมยา

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๕๙

เด็กหญิงวิภาณี งามนวล
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๖๐

นางสาวศรัญญา เฉลิมสุข
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๖๑

นางสาวสินากาญจน์ ลอดเอียม

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๖๒

นางสาวสุพรรชา ปทุมยา
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๖๓

เด็กหญิงสุพัตรา พลศรีราช
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๖๔

นางสาวอรัญญา เดชแพง
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๖๕

นายชัชวาลย์ คู้จ้อย
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๖๖

นายธนกฤต ฟกเกาะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๖๗

นายนรินทร์ แก้วคูนอก
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๖๘

นายนันทกร แสงแก้วสุข
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๖๙

เด็กชายพลวิชย์ หาโสภาพ
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๖๘ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๗๐

นางสาวฐาปนี
วิริยะกาญจนาพงศ์ ๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๗๑

เด็กชายวุฒิกานต์ ชัยสาร
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๗๒

เด็กชายศรีรัตน์ โพชะเรือง
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๗๓

นางสาวกมลชนก ดวงกุลสา
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๗๔

เด็กหญิงกมลทิพย์ เรืองวนิช
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๗๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ปอมพรม
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๗๖

นางสาวชนิกานต์ มอญพูด
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๗๗

นางสาวเมธาวี อินต๊ะปญญา
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๗๘

นางสาวศุจิกา พวงเงิน
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๗๙

นายกฤษณะ เนตร์เสน
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๘๐

นายกิตติเชษฐ โอภาศพงศ์พล
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๘๑

นายธนารักษ์ แก่นร้านหญ้า
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๘๒

นายนัฐพงศ์ ระวิงทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๘๓

นายภูวริศ ดีมีวงศ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๘๔

นายวงษ์วิทย์ วงษ์ศานูน

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๘๕

นายสหรัฐ แก้วทอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๘๖

นายสุรินทร์ บุญสด
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๘๗

เด็กชายเอกมงคล บุญชู
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๘๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สำราญรมย์
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๘๙

นางสาวธนาภรณ์ ไวศรีแสง
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๙๐

นางสาวพัชราพร แจ้งกมล
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๙๑

นางสาวสุภิญญา ระย้าเพชร
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๙๒

นางสาวดาราพรรณ ปจชัยสังข์
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๙๓

เด็กหญิงนริศรา ชังอินทร์
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๙๔

นางสาวเบญจภรณ์ อุ่มวงศ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๙๕

นางสาวพรนภา สุขเครือ
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๙๖

นางสาวลูกแก้ว ทาศรีภู
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๙๗

นายอัมรินทร์ อำมาตย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๙๘

เด็กหญิงอรวรรณ นครไชย
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๘๙๙

เด็กชายภคนน ภัควรินธร
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๐๐

เด็กชายศุภโชค ทองประดิษฐ
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๐๑

เด็กหญิงอริสา ปกขาว
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๐๒

นางสาวสุธาวี แซ่จิว
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๐๓

นายชานน กลำอยู่สุข
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๐๔

นางสาวชนม์นิภา อำช้าง
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๖๙ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๐๕

นายยุทธกฤษ ศรีสารคาม
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๐๖

นายวัชสัณห์ ริยาพันธ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๐๗

นางสาววัชโรทัย ชาคาน
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๐๘

นางสาวศรัณยา ศรีวรสาร
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๐๙

นางสาวณพัชนันต์ แก้วเสน

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๑๐

นายกิติพัชร เกตุแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๑๑

นายธนดล เดชสงคราม
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๑๒

นายปนวัฒน์ สุรินทร์เลิศ
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๑๓

นางสาวกานติมา สุรพร
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๑๔

นางสาวณิชาภัทร จำรัส
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๑๕

นางสาวปรารถนา แสนสุข
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๑๖

นางสาวสุทธาดา หลักหาญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๑๗

เด็กหญิงปยธิดา ตุ้มชู
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๑๘

นายชลสิทธิ

์

สุนทรา
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๑๙

เด็กชายธนกฤต มาใบ
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๒๐

นายวันใหม่ ติคำรัมย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๒๑

เด็กหญิงปวีณา งามสมนึก
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๒๒

นายณัฏฐธนอนัญ ศรีดี
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๒๓

นางสาวชมพูนุช วรโชติธนาดุล
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๒๔

นางสาวธิติรัตน์ พุทธา
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๒๕

เด็กหญิงภัทรสร ศรีเกตุ
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๒๖

นายวัธนชัย สูตรเลข
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๒๗

นางสาวชนัญญา วงศ์คำตา
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๒๘

เด็กหญิงฑิตฐิตา ด้วงขาว
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๒๙

นางสาวณัฐกานต์ ภู่เทศ
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๓๐

เด็กหญิงธีรนันท์ กลินประทุม

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๓๑

นางสาวเพ็ญพร เขือนคำ

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๓๒

เด็กหญิงภัทรกร ศรีเกตุ
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๓๓

นางสาวสุทธิดา วงษ์อามาตย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๓๔

นายศิวกร รุ่งเรือง
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๓๕

นางสาวเนลพา อุ่นถาวร
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๓๖

นางสาวธิญาดา ทามะศิริ
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๓๗

นางสาวนิสารัตน์ เนียมบุญเจือ
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๓๘

นายนราธร ศรีโนเรศ
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๓๙

นายสมประสงค์ แสงรีย์
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๗๐ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๔๐

นายเทิดศักดิ

์

มนต์อินทร์
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๔๑

นายพลกฤษณ์ เต็งทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๔๒

นางสาวนิภาภัทร แก้วทอง
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๔๓

นางสาวปาริฉัตร บัณฑิตย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๔๔

นายสิทธิชัย มีเฉย
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๔๕

นางสาวกฤษฎาภรณ์ ขัดวงค์
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๔๖

นางสาวสุธิดา โคแสง
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๔๗

นางสาวนิชกานต์ แก้วสำราญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๔๘

นางสาวนวพร พรมแก้ว
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๔๙

นางสาวสุพิชฌาย์ วิไลพรรัตนา
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๕๐

นายศราวุธ นาดี
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๕๑

นางสาวปณิดา เนาวลักษณ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๕๒

นางสาวรุ้งฟา ทองนพคุณ
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๕๓

นางสาวสุกัญญา สุขเปยม
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๕๔

นางสาวกนกวรรณ ศรีภา
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๕๕

นางสาวบุษบา ตุ่นก่อ
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๕๖

นางสาวลักษิกา ยาน้อย
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๕๗

นางสาวศิริลักษณ์ วัฒนดิเรก
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๕๘

นางสาวศศิธร มันศรี

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๕๙

นายภัคมัย เพ็งบุญโสม
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๖๐

นายเอกรัตน์ ผะอบสวรรค์
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๖๑

นายศตนันท์ ซือสัตย์

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๖๒

นางสาวอนุสรา สิมจันทา
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๖๓

นางสาวจารุวรรณ นามสมเก้า

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๖๔

นางสาวประภาสี มงคลมล

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๖๕

นายเทวัญ แก้วเกิด
๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๖๖

นายวัฒนากรณ์ พิทักษ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๖๗

นายพีระพล สายสุวรรณ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๖๘

นายศิวภัทร สังวาลย์เล็ก
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๖๙

นายอิทธิพล คุ้มสมบัติ

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๗๐

นางสาวจันทร์พิรมย์ สาระพัด
๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๗๑

นายศุรฉัตร จันทร์ไพจิตร
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๗๒

นายธีรภัทร เพ็ชร์กลับ
๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๗๓

เด็กหญิงพรปวีณ์ ตรงเท่ง
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๗๔

นายณรงค์ พันเฮง ๓/๓/๒๕๑๑ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย แสวงสามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๗๑ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๗๕

นายธนพัฒน์ ขุนเจริญ ๒/๒/๒๕๒๓ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๗๖

นายธีรวัฒน์ จรรยางาม ๒/๒/๒๕๒๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๗๗

นายชัชนันท์ อยู่ดี ๗/๗/๒๕๓๓ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๗๘

นายสุชาติ นคร ๗/๗/๒๕๒๑ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๗๙

นายชัชวาลย์ โพธิดี

์

๔/๔/๒๕๓๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๘๐

นายสุริยน คำพันธ์ ๓/๓/๒๕๓๑ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๘๑

นายเสกสรรค์ แซ่ลี

้

๑/๑/๒๕๒๐ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๘๒

นายเสกสรรค์ วัดเล็ก ๑/๑/๒๕๑๑ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๘๓

นายเฉลิมชัย มุ่งชนะ

๑๒/๑๒/๒๕๒๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๘๔

นายชินวัฒน์ กลินมะลิ

่

๘/๘/๒๕๒๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๘๕

นายสุวิท สุดอุดม

๑๒/๑๒/๒๕๑๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๘๖

นายตนุภัทร ยอวิทยา ๔/๔/๒๕๒๓ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๘๗

นายศิริยุทธ บุญยืน ๗/๗/๒๕๓๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๘๘

นายพัลลภ น้อยอำ

๑๑/๑๑/๒๕๒๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๘๙

นายเหล่าพล ดำทนจันทร์ ๙/๙/๒๕๒๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๙๐

นายปญญากร ถนอมศักดิ

์

๕/๕/๒๕๑๗ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๙๑

นายศุภเสกย์ งามผิว

๑๒/๑๒/๒๕๒๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๙๒

นายสุรชัย เพชรดี

๑๑/๑๑/๒๕๑๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๙๓

นายบัณฑิต ทังสุภูติ ๕/๕/๒๕๒๓ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๙๔

นายสายันต์ ดุจดา ๑/๑/๒๕๑๖ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๙๕

นายอัครพล วังคีรี ๒/๒/๒๕๓๑ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๙๖

นายณัฐพฤฒ วันเพ็ญ ๗/๗/๒๕๒๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๙๗

นายพิศิษฐ์ โดษะนันทน์ ๙/๙/๒๕๒๗ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๙๘

นายธนชัย เศรษฐี
๑๐/๑๐/๒๕๒๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๕๙๙๙

นายชัยณรงค์ สุขสำแดง

๑๑/๑๑/๒๕๓๔

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๐๐

นายภีม อุโฆสิตกุล ๕/๕/๒๕๓๐ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๐๑

นายโสฬส ศรีโนนทอง ๖/๖/๒๕๒๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๐๒

นายธงชัย อุคำ ๙/๙/๒๕๒๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๐๓

นายธีระพงษ์ ฉิมพลี ๓/๓/๒๕๒๗ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๐๔

นายพิทักษ์ ไทยประกอบ ๔/๔/๒๕๒๓ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๐๕

นายไพบูลย์ พิมพ์สอน ๘/๘/๒๕๓๑ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๐๖

นายสุวัฒชัย รืนเริง

่

๑๐/๑๐/๒๕๓๔

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๐๗

นายไกรทอง โคตรนวน ๒/๒/๒๕๒๕ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๐๘

นายปรีชา บุญเพชร
๑๐/๑๐/๒๕๒๔

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๐๙

นายวิชิต ไชยวงษ์ ๕/๕/๒๕๓๒ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย แสวงสามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๗๒ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๑๐

นายสุวัฒน์ชัย ทองเอียม

่

๙/๙/๒๕๒๒ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๑๑

นายนพดล ขลิบทองรอด

๑๑/๑๑/๒๕๒๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๑๒

นายมนตรี แสงนิล ๒/๒/๒๕๒๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๑๓

นายณัฏฐวัฒน์ เฉลิมวงศ์

๑๑/๑๑/๒๕๒๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๑๔

นายนรินทร์ มยุรา ๖/๖/๒๕๒๕ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๑๕

นายณรงค์ชัย เทศสมบูรณ์

๑๑/๑๑/๒๕๓๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๑๖

นายบุญชัย อาศัย ๔/๔/๒๕๑๖ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๑๗

นายสมศักดิ

์

ซับซ้อนศรี
๑๐/๑๐/๒๕๑๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๑๘

นายเอกสิทธิ

์

เซียงอึง

๋

๒/๒/๒๕๒๙ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๑๙
นางสาวลักษณ์ศิกานต์

เพ็ชรสูงเนิน

๑๒/๑๒/๒๕๓๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๒๐

นางสาวนพรัตน์ วัชรนาค
๑๐/๑๐/๒๕๓๐

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๒๑

นางสาวจุฑามาศ ธรรยาวัฒนา ๘/๘/๒๕๓๓ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๒๒

นางสาวรัตนชา ระย้าน้อย ๔/๔/๒๕๒๖ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๒๓

นางสาวสโรชา หน่ายโศรก ๖/๖/๒๕๒๖ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๒๔

นางสาวณัฐกานต์ บุญพันธ์
๑๐/๑๐/๒๕๓๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๒๕

นางสาวสุภาพร จิตรฉาย ๕/๕/๒๕๓๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๒๖

นางสาวฤดีภรณ์ ศรีนวล

๑๑/๑๑/๒๕๒๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๒๗

นางสาวอมรรัตน์ ภูผา ๕/๕/๒๕๓๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๒๘

นางสาวเบญจวรรณ สมพรมทิพย์

๑๑/๑๑/๒๕๓๓

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๒๙

นางสาวจุฑามาศ วชิรัคกุล

๑๑/๑๑/๒๕๓๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๓๐

นางสาวบุลิตา เปลียนพัด

่

๑๒/๑๒/๒๕๒๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๓๑

นางสาวเกศรินทร์ สิทธิกรรณ์ ๘/๘/๒๕๒๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๓๒

นางสาววิภาวรรณ พรหมชนะ ๙/๙/๒๕๓๓ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๓๓

นางสาวกาญจนา สุริกัณฑ์ ๔/๔/๒๕๓๙ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๓๔

นางสาวจิมรักษ์ กองแก้ว ๓/๓/๒๕๒๐ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๓๕

นางสาวสุรีรัตน์ สุดสวาท ๓/๓/๒๕๓๙ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๓๖

นางสาววิไลลักษณ์ แก้วกระจาย

๑๒/๑๒/๒๕๒๔

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๓๗

นางสาววิภาพร แพงพันธ์ ๗/๗/๒๕๓๑ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๓๘

นางสาวฐิติรัตน์ คล้ายพุก ๘/๘/๒๕๒๕ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๓๙

นางสาวดาวพระศุกร์ หน่อแก้ว ๗/๗/๒๕๒๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๔๐

นางสาวอิสรีย์ เจริญยิงกิจติภูมิ

่

๕/๕/๒๕๒๒ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๔๑

นางสาวกัญญา รัตนาวิน ๓/๓/๒๕๔๐ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๔๒

นางสาวจินตนา ผุยผง ๙/๙/๒๕๓๖ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๔๓

นางสาวฐิติพรรณ ประกายรัตน์
๑๐/๑๐/๒๕๓๐

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๔๔

นางสาวมะลิ เรืองบุณย์ ๑/๑/๒๕๑๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๗๓ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๔๕

นางสาวสุมิตรา หรังทิม

่

๑๐/๑๐/๒๕๒๐
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๔๖

นางสาวอุทัยวรรณ พันธ์ฉลามขวา ๖/๖/๒๕๒๓ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๔๗

นางสาววิไลพร ประดิษฐ์แสง ๑/๑/๒๕๒๖ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๔๘

นางสาวสกุณา เอียมสงคราม

่

๘/๘/๒๕๔๐ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๔๙

นางสาวอุไลวรรณ์ อินสา ๕/๕/๒๕๓๒ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๕๐

นางสาววิราภรณ์ ขวัญอยู่ ๓/๓/๒๕๓๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๕๑

นางสาววราภรณ์ แซ่ลี

้

๑๑/๑๑/๒๕๒๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๕๒

นางสาวราตรี จำลอง ๘/๘/๒๕๓๖ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๕๓

นางสาวนิภาวรรณ พุทธานุ
๑๐/๑๐/๒๕๒๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๕๔

นางสาวนริศรา เรียนแจ้ง

๑๒/๑๒/๒๕๓๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๕๕

นางสาวณัฐรินทร์ แจ่มจำรัส ๗/๗/๒๕๒๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๕๖

นางสาวจริยา ไชศรศักดิ

์

๖/๖/๒๕๒๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๕๗

นางสาวสุพรรษา ภู่แก้ว ๗/๗/๒๕๓๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๕๘

นางสาวจันทิมา สุขจิตร

๑๑/๑๑/๒๕๓๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๕๙

นางสาวหญิง นวลรุ่ง ๗/๗/๒๕๓๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๖๐

นางสาวพรทิวา ระบือนาม ๕/๕/๒๕๒๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๖๑

นางสาวประภัสสร เขียวแพร
๑๐/๑๐/๒๕๒๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๖๒

นางสาวณกัลยพร หาญอุทัยกิจ ๒/๒/๒๕๓๒ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๖๓

นางสาวสิริวัลย์ พูลสวัสดิ

์

๙/๙/๒๕๓๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๖๔

นางสาวกรรณิกา แพงศรี ๓/๓/๒๕๒๒ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๖๕

นางสาวเดือน ชลณรัฐ ๑/๑/๒๕๒๑ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๖๖

นางสาวณหทัย ปานแก้ว ๒/๒/๒๕๒๙ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๖๗

นางสาวเนตรดาว ชินวงศ์ ๕/๕/๒๕๒๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๖๘

นางสาวณิชา ทัพถิรังษี ๘/๘/๒๕๑๑ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๖๙

นางสาววันเพ็ญ สกุลจันทร์ ๙/๙/๒๕๑๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๗๐

นางสาวกนกพร ประกอบเกือ

้

๙/๙/๒๕๒๗ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๗๑

นางสาววรรณงาม ฉัตรแถม
๑๐/๑๐/๒๕๑๔

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๗๒

นางสาวมลรัตน์ กลินขจร

่

๔/๔/๒๕๒๕ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๗๓

นางสาวสุพรรณี กำลังสอน

๑๑/๑๑/๒๕๒๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๗๔

นางสาวรุ่งนภา คงทอง ๔/๔/๒๕๒๖ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๗๕

นางสาวนิศรา ผ่องพิธี ๕/๕/๒๕๒๕ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๗๖

นางสาววีระพันธ์ ชาวไร่
๑๐/๑๐/๒๕๑๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๗๗

นางสาวทัศนีย์ นราบัว ๘/๘/๒๕๒๒ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๗๘

นางสาวกัลยากร อรุณเลิศทรัพย์
๑๐/๑๐/๒๕๒๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๗๙

นางสาวพรสวรรค์ บานจิตร

๑๒/๑๒/๒๕๓๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๗๔ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๘๐

นางสาวดวงกมล พลอยดำ

๑๒/๑๒/๒๕๓๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๘๑

นางสาวอัจฉรา บรรจงนอก

๑๒/๑๒/๒๕๓๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๘๒

นางสาวจิราพร เล่าแสง ๔/๔/๒๕๑๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๘๓

นางสาวนิจจารีย์ เติมแปน ๓/๓/๒๕๓๙ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๘๔

นางสาววิภารัตน์ แสงศร ๖/๖/๒๕๓๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๘๕

นางสาวสุดารัตน์ ธรรมวิเศษ
๑๐/๑๐/๒๕๑๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๘๖

นางสาวอัครยา ควรชอบ ๓/๓/๒๕๓๑ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๘๗

นางสาวทิพวรรณ เจริญวงศ์

๑๒/๑๒/๒๕๓๖

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๘๘

นางสาวปรียานุช บุ้งทอง ๒/๒/๒๕๓๖ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๘๙

นางสาวสุรีพร แก้วสี

๑๒/๑๒/๒๕๓๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๙๐

นางสาวบุศรินทร์ รักษาจิตร์
๑๐/๑๐/๒๕๒๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๙๑

นางสาววไลพน เมืองใหญ่ ๕/๕/๒๕๒๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๙๒

นางสาวสมพิศ พยารัง ๒/๒/๒๕๒๒ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๙๓

นางสาวสุภาภรณ์ เจียกกระจ่าง ๔/๔/๒๕๓๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๙๔

นางสาวพนพณา ยิสาร ๒/๒/๒๕๒๐ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๙๕

นางสาวละมัย เอมโคกสูง ๙/๙/๒๕๒๗ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๙๖

นางสาววีรวรรณ คำใส ๗/๗/๒๕๓๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๙๗

นางสาวบุญตา ผลฝรัง

่

๑๒/๑๒/๒๕๒๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๙๘

นางสาวศศิธร รักการ

๑๑/๑๑/๒๕๒๔

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง แสวงสามัคคีธรรม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๐๙๙

เด็กหญิงจันทรรัตน์ ทวีมนูญ
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๐๐

เด็กชายสงกรานต์ เขตบ้าน
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๐๑

เด็กหญิงปานชนก -
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๐๒

เด็กหญิงชมพู่ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๐๓

เด็กชายทวีศักดิ

์

พรหมสุรินทร์
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๐๔

เด็กชายธีรพงษ์ พรหมกสิกร
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๐๕

เด็กชายนิรุต ทรัพย์สาร
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๐๖

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ธวัฒติง
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๐๗

เด็กหญิงธันชนก น้อยไม้
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๐๘

เด็กหญิงสุรัสวิมล ณวรรณศิลป
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๐๙

เด็กหญิงปวิชญา แย้มเพียร
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๑๐

เด็กหญิงอัจฉรา คำมานิตย์
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๑๑

เด็กหญิงสโรชา สินสงวน
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๑๒

เด็กหญิงดุษฎี เปลียนกะสันต์

่

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๑๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ นวลจันทร์
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๑๔

เด็กหญิงแพรวา เจริญเชาว์
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๗๕ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๑๕

เด็กหญิงรัชนก พลอยมุข
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๑๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ คุระจอก
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๑๗

เด็กชายฐนกร ศรัทธาผล
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๑๘

เด็กชายอานนท์ แก้วโต
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๑๙

เด็กชายรัชชานนท์ พิศวงษ์
๑๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๒๐

เด็กชายสิทธิกร นวมจิตร์
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๒๑

เด็กชายรพีภัทร ปนพา
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๒๒

เด็กชายธนดล แสงพันธุ์
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๒๓

เด็กชายพรอนันต์ คำพินิจ
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๒๔

เด็กชายพันธกานต์ บรรจง
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๒๕

เด็กหญิงญาณิศา ทรัพย์สาร
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๒๖

เด็กหญิงวรวรรณ จันทร์ทอง
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๒๗

เด็กหญิงมนัสวี สิงห์โปทา
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๒๘

เด็กหญิงเขมมิกา เปลียนกะสันต์

่

๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๒๙

เด็กหญิงวาธินึย์ คงแปน
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๓๐

เด็กหญิงสุพรรษา เต็มจิตต์
๒๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๓๑

เด็กหญิงชลดา วัดกลาง
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๓๒

เด็กหญิงกมลวรรณ สีทอง
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๓๓

เด็กหญิงจินต์จุฑา เจาะจง
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๓๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สีสุหร่าย
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๓๕

เด็กชายชัชพล ฉายแผ้ว
๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๓๖

เด็กชายกฤตเมธ ภูมิเถือน

่

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๓๗

เด็กชายมัณฑกาน สังข์เผือน

่

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๓๘

เด็กชายจักรเทพ เกียนแกล้ง
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๓๙

เด็กหญิงวริศา เอียมทะนัง

่

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๔๐

เด็กชายสุทัด อินตา
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๔๑

เด็กหญิงวันวิสา ปนคำ
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๔๒

เด็กหญิงปวริศา ฉิมสวาท
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๔๓

เด็กชายรัฐภูมิ แววนิล
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๔๔

เด็กชายศักดิสุริยา

์

รัตนเจริญ
๑๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๔๕

เด็กหญิงรมย์รวินทร์ สุวรรณวงศ์
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๔๖

เด็กชายกีรดิต อุบลวรรณี
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๔๗

เด็กชายสถาพร เนียมหอม
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๔๘

เด็กชายเจษฎา เย็นทรวง
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๔๙

เด็กชายปวเรศ อ่วมสิน
๒๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๗๖ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๕๐

เด็กหญิงจันทร์จิรา ห่อเหียม

้

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๕๑

เด็กชายชิติสรรค์ สุพร
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๕๒

เด็กชายรัชชานนท์ ศิริวงษ์
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๕๓

เด็กชายทวีศักดิ

์

เทิงไธสง

่

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๕๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ปนทอง
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๕๕

เด็กชายธนพล มีมาก
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๕๖

เด็กหญิงพิมพ์นิภา บัวงาม
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๕๗

เด็กหญิงภรภัสสร มูลหล้า
๐๘/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๕๘

เด็กหญิงขวัญจิรา มาระนอ
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๕๙

เด็กชายอลงกต ดอกชะเอม
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๖๐

เด็กชายโยธิน มณฑาลพ
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๖๑

เด็กหญิงกชกร เขตบ้าน
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๖๒

เด็กชายยศธร สีกลินดี

่

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๖๓

เด็กชายศิวะกร เทียนกร
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๖๔

เด็กชายอัศวิน ไผ่เกาะ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๖๕

เด็กชายอธิชัย วรเจริญ
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๖๖

เด็กหญิงบุษกร เมืองเฉลิม
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๖๗

เด็กหญิงหฤทัย โพนสีสม
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๖๘

เด็กหญิงขนิษฐา คำมานิตย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๖๙

เด็กหญิงลลิตา หินซุย
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๗๐

เด็กหญิงศศิวิมล แอกขัวญ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๗๑

เด็กหญิงยุพารัตน์ มีรัตนะ
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๗๒

เด็กหญิงทิพย์วดี เดชดัด

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๗๓

เด็กชายวรากร เกตุมาชม
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๗๔

เด็กชายธนิศร ศรัทธาผล

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๗๕

เด็กชายพชรพล ศรีโสภณ
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๗๖

เด็กชายศุกร์ คงช่วย
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๗๗

เด็กชายธรรมรัตน์ บุตรงาม
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๗๘

เด็กชายสุทธิชัย ชืนบาล

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๗๙

เด็กชายพฤศ ตันใจซือ

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๘๐

เด็กหญิงธนกาญจน์ บงสิมา
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๘๑

เด็กหญิงศศิธร อินทร์เพ็ญ
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๘๒

เด็กหญิงสาริศา พวงทวาย
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๘๓

เด็กหญิงพัชรา พันธ์แตง
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๘๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สว่างแผ้ว
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๗๗ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๘๕

เด็กหญิงถลัชนันท์ สว่างแผ้ว
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๘๖

เด็กชายสกุลชัย ชีโสตร์
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๘๗

เด็กชายนำ -
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๘๘

เด็กหญิงพร บุญมา
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๘๙

เด็กชายกิตติ เสนรังษี
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๙๐

เด็กหญิงเขมิกา นาคอึง

่

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๙๑

เด็กชายรัชพล นันทาภัทร
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๙๒

เด็กชายปญญา ผาทอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๙๓

เด็กหญิงปริยากร เคนซ้าย
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๙๔

เด็กชายศุกลวัฒน์ พรวรโชติสกุล
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๙๕

เด็กชายธนภูมิ แปยาว
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๙๖

เด็กชายเฉลิมชัย ประภากิจ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๙๗

เด็กชายเทพฤทธิ

์

ถันทอง
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๙๘

เด็กชายบุญฤทธิ

์

จันทรทอง
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๑๙๙

เด็กชายชุมทอง หงษ์คำ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๐๐

เด็กชายชัยวัฒน์ ใจสุยะ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๐๑

เด็กชายธีรยุทธ์ สินศักดิโค

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๐๒

เด็กชายสิรวิชญ์ สนเจริญ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๐๓

เด็กชายพงษ์ปกร คุระจอก
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๐๔

เด็กชายธนภัทร ทาริโฉม
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๐๕

เด็กชายชโนทัย พิทักษ์วงศ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๐๖

เด็กชายวรากร นิลตา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๐๗

เด็กหญิงพรประภา ปรีเปรม
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๐๘

เด็กหญิงสิริวิมล จันทร์หอม
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๐๙

เด็กหญิงอลิษรา วรเจริญ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๑๐

เด็กหญิงปญญาพร ปานพรหม
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๑๑

เด็กชายปฏิภาณ บุญรอด
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๑๒

เด็กชายวิษณุ ดอนไพรเงิน
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๑๓

เด็กชายเตชพัฒน์ แก้วกล่อม
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๑๔

เด็กชายณัฐพงษ์ โสภา
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๑๕

เด็กชายณัฐชานนท์ เอียมแสง

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๑๖

เด็กชายสุวรรณภูมิ กุลสุวรรณ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๑๗

เด็กหญิงภัทราภรณ์ แสงอ่อน
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๑๘

เด็กหญิงพิมนารา จันทจร
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๑๙

เด็กชายหิรัญ ปะทะม่วง
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๗๘ / ๓๔๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๒๐

เด็กหญิงสุรางคนา บนพิมาย
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๒๑

เด็กหญิงฐิตารีย์ สมดี
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๒๒

เด็กหญิงชลธิชา นนทคำจันทร์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๒๓

เด็กชายศุภกร จำปาทอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๒๔

เด็กหญิงมิงกมล

่

ดำจันทร์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๒๕

เด็กชายธนพล คำแผง
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๒๖

เด็กหญิงเพชรรัตน์ มากเจริญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๒๗

เด็กชายบวร พิลาโสภา
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๒๘

เด็กชายธีรพงศ์ อัศดร
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๒๙

เด็กชายพรพิสุทธิ

์

ยอดศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๓๐

เด็กหญิงหยาดฝน ชูวงศ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๓๑

เด็กชายสิทธิโชค กล่อมกลม
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๓๒

เด็กชายสิทธิชัย กล่อมกลม
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๓๓

เด็กชายชัยวัฒน์ ปนยะสา
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๓๔

เด็กหญิงวราภรณ์ ไชยเดช
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๓๕

เด็กหญิงณัฐณิชา ทันช่อ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๓๖

เด็กหญิงนภาพร สนธิกร
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๓๗

เด็กชายณัฐพงศ์ แถววงศ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๓๘

เด็กชายชนาธิป เพียสา
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๓๙

เด็กชายปณณธร สายบุตร
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๔๐

เด็กหญิงอัญญาเรศ ทิมเจริญ
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๔๑

เด็กหญิงจุฑามาศ ม่วงสาย
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๔๒

เด็กหญิงชนกนาถ สารพัด
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๔๓

เด็กชายกิตติพงศ์ รุ่งสุข
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๔๔

เด็กหญิงเจนจิรา อินทร์เพชร
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๔๕

เด็กหญิงลดาวัลย์ บูชา

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๔๖

เด็กหญิงบุณยานุช พันธมัง
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๔๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สร้อยจำปา
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๔๘

เด็กหญิงรุ่งรัตน์ เจริญภักดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๔๙

เด็กหญิงชนนิกานต์ แตงอ่อน
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๕๐

เด็กหญิงเพ็ญนภา โดเคน

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๕๑

เด็กหญิงจารุภา ด่านแก้ว
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๕๒

เด็กชายอภิโชค ฮวน
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๕๓

เด็กชายอรรถพล สุภาผล
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๕๔

เด็กชายภาคภูมิ ดาวจันทร์
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๗๙ / ๓๔๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๕๕

เด็กหญิงอรนภา วงษ์ชาลี
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๕๖

เด็กหญิงเตชินี สุขศรี
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๕๗

เด็กหญิงหทัยทิพย์ ผดุงดี
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๕๘

เด็กหญิงเอมวิกา รอดอินทร์
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๕๙

เด็กหญิงนภาพร ดายังหยุด
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๖๐

เด็กหญิงอรนิดา เมฆาพัน
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๖๑

เด็กหญิงวิรุฬรัตน์ ดาวัน
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๖๒

เด็กชายวิทวัส จ้อยจุ้ย
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๖๓

เด็กชายอิทธิศักดิ

์

แก้วไพรินทร์
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๖๔

เด็กชายตะวัน สมภาร
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๖๕

เด็กชายเสกสรรค์ คงนาค
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๖๖

เด็กหญิงจารุมน จะอือ

่

๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๖๗

เด็กชายวศิน มโนน้อม
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๖๘

เด็กชายสุพศิน ครองสิน
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๖๙

เด็กชายวุฒิชัย แสงอาจ
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๗๐

เด็กชายปณพงษ์ บุษบงค์
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๗๑

เด็กหญิงพรณัฐชา งามสมชัย
๐๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๗๒

เด็กหญิงจารุวรรณ วรรณ์สืบ
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๗๓

เด็กชายศุภรัตน์ รอดเกษม
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๗๔

เด็กหญิงชลธิชา ยนต์ลอย
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๗๕

เด็กหญิงนำพลอย รูปพรหม
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๗๖

เด็กชายธีทัต อุทะกะ
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๗๗

เด็กหญิงหทัยภัทร์ สรรพสาร
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๗๘

เด็กหญิงจรรยา จะอือ

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๗๙

เด็กหญิงยุพาลักษณ์ ดาวลาย
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๘๐

เด็กหญิงยุพารัตน์ ดาวลาย
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๘๑

เด็กหญิงนาถนภา ปานขาว
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๘๒

เด็กหญิงวาลิน ภิญญสนธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๘๓

เด็กหญิงพอเพียง แพงแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๘๔

เด็กชายนที เจริญแก้วคำสี

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๘๕

เด็กชายรัฐภูมิ คำด้วง
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๘๖

เด็กชายเบญจพล วงนาหล้า
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๘๗

เด็กหญิงอารดา โพธิสาร

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๘๘
เด็กชายประวัติศาสตร์

สำราญจิต
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๘๙

เด็กหญิงญาดา บาตรทองโต
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๘๐ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๙๐

เด็กหญิงดวงใจ เวียนเปะ
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๙๑

เด็กชายณาญากร ห่วงประโคน
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๙๒

เด็กหญิงสุพัตตา บุญเหมาะ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๙๓

เด็กหญิงวพุทธิตา ถำกลาง
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๙๔

เด็กหญิงพรหมพร สิบแก้ว
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๙๕

เด็กหญิงพลอยชมภู ปตถะมา
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๙๖

เด็กหญิงชญานิน สุรินทร์กอง
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๙๗

เด็กชายอมรภัณฑ์ สิงห์หา
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๙๘

เด็กชายดรัณภพ เผือนทอง

่

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๒๙๙

เด็กชายนิติพงศ์ โตประเสริฐ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๐๐

เด็กชายศิลปทวี กว้างขวาง
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๐๑

เด็กหญิงชลธิชา พูลจีน
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๐๒

เด็กหญิงจิดาภา ภิคะวงษ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๐๓

เด็กหญิงรินรดา รัตรองใต้
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๐๔

เด็กชายธนภัทร กันทราวิรัตน์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๐๕

เด็กหญิงอัญชลี วิเศษวัน
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๐๖

เด็กชายศิระเดช ปติมล
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๐๗

เด็กชายนิจนิรันดร์ ทับทอง
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๐๘

เด็กหญิงพิมพ์นารา ทองมัน

่

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๐๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ มีนาราช
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๑๐

เด็กหญิงกานต์ธิดา ชมสุข
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๑๑

เด็กชายภูตะวัน ชนะภัย
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๑๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก กลินกระบี

่ ่

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๑๓

เด็กหญิงชาลิสา ทองม้วน
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๑๔

เด็กชายไพวัลย์ สมบูรณ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๑๕

เด็กชายวิศรุต จำประโคน
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๑๖

เด็กชายธนากร วิเศษณ์ดี
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๑๗

เด็กหญิงนภัสสร เปยนขุนทด
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๑๘

เด็กหญิงรุจิรา อิมใจ

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๑๙

เด็กหญิงวรารัตน์ ถมทอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๒๐

เด็กหญิงสกุลทิพย์ มากมี
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๒๑

เด็กชายวงศ์วริศ นารีจันทร์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๒๒

เด็กชายธนาธร ทบพวก
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๒๓

เด็กหญิงอำไพ จิตรน้อม
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๒๔

เด็กหญิงสาวิกา ดอนสินพูน
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๘๑ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๒๕

เด็กหญิงญาณิศา ภาคแก้ว
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๒๖

นายสุเนตร ซาวจำปา
๑๖/๐๘/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๒๗

เด็กหญิงแคลลี

่

ลิม

้

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๒๘

เด็กหญิงนำทิพย์ คงคุ้ม
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๒๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา อาษาราช

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๓๐

เด็กหญิงปภาวดี กลินสุคนธ์

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๓๑

เด็กหญิงจุติรักษ์ อักษรพิมพ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๓๒

เด็กชายธนภัทร กิจประชา
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๓๓

เด็กชายณัฐกานต์ แก้วไพจิตร
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๓๔

เด็กชายพศวีร์ ดารามาตย์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๓๕

เด็กชายพศวัต ดารามาตย์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๓๖

เด็กหญิงสุกัญญา เชิดสูงเนิน
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๓๗

เด็กหญิงปทมา แก่นแก้ว
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๓๘

เด็กหญิงแปง ยอดคำ ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๓๙

เด็กชายรพีมงคล มาเปลียน

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๔๐

เด็กชายศุภชัย แสงวิชัย
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๔๑

เด็กหญิงศศิกานณ์ หาบุญพาท
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๔๒

เด็กชายก้องภพ สืบแก้ว
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๔๓

เด็กหญิงนิลาวรรณ พลศรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๔๔

เด็กหญิงสุพัตรา จุลอุล
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๔๕

เด็กหญิงธนพร มีรัง
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๔๖

เด็กชายวทัญู กองมณี
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๔๗

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

แสงดี
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๔๘

เด็กชายอภิศักดิ

์

ชัวเจริญ

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๔๙

เด็กหญิงชญาดา คำภูษา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๕๐

เด็กหญิงภัณทิรา คงคา

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๕๑

เด็กชายสีหราช ปกษีเลิศ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๕๒

เด็กหญิงประภัสสร ดอนแสง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๕๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองบุญ ๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๕๔

เด็กหญิงรุจิรัตน์ เขียวชอุ่ม
๒๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๕๕

เด็กชายธงชัย แย้มชม
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๕๖

เด็กชายสุทธิภัทร กลำย้ม
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๕๗

เด็กชายทัศนัย ลานทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๕๘

เด็กชายวรรชนะ ถาวร
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๕๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ ปากศรีมน
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๘๒ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๖๐

เด็กชายภูมินทร์ นาคมะเริง
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๖๑

เด็กชายธีรวีร์ ขุนจันทร์
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๖๒

เด็กชายสุกฤษฎ์ เอียมอาษา

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๖๓

เด็กชายกันตะธีร์ น้อยเกิด
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๖๔

เด็กชายสรชัช บุญมี
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๖๕

เด็กชายศุภกร สิงห์สม

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๖๖

เด็กหญิงจารุนันท์ นาครัตน์
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๖๗

เด็กหญิงพิชาญา ธนปุริยาถา
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๖๘

เด็กหญิงมัชฌิมา เชืออาษา

้

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๖๙

เด็กหญิงอันธิกา หอยสังข์
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๗๐

เด็กหญิงบุษราคัม จำเริญสัตย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๗๑

เด็กหญิงกฤติยาณี คงธันร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๗๒

เด็กชายชัยชนะ อาจปาสา
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๗๓

เด็กหญิงกฤติกา อารีกิจ
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๗๔

เด็กชายพยุงศักดิ

์

พันธ์งาม
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๗๕

เด็กชายรชต รำมะนู
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๗๖

เด็กชายธนโชติ อาจอำนวย
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๗๗

เด็กชายรณกร วัชรเดชวิทยา
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๗๘

เด็กหญิงชาริสา สุชาอิษฎ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๗๙

เด็กชายธนากร หร่ายสกุล
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๘๐

เด็กชายกันต์พจน์ วงศ์ปทุมกุล
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๘๑

เด็กหญิงขวัญเรือน ทองสุข
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๘๒

เด็กหญิงณัฐนันท์ สนแก้ว
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๘๓

เด็กหญิงมนัญชญา นาคทัง

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๘๔

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ขจรจิตร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๘๕

เด็กชายอติเทพ วงษ์ภักดี
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๘๖

เด็กชายชาติชาย ฮวบเจริญ
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๘๗

เด็กหญิงขวัญข้าว แววนิล
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๘๘

เด็กหญิงสลิลทิพย์ โตประเสริฐ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๘๙

เด็กชายคามิน คงศิลป
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๙๐

เด็กหญิงกนกวรรณ มาชะศรี
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๙๑

เด็กชายธีรณัฏฐ์ ม่วงคราม
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๙๒

เด็กชายกันตณัฐ นารอง
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๙๓

เด็กชายณัฐชนน บัวเล็ก
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๙๔

เด็กชายธนโชติ สีมา
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๘๓ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๙๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ชัยวงษ์
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๙๖

เด็กชายพณิชพล พิศชวนชม
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๙๗

เด็กชายรัฐวิทย์ อรุณศรี
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๙๘

เด็กชายพีรพัฒน์ เพิมทอง

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๓๙๙

เด็กหญิงเมธาวิณี สรรสัจจะนนท์
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๐๐

เด็กชายนรภัทร บุญจันทร์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๐๑

เด็กชายกิตติภพ มังนุกูล

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๐๒

เด็กชายชยากร ปานยิม

้

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๐๓

เด็กหญิงณิชากร สุวรรณกาศ
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๐๔

เด็กชายจีรพัฒน์ เกตุมา
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๐๕

เด็กชายชินพันธ์ ธารชัยเวโรจน์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๐๖

เด็กชายกฤษกร แสงดอกไม้
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๐๗

เด็กหญิงณัฐธิดา โกธา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๐๘

เด็กชายสรายุส เวชพราหมณ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๐๙

เด็กหญิงมาลินี กรีเวก
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๑๐

เด็กชายพฤฒิพงศ์ โชคธนอนันต์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๑๑

เด็กหญิงกชพร แสนใหม่
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๑๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุญมาก
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๑๓

เด็กชายชุติเดช หงษาชัย
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๑๔

เด็กหญิงวรรณวิศา มาศรี
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๑๕

เด็กชายปยะพล แซงดานุข
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๑๖

เด็กชายพลธณกร นิลจง
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๑๗

เด็กหญิงณัฐพัชร์ มงคลทรัพย์กุล
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๑๘

เด็กชายธรรมพชรพล พละกาบ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๑๙

เด็กชายปุณณวิชญ์ ชืนสมบุญ

่

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๒๐

เด็กชายชนาธิป สายพรหม
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๒๑

เด็กชายฌองส์ เทียนถาวร
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๒๒

เด็กหญิงพรปวีณ์ สินธุรา
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๒๓

เด็กหญิงทิพภวรรณ ขวัญใน
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๒๔

เด็กหญิงกิตติกา มะณี
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๒๕

เด็กหญิงเนตรศิริ ปลืมจิตร์

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๒๖

เด็กหญิงพิชชาภา พรเพิมโภค

่

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๒๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ เสตถาภิรมย์
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๒๘

เด็กชายชินกฤต หนูศิริ
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๒๙

เด็กหญิงธนัญกรณ์ ชัยรัชเศรษฐ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๘๔ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๓๐

เด็กหญิงกัญญาวีร์ เกิดพร
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๓๑

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

ท่าทราย
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๓๒

เด็กหญิงบุญญาพร ณ บางช้าง
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๓๓

เด็กหญิงอาทิตยา ดิษฐสว่าง
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๓๔

เด็กชายสุรยุทธ์ วงษ์มา
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๓๕

เด็กหญิงพลอยใส โฆษิตเศวต
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๓๖

เด็กหญิงธัญชนก จุนสม
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๓๗

เด็กชายธนภัทร โพธิอ่อง

์

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๓๘

เด็กหญิงลันตา ระวังภัย
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๓๙

เด็กหญิงปวันพัสตร์ ปานมี
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๔๐

เด็กหญิงสุดากาญจน์ พิลาสุข
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๔๑

เด็กชายวรวิชญ์ ธีรวัฒนเศรษฐ์
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๔๒

เด็กหญิงจุฑามาศ ผลการดี
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๔๓

เด็กหญิงธนกฤตา บุญจันทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๔๔

เด็กหญิงเพยสวน มา
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๔๕

เด็กชายกฤตภาส เพิมพูน

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๔๖

เด็กชายศุภกฤต แก้วเขียว
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๔๗

เด็กหญิงอวัศยา พละกุล
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๔๘

เด็กชายต้นกล้า สร้อยสุวรรณ
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๔๙

เด็กชายธนธรณ์ ร่วมรัก

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๕๐

เด็กชายณัฐวรรธน์ สนองสินธุ์
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๕๑

เด็กชายไอยรัญญ์ นิลนวลอุบล
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๕๒

เด็กชายพชร พินิจ
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๕๓

เด็กหญิงศิวพร ตรีวิเศษ
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๕๔

เด็กชายพงศภัค จันทร์แดง
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๕๕

เด็กชายพงศกร ธเนศสกุล
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๕๖

เด็กชายสิปปญญ์ โพชาคม
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๕๗

เด็กหญิงอนันตญา คงสตรี
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๕๘

เด็กหญิงอาทิมา บุญวาสน์
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๕๙

เด็กหญิงปริยากร ใจสว่าง
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๖๐

เด็กหญิงฐิตาภา เอียมสวัสดิ

่ ์

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๖๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญเต็ม

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๖๒

เด็กชายณัฐพงษ์ วงศ์สมาจาร

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๖๓

เด็กชายณัฐพัชร อมรเจริญวงศ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๖๔

เด็กชายปยะราช ผาสุขวงษ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๘๕ / ๓๔๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๖๕

เด็กหญิงนพธภรณ์ ชคทานนท์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๖๖

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ ศรีบุญเรือง
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๖๗

เด็กชายศรันท์ สีสมบูรณ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๖๘

เด็กชายกิตติภูมิ มาลยานนท์
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๖๙

เด็กหญิงปาณิสรา อำพรม
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๗๐

เด็กชายกมลเทพ อรุณนวพงศ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๗๑

เด็กหญิงณิชาภัทร ทองไชย
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๗๒

เด็กหญิงชนันท์ภัค เขียววิจิตร
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๗๓

เด็กชายณัฐนนท์ พรประเสริฐ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๗๔

เด็กชายชัยพิทักษ์ บุญมาก
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๗๕

เด็กชายศักดิโชติ ศุภวรรณ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๗๖

เด็กชายอชิระ แซ่ลี

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๗๗

เด็กชายโชติวิทย์ แจ้งกระจ่าง
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๗๘

เด็กชายณัฐดนัย อินกลัด
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๗๙

เด็กชายอิทธิกร ยศยิงยวด

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๘๐

เด็กชายธนพล นิตย์ใหม่
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๘๑

เด็กหญิงจิราภา อินทรสุวรรณ
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๘๒

เด็กหญิงทิพพรัตน์ ม่วงเล็ก
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๘๓

เด็กชายธนิสสร์ วิจิตรเมฑทอง
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๘๔

เด็กชายนิธิศ ศิริอัมพร
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๘๕

เด็กหญิงสิริยากร แสงเอก
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๘๖

เด็กชายภูมิจิตต์ โรจนสโรช
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๘๗

เด็กหญิงฐานิศรา ไชยคำ
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๘๘

เด็กชายชานนท์ ก๋งกุฎ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๘๙

เด็กหญิงภูชิดา อุดมธนากรกุล
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๙๐

เด็กหญิงพิมพ์พจี ผาสุขวงษ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๙๑

เด็กชายชัชวาลย์ ภู่สายทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๙๒

เด็กชายนพชัย สุขเจริญ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๙๓

เด็กชายชนาธิศ มานะกิจ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๙๔

เด็กหญิงธัญชนก เพ็งอำนาจ
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๙๕

เด็กชายนะมุข สุขมัน

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๙๖

เด็กหญิงนัทวรรณ สามารถ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๙๗

เด็กหญิงนิสาชล พุดกลำ
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๙๘

เด็กหญิงพิมไพลิน สุขสนิท
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๔๙๙

เด็กหญิงกนกชวัล บุญสาร
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๘๖ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๐๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุริโย
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๐๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ฝนเทพ
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๐๒

เด็กหญิงเจตปรียา ภูผาคุณ
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๐๓

เด็กหญิงณัชชานันท์ แก้วทอง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๐๔

เด็กหญิงณัฐณิชา น้อยนิล
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๐๕

เด็กหญิงธนาภรณ์ กลันเกิดผล

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๐๖

เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ ใจกาศ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๐๗

เด็กหญิงภัสนันท์ ทองประดับ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๐๘

เด็กหญิงยูกิ มาซึมูระ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๐๙

เด็กหญิงสุพรรษา นิงนึก

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๑๐

เด็กหญิงสุภัทรา เทนสิทธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๑๑

เด็กหญิงอณิชชา เล็กกฤษดี
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๑๒

เด็กชายจตุรพร พูนรักษ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๑๓

เด็กหญิงนำทิพย์ สืงห์นอก
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๑๔

เด็กหญิงวรนิษฐา แจ้งสวะ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๑๕

เด็กหญิงวราภรณ์ หอมอ่อน
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๑๖

เด็กชายคุณานนต์ ไชยเทพ
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๑๗

เด็กหญิงชลดา รอบเขตรัมย์
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๑๘

เด็กหญิงธันย์ชนก สังขารี
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๑๙

เด็กหญิงปาณิสรา แน่นอุดร
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๒๐

เด็กหญิงมุกทิตา ไม้สนธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๒๑

เด็กหญิงวรรณพร จินดาจารุภักดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๒๒

เด็กหญิงวิสสุตา อำหนองบัว
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๒๓

เด็กหญิงเอ็มมี

่

คาถา
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๒๔

เด็กชายกุลธัช
กาญจนาธรรมรัฐ

๒๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๒๕

เด็กชายชานนท์ นาขาวกอ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๒๖

เด็กชายธนกร แนมขุนทด
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๒๗

เด็กชายธีระศักดิ

์

บุญกองตา
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๒๘
เด็กชายนนท์ธนพัฒน์

สาไร
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๒๙

เด็กชายพีนพัฒน์ แจ้งใจ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๓๐

เด็กชายแสนดี กันภัย
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๓๑

เด็กชายอัครเดช ปุณโสนิ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๓๒

เด็กหญิงจิตราภรณ์ แถวปดถา
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๓๓

เด็กหญิงณัฐธิดา สระกิจ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๓๔

เด็กหญิงธนัญญา ตำกลาง
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๘๗ / ๓๔๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๓๕

เด็กหญิงบันฑิตา ทรัพย์สุวรรณ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๓๖

เด็กหญิงปวีณพัชร์ โชติกาญจนมณี
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๓๗

เด็กหญิงพรนัชชา วงโพนทอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๓๘

เด็กหญิงพิชชาพร แว่นแก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๓๙

เด็กหญิงพิมพ์ลดา ศิริสุขลดาพงศ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๔๐

เด็กหญิงภาวินี โพล้งซิน
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๔๑

เด็กหญิงมนทกานต์ วงศ์พิมล
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๔๒

เด็กหญิงลัลลิล เงาภู่ทอง
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๔๓

เด็กหญิงวันพรรษา สิทธิโชค
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๔๔

เด็กหญิงศิริญญา มาประดิษฐ
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๔๕

เด็กชายกวินทร์ เข้มแข็ง
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๔๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สีนวน
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๔๗

เด็กชายณัฐวุฒิ อยู่ภักดี
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๔๘

เด็กชายนวพล ชำนาญค้า
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๔๙

เด็กชายยูโร วันสุขใจ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๕๐

เด็กชายลือเดช ผลสำรวย
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๕๑

เด็กชายสิรภพ โกวฤทธิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๕๒

เด็กหญิงจันจิรา แพนไทสง
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๕๓

เด็กหญิงณัฐชา ชูนุ้ย
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๕๔

เด็กหญิงตะวันฉาย กลอนศรี
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๕๕

เด็กหญิงทิราภรณ์ ชัยประสิทธิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๕๖

เด็กหญิงธิดา พิมมะทา
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๕๗

เด็กหญิงปาริฉัตร รักษาชนม์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๕๘

เด็กหญิงพริมา ทองชุม
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๕๙

เด็กหญิงโยธกา รอดฤทธิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๖๐

เด็กหญิงรัชชานันท์ เหมือนทองดี
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๖๑

เด็กหญิงรุจิราวรรณ หันวิสัย
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๖๒

เด็กหญิงสุธิตา แสนคำ
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๖๓

เด็กหญิงสุรีย์พร ชัยมนตรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๖๔

เด็กหญิงอฑิตยา ปานดำ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๖๕

เด็กหญิงอุษณีย์ พาดทองหลาง
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๖๖

เด็กหญิงกัญญพัชร สังคดิษฐ
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๖๗

เด็กหญิงจิลมิกา จิวประเสริฐผล

๋

๒๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๖๘

เด็กหญิงเจนจิรา ใจตรง
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๖๙

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ขวัญสุข
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๘๘ / ๓๔๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๗๐

เด็กชายคุณานนต์ หนูขาว
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๗๑

เด็กชายธนวัฒน์ คัทจันทร์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๗๒

เด็กชายวิชานาด เผ่าภูรี
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๗๓

เด็กชายกฤตติญาพร ศิริบรรณ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๗๔

เด็กหญิงณัฐชา แจ้มวงษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๗๕

เด็กหญิงธนพร ราชกิจ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๗๖

เด็กหญิงชนภรณ์ ค้าผลดี
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๗๗

เด็กหญิงพรรณา โพธิจันทร์

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๗๘

เด็กหญิงวิชญาพร นวสุวรรณกุล
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๗๙

เด็กหญิงสุรารักษ์ เคลือบวัง
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๘๐

เด็กชายไกรยุทธ ธรฤทธิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๘๑

เด็กชายณัฐธพล ใจถวิล
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๘๒

เด็กชายณัฐปคัลภ์ บุญยืน

๒๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๘๓

เด็กชายณัฐพงศ์ อิมสูงเนิน

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๘๔

เด็กชายไตรทศ บูชา

๒๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๘๕

เด็กชายธงไชย คุนามา
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๘๖

เด็กชายนนทกานต์ แข่งประเสริฐ
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๘๗

เด็กชายพร้อมพงษ์ บุญชู
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๘๘

เด็กชายพศวัต บุญเรือง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๘๙

เด็กหญิงกฤติมา เชือลินฟา

้ ้

๑๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๙๐

เด็กหญิงกัลยรัตน์ แจ่มประเสริฐ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๙๑

เด็กหญิงชลิดา รักษาธรรม

๒๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๙๒

เด็กหญิงปาวีณา ยิมเจริญ

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๙๓

เด็กชายกฤตภาส พิกุลแย้ม

๒๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๙๔

เด็กชายชินวัตร วันทา
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ วงษ์ขวัญ
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ พงเกษม
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๙๗

เด็กชายธนาธิป สัญญโรจน์
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๙๘

เด็กชายธิปไตย สูงห้างหว้า
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๕๙๙

เด็กชายพชรพล เปรมแฉ่ง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๐๐

เด็กชายภูมินทร์ กลินหอม

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๐๑

เด็กหญิงจันทิมา น้อยสคราญ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๐๒

เด็กหญิงธวัลรัตน์ บุญเฟรือง
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๐๓

เด็กหญิงรัตตญา ขันทจร
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๐๔

เด็กหญิงศุภิณภัคร์ สุคนธพล
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๘๙ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๐๕

เด็กหญิงสุณิษา คงแตง
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๐๖

นายชาติชาย วิเศษไกรเดช
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๐๗

เด็กชายธนทัต เดชสถิตย์
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๐๘

เด็กชายนิธิพงศ์ ศิริมงคล
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๐๙

เด็กชายปฐวี บังคุณ
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๑๐

เด็กชายพรหมมินทร์ กิงพุฒ

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๑๑

เด็กชายภัทริฉัตร ศิริรักษ์
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๑๒

เด็กชายวชิรวิทย์ ผลเวช
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๑๓

เด็กชายสรรเพชญ์ ศรีจำเริญ
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๑๔

เด็กชายออมสิน วะยะลุน
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๑๕

เด็กหญิงจินตภัสร
สงเคราะห์ราษฎร์ ๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๑๖

เด็กหญิงธันยารันต์ เนาว์ประเสริฐ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๑๗

เด็กหญิงภทรษร พึงเนตร

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๑๘

เด็กหญิงสุกัญญา จงใจรักษ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๑๙

เด็กหญิงอรอุมา โคตสมุด
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๒๐

เด็กชายณัฐดนัย ดีสนิท
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๒๑

เด็กชายณัฐพงษ์ กลินกล้า

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๒๒

เด็กชายเดชาธรณ์ เดชจำรัส
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๒๓

เด็กชายธนโชติ แก้วหานาม

๑๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๒๔

เด็กชายธนากานต์ เอียมมงคล

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๒๕

เด็กชายพิทักษ์ แซ่ตัง

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๒๖

เด็กชายสิรภพ ไชยานุกิจ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๒๗

เด็กหญิงกัลธิมา ฮังนนท์
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๒๘

เด็กชายนิธิกร น้อยศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๒๙

เด็กชายนิรพัฒน์ เพ็งน่วม
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๓๐

เด็กชายพลาเทพ แสนเทพ
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๓๑

เด็กชายพีรพัฒน์ โสตะวงศ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๓๒

เด็กชายภาณุวัตน์ ทานะเวช
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๓๓

เด็กหญิงพิมพกานต์ งามนิมิตร์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๓๔

เด็กชายกิตติชัย เกงแก้ว
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๓๕

เด็กชายธนโชติ ธาตุธะนะ
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๓๖

เด็กชายประวีร์ สุขบาง
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๓๗

เด็กชายปวีร์ ขรณีย์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๓๘

เด็กชายพัฒนะพันธ์ สุคนธร
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๓๙

เด็กชายภูเบศ แก้วตา
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๙๐ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๔๐

เด็กชายยศพล สีหันต์
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๔๑

เด็กชายวันฉัตร มะโนสา
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๔๒

เด็กหญิงธัญสรณ์ เดชะเทศ
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๔๓

เด็กหญิงวรรณพร นามพุก
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๔๔

เด็กหญิงศยามล พันพรมมา
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๔๕

เด็กชายกนกพล อัมพานนท์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๔๖

เด็กชายฉัตรชัย คงประเสริฐ
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๔๗

เด็กชายภัทรธร แสนจันทร์
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๔๘

เด็กชายภูริพัฒน์ แทนรินทร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๔๙

เด็กหญิงธนาภา อุทะกะ
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๕๐

เด็กหญิงพรนัชชา สาระบุตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๕๑

เด็กหญิงพรวลัย ณ วิเชียร
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๕๒

เด็กหญิงภัทราวดี อิมกระจ่าง

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๕๓

เด็กหญิงวนัสชญา พุ่มงาม
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๕๔

เด็กหญิงวรรณรดา เล็กประเสริฐ
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๕๕

เด็กหญิงวรัญญา พนมเยียม

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๕๖

เด็กชายกันตพัฒน์ โฆษิตโชติอนันต์
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๕๗

เด็กชายธนโชค ชลิทธิกุล
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๕๘

เด็กชายภาณุพงศ์ กุญชร
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๕๙
เด็กหญิงพรรณรัตน์ดา

ภูเมฆ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๖๐

เด็กชายปยศักดิ

์

สวยสอาด
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๖๑

เด็กหญิงนภสร จันทะมุด
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๖๒

เด็กหญิงนภัสสร มีเย็น
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๖๓

เด็กชายชัชนันท์ ปญญากอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๖๔

เด็กหญิงจุติภรณ์ นันท์ดี
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๖๕

เด็กหญิงจิรวรรณ แสงมงคลสวัสดิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๖๖

เด็กชายวรพล ศรีสด
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๖๗

เด็กหญิงณัฐชนก กุญชร
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๖๘

เด็กชายมงคล ตางาม
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๖๙

เด็กชายสิรภพ ยะคะเรศ
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๗๐

เด็กหญิงถวัลรัตน์ สว่างพรม
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๗๑

เด็กหญิงพาทินธิดา แก้วประเสริฐ
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๗๒

เด็กหญิงสรัลชนา วรรณลาภ
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๗๓

เด็กชายชิษณุพงศ์ ไชยภิวงศ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๗๔

นายณัฐวุฒิ เหมสุวรรณ
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๙๑ / ๓๔๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๗๕

เด็กชายรชานนท์ มูลไชย
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๗๖

เด็กชายศรราม พวงน้อย
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๗๗

เด็กหญิงภัสสร ขำศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๗๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

แตงเพ็ชร
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๗๙

เด็กชายนพกานต์ อยู่สุขดี
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๘๐

เด็กชายนาราภัทร ยอดนุ่ม
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๘๑

เด็กชายปรเมศวร์ ไตรเวทย์วรกุล
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๘๒

เด็กชายสมเดช บริวาร
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๘๓

เด็กชายสุทิวัส เอียมศรี

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๘๔

เด็กหญิงทิพวรรณ พูลสวัสดิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๘๕

เด็กหญิงพิณทิพย์ โพธารินทร์
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๘๖

เด็กชายศุภพล เล็กเจริญรัตน์
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๘๗

เด็กชายสธน ทองสัน
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๘๘

เด็กชายธนกิตต์ ก้านเหลือง

๒๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๘๙

เด็กชายธนบดี จันทร์คืน
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๙๐

เด็กชายธวัชชัย จันทรโตษะ
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๙๑

เด็กชายนพดล มงคลทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๙๒

เด็กชายวสวัตติ

์

โกษาจันทร์
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๙๓

เด็กหญิงจุฑามาศ สร้อยทอง
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๙๔

เด็กหญิงประภาสิริ แออ่วม
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๙๕

นายถิรวุฒิ อินทรทัต
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๙๖

เด็กชายพิชุตม์ วีระประสิทธิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๙๗

เด็กชายพิสิฐฎ์ ฐิติวัฒนกนก
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๙๘

เด็กชายวิชิต สุวันชัย
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๖๙๙

เด็กหญิงพลอยนภัส ดันนอกชุติวัฒน์
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๐๐

เด็กหญิงพัชรี บุญเกิด
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๐๑

เด็กหญิงวรางคณา เนาว์ประเสริฐ
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๐๒

เด็กหญิงอรปรียา ใจแสน
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๐๓

เด็กหญิงนรินรัตน์ จันทมูล
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๐๔

เด็กหญิงรัญชนา ทองคล้าย
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๐๕

เด็กหญิงล้อมพลอย สุวรรณสิงห์
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๐๖

เด็กหญิงวิภาพรรณ ฆังโฆษิตวงศ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๐๗

เด็กหญิงโสภิตา ภู่สุข
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๐๘

เด็กชายชวศิษฏ์ ศิลาวงษ์ศวัส
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๐๙

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ บุญยก
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๙๒ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๑๐

เด็กชายปุณณวิช ปริญญาศุภมาศ
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๑๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สีทำมี
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๑๒

นายจีราวัฒน์ คูคำ
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๑๓

นายเจตริน ชมชืน

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๑๔

นางสาวญานิศา พลับลับโพธิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๑๕

นางสาววิภาดา นาคถำทอง
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๑๖

นางสาวมัลลิกา อำเกตุ
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๑๗

เด็กหญิงณัฐภัทร จันทร์โต
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๑๘

นางสาวพรพรรณ จันทราช
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๑๙

นางสาวเมษิยา เขือนวิชัย

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๒๐

นางสาวลลิตา วังงาม
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๒๑

นางสาวสุพัตรา พิทักษ์ญาติ
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๒๒

นางสาวจันทร์ทิมา โสพันธ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๒๓

เด็กหญิงนันท์นภัส สุขชัย
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๒๔

นางสาวพรนัชชา เพชรชูช่วย

๑๓/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๒๕

นายธิตินันท์ กำลังดี
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๒๖

นางสาวไพลิน สสุขประเสิรฐ
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๒๗

นายธนพล พืชนะสุข
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๒๘

นางสาวฐานิกา คำสีลา
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๒๙

นางสาวจุฑามาศ โสภณเตชกุล
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๓๐

นางสาวปยาภัทร์ โพธิสุวรรณ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๓๑

นางสาวรัชฎาภรณ์ ใจเย็น
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๓๒

นางสาวอุริสยา สุวรรณไตรย์
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๓๓

นายชนาธิป คงมี
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๓๔

นายเกตน์เพชร จันทา
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๓๕

นายพีรยุทธ์ พันธมัง
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๓๖

นายสุวิจักขณ์ นิลสระคู

๒๙/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๓๗

นางสาวชนัญญา ศรีพันธ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๓๘

นายเอกรัตน์ โคธิเสน
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๓๙

นายกิตติศักดิ

์

ไชยฤทธิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๔๐

นายณัฐภัทร แสนสุข
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๔๑

นางสาวภัทรัลดา สมพร
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๔๒

นายปารเมศ มุลวิไล
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๔๓

นายกนกพล อุตแสง
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๔๔

นายธรรพ์ธร หนูศร๊ใส
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๙๓ / ๓๔๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๔๕

นายศิวนาถ จุ่มนำใส
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๔๖

นายภัทรชัย พรสิงหฺ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๔๗

นายดนัยวัฒน์ หมวดดำ
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๔๘

นายธนพล รุ่งเรืองชัยสิทธิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๔๙

นายเกรียงไกร ม้าสุวรรณ
๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๕๐

นางสาวบุณฑริก เริงถิน
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๕๑

นางสาวพิมวดี เสมาชัย
๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๕๒

นางสาวปรารถนา วงศ์กาชัย

๒๖/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๕๓

นางสาวสุพรรษา เนียมชาวนา
๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๕๔

นางสาวจุฬนี อนันตริยกุล
๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๕๕

เด็กชายวรพจน์ ฝายใจดี
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๕๖

เด็กหญิงแพรวา สุรินทร
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๕๗

เด็กหญิงณัฐริกา ปานทอง
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๕๘

เด็กหญิงเพชรไพลิน พันธราช
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๕๙

เด็กชายธวัชชัย แสงศร
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๖๐

เด็กชายวรท อาลัยสุข
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๖๑

เด็กชายวัชรวีร์ ศรีสุรินทร์
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๖๒

เด็กชายสุวรรณภูมิ วรโก
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๖๓

เด็กหญิงศุภวาส กลินผกา

่

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๖๔

เด็กหญิงณัฐชา วิเชียรฉาย
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๖๕

เด็กชายพงศกร สายมงคล
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๖๖

เด็กหญิงอนัญญา หอมจันทร์
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๖๗

เด็กหญิงรุ่งนภา บัวรุ่ง
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๖๘

เด็กชายนพรัตน์ พินิจษร
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๖๙

เด็กหญิงพิชฏา วิจิตรวงษ์
๓๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๗๐

เด็กหญิงนัชชา จันลอย
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๗๑

เด็กชายธนโชติ มะลิทอง
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๗๒

เด็กชายอนันดา แซ่ลอ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๗๓

เด็กชายวิสันพร วงษ์สมพงษ์
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๗๔

เด็กชายอภิศักดิ

์

พรหมบุตร
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๗๕

เด็กชายนิธิศ จันทะวงษ์
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๗๖

เด็กหญิงสุกัลยา อุ่มวงศ์
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๗๗

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา บัวราช
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๗๘

เด็กหญิงพัตรพิมล หล้าลำ
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๗๙

เด็กชายพิชิต ขลังวิเชียร
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๙๔ / ๓๔๐

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๘๐

เด็กชายธนชาติ ภมรพล
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๘๑

เด็กหญิงจุฑามาศ ทิพย์สุข
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๘๒

เด็กหญิงพิชญ์นาฎ แสงศรี
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๘๓

เด็กหญิงปารณีย์ ญาติกพันธ์
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๘๔

เด็กหญิงอริยพร เลิศสง่า
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๘๕
เด็กหญิงพลอยเพทาย

รุมา
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๘๖

เด็กหญิงพุทธิตา วัฒนสารวิชช์
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๘๗

เด็กหญิงธนพร อินมา
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๘๘

เด็กหญิงบัณฑิตา รินแก้ว
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๘๙

เด็กหญิงนำค้าง ทองห่อ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๙๐

เด็กหญิงสุนิสา ขึงพิมพ์
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๙๑

เด็กชายภูวพัฒน์ เกิดเมือง
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๙๒

เด็กหญิงอนินทิตา มะเมียงเมือง
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๙๓

เด็กชายณัฐนัย มีกลอน
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๙๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สมานรักษ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๙๕

เด็กชายรภีภัทร มะเมียงเมือง
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๙๖

เด็กหญิงนิธิศา อยู่กลิน

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๙๗

เด็กชายนลธวัธ นนทะเส็น

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๙๘

เด็กชายจิราพนธ์ ศรีพิทักษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๗๙๙

เด็กหญิงทิวารัตน์ อันคำวงศ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๐๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ สีหอม
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๐๑

เด็กหญิงกรกมล ชาวพิจิตร
๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๐๒

เด็กหญิงลักษณารีย์ อ่างแก้ว
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๐๓

เด็กชายมนัสวี อินทเกตุ
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๐๔

เด็กชายกรัณย์กร ไทรปาน
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๐๕

เด็กชายนัชตภูม บุญประเทือง
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๐๖

เด็กหญิงรัชณีวรรณ ลีพรม
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๐๗

เด็กชายนพรัตน์ กันภัย
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๐๘

เด็กชายภูฤทธิ

์

ศรีชัย
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๐๙

เด็กชายรัฐภูมิ รัตน์สูงเนิน

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๑๐

เด็กชายเกียรติโชติ ดิษฐวิบูลย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๑๑

เด็กชายเทพธราธร มนตรีประถม
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๑๒

เด็กหญิงนภัสสร ท้วมไทย
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๑๓

เด็กหญิงปณิตา กลำทรัพย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๑๔

เด็กหญิงปทมา ยาพงษ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๙๕ / ๓๔๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๑๕

เด็กหญิงนวนันท์ กิจเจา
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๑๖

เด็กชายพิพัฒ เพ็ชร์นอก
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๑๗

เด็กชายเทอดศักดิ

์

ม่วมกระโทก

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๑๘

เด็กชายอนันทวีป สุวรรณเชฐ
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๑๙

เด็กชายชัยยาวัฒน์ สีหาพงษ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๒๐

เด็กหญิงธัญรักษ์ ชุมภู
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๒๑

เด็กชายพีรพัฒน์ โพธิแดง

์

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๒๒

เด็กชายธนดล อรชุน
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๒๓

เด็กหญิงจิรสุดา มูลบุตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๒๔

เด็กหญิงสุภาวดี สุกันโท
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๒๕

เด็กหญิงศศิกานต์ สุภาพ
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๒๖

เด็กหญิงศุภนิดา แก้วศรี
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๒๗

เด็กชายพสิษฐ์ บุญมัน

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๒๘

เด็กหญิงณัฐทา ภางาม
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๒๙

เด็กหญิงณัฐชา ภางาม
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๓๐

เด็กชายสุทธิมนต์ โชคเจริญ
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๓๑

เด็กชายอธิบดี กันภัย
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๓๒

เด็กชายกสิณเรือง นาคจันทึก
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๓๓

เด็กชายรณกร เชือศิริ

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๓๔

เด็กหญิงชมพูนุช แก่นจันทร์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๓๕

เด็กชายนันทภพ สุริฉาย
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๓๖

เด็กหญิงจิรวรรณ เอียมภาษี

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๓๗

เด็กชายภูมินทร์ โคกทุ่ง
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๓๘

เด็กชายศักรินทร์ บุญมี
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๓๙

เด็กชายนรวิชญ์ คุมพล

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๔๐

เด็กชายญาณวรุตม์ มาโยธา
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๔๑

เด็กชายศัตญา ปุราถาเน
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๔๒

เด็กชายพรเทพ สมานรักษ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๔๓

เด็กหญิงนำผึง

้

ท้วมไทย
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๔๔

เด็กชายธนาวุฒิ โมราจร
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๔๕

เด็กชายวรินทร ทองสุก
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๔๖

เด็กชายรัฐศาสตร์ เอมสมบูรณ์
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกลางคลองสิบ
วัดใหม่กลางคลองสิบ

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๔๗

เด็กหญิงธารารัตน์ จันสวัสดิ

่ ์

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนกลางคลองสิบ
วัดใหม่กลางคลองสิบ

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๔๘

เด็กชายนวพล อยู่เย็น
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกลางคลองสิบ
วัดใหม่กลางคลองสิบ

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๔๙

เด็กหญิงศศินันท์ เปรมประสงค์
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกลางคลองสิบ
วัดใหม่กลางคลองสิบ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๙๖ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๕๐

เด็กหญิงสร้อยน้อย ดงกระโทก
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนกลางคลองสิบ
วัดใหม่กลางคลองสิบ

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๕๑

เด็กชายใบ ไม่ทราบ
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกลางคลองสิบ
วัดใหม่กลางคลองสิบ

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๕๒

เด็กหญิงศิรินรัตน์ ลีบาง
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกลางคลองสิบ
วัดใหม่กลางคลองสิบ

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๕๓

เด็กหญิงลลิตา บรรลือเสนาะ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกลางคลองสิบ
วัดใหม่กลางคลองสิบ

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๕๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ดีใจ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกลางคลองสิบ
วัดใหม่กลางคลองสิบ

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๕๕

เด็กหญิงหิรัณยา กิงจำปา

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกลางคลองสิบ
วัดใหม่กลางคลองสิบ

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๕๖

นางสาวปวีณา ศรีจันทร์
๒๒/๐๘/๒๕๓๕

โรงเรียนกลางคลองสิบ
วัดใหม่กลางคลองสิบ

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๕๗

นายเอกดนัย เบ็ญจชัย
๑๖/๐๒/๒๕๒๔

โรงเรียนกลางคลองสิบ
วัดใหม่กลางคลองสิบ

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๕๘

เด็กชายกฤษฎิ

์

แสงส่อง
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๕๙

เด็กหญิงเบญจพร จันทร์โพธิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๖๐

เด็กหญิงพศิกา จันทร์แก้ว
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๖๑

เด็กหญิงเรชุดา ชูอินทร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๖๒

เด็กหญิงปภาวี ศักดิดี

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๖๓

เด็กหญิงภัณฑิรา ชูจันทร์
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๖๔

เด็กชายฐานทัพ บัวชุม
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๖๕

เด็กชายปธานิน คำผลศิริ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๖๖

เด็กชายภควัฒน์ คงแตง
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๖๗

เด็กชายสัณหณัฐ รอบรู้
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๖๘

เด็กชายปรัชญาทร นานอก
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๖๙

เด็กชายธนากร ทองเพชร
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๗๐

เด็กชายธีรภัทร สิงหนาท
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๗๑

เด็กหญิงภานุกร จันทัย
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๗๒

เด็กหญิงกรรฑิภรณ์ ยอดคำมี
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๗๓

เด็กหญิงกรรภิรมย์ กำคำเพ็ชร
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๗๔

เด็กหญิงจิรัชญา
ก้องเจริญพาณิชย์ ๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๗๕

เด็กหญิงจินดาหรา อรัญสาร
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๗๖

เด็กหญิงณัฐณิชา อ่อนสำลี
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๗๗

เด็กหญิงณฐพร จันทร์อุดม
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๗๘

เด็กหญิงปารีรัตน์ ขันธะ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๗๙

เด็กหญิงประภาศิริ กุลรัตน์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๘๐

เด็กหญิงปยะพร ทองแสน
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๘๑

เด็กหญิงพิชชานันท์ สุรฐาภูรีวัฒน์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๘๒

เด็กหญิงรุจิราภา มณีวงศ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๘๓

เด็กหญิงสิริเกศ ภูครองทุ่ง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๘๔

เด็กหญิงสิริกร เอมสมบูรณ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๙๗ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๘๕

เด็กหญิงศดานันท์ ศรีแก้วกูล
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๘๖

เด็กหญิงอรวรรณ พันธ์ศิริ
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๘๗

เด็กหญิงอัญชลี กานเทียน
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๘๘

เด็กหญิงอลิน ดำรงค์เนิน
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๘๙

เด็กหญิงอลิสา แสงไพจิตร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๙๐

เด็กหญิงกรนันท์ แสงสุข
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๙๑

เด็กหญิงนพกนก เทียงตรง

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๙๒
เด็กหญิงพรรณกาญจน์

กลิงสุทธิ

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๙๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ สุวรรณหงษ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๙๔

เด็กหญิงณัฐธิดา สุวรรณกูล
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๙๕

เด็กหญิงจิฬาภรณ์ เทียงตรง

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๙๖

เด็กหญิงนริศรา แม่นยำ
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๙๗

เด็กหญิงวรณัน สุริยนต์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๙๘

เด็กหญิงพัชรี สุครีพ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๘๙๙

เด็กหญิงอิสราภรณ์ เครือแก้ว
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๐๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ จันทัย
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๐๑

เด็กหญิงบัวอรุณ เขียวหวาน
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๐๒

เด็กชายกิตติพัศ อนันตกูล ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๐๓

เด็กชายจิรัฎฐ์ เอือเฟอ

้

๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๐๔

เด็กชายณัฐวุฒิ กลินประทุม

่

๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๐๕

เด็กชายฐิติพงศ์ ปนแก้ว
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๐๖

เด็กชายปยะพงษ์ แจ้งมณี
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๐๗

เด็กชายปวเรศ นกดี
๑๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๐๘

เด็กชายพงศ์ปณต น้อยแดง
๒๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๐๙

เด็กชายสุทธิภัทร กบิลพัฒน์ ๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๑๐

เด็กชายภัทรธร มหาศรานุกูล ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๑๑

เด็กชายรัชชานนท์ เอมรืน

่

๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๑๒

เด็กชายรัฐภูมิ คำผลศิริ
๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๑๓

เด็กชายวภัส คำเรือง
๒๗/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๑๔

เด็กชายหงษ์เทพ รักธรรม ๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๑๕

เด็กชายอรรถพล ปนพิศ
๒๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๑๖

เด็กชายนราชัย บุหงา
๒๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๑๗

เด็กชายกฤษฎา กรณ์แก้ว
๑๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๑๘

เด็กชายกันต์กวี แถมมุลตรี
๑๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๑๙

เด็กชายธัทพล โพธิเงิน

์

๑๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๙๘ / ๓๔๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๒๐

เด็กชายกำชัย ศรีชัยราษฎร์
๑๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๒๑

เด็กชายณรงค์ชัย ไลนำอ้อม
๒๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๒๒

เด็กชายวีระวัฒน์ ทีกว้าง ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๒๓

เด็กชายวีระพงษ์ อาวรณ์
๑๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๒๔

เด็กชายลำเลิศ ภาวัง ๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๒๕

เด็กชายศริตวรรธน์ มีศิริ
๒๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๒๖

เด็กชายธวัชชัย บางประเสริฐ
๑๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๒๗

เด็กชายศักดิธัช ปนแก้ว ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๒๘

เด็กหญิงชลกร เพ็ชรพลอย
๑๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๒๙

เด็กหญิงญาดา ผลาสินธุ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๓๐

เด็กหญิงนพรัตน์ อยู่สุข ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๓๑

เด็กหญิงประภาพร คุ้มฤทธิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๓๒

เด็กหญิงพรวดี เพ็งเลิก ๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๓๓

เด็กหญิงพรธิตา โชคเพิมทรัพย์

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๓๔

เด็กหญิงสรนันท์ เขียวอำพล ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๓๕

เด็กหญิงแพรวา รักพยัค
๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๓๖

เด็กชายสุทัตตา ทัพทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๓๗

เด็กชายจิรศักดิ

์

คำศรี
๒๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ส้มไทย
๒๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๓๙

เด็กชายมงคล ธูปหอม
๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๔๐

เด็กหญิงกานติมา มหาเวก
๒๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๔๑

เด็กหญิงจารุวรรณ พิมพ์บึง
๒๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๔๒

เด็กหญิงชาลิสา พลแกล้ว
๑๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๔๓

เด็กหญิงณัฐชา พัฒวรรณ์
๒๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๔๔

เด็กหญิงทิพภาพร แก้วฉะบับ
๒๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๔๕

เด็กหญิงธนัศวรรณ อธินิรมิต
๑๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๔๖

เด็กหญิงปองขวัญ เปลียนแก้ว

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๔๗

เด็กหญิงพรรณพัชร์ นิยมคุณ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๔๘

เด็กหญิงมณฑกาล ศรีภิรมย์
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๔๙

เด็กหญิงรุ่งทิวา ศรีธิธง
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๕๐

เด็กหญิงลักขณา ทับทิมทอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๕๑

เด็กหญิงอรัญญา ยอดนิล
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๕๒

เด็กชายชุติพนธ์ มุกดากรรณ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๕๓

เด็กชายธนากร ฤทธิสุทธิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๕๔

เด็กชายธวัชชัย น้อยอ้น
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๙๙ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๕๕

เด็กชายอาณกร เดอยอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๕๖

เด็กชายธนพล จันโท
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๕๗

เด็กชายสิทธิโชค คงกระพันธุ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๕๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เอียมรอด

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๕๙

เด็กหญิงกุลยา วงศ์พินิจ
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๖๐

เด็กหญิงชุติมา ภู่นาค
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๖๑

เด็กหญิงฐนิชา การพรมมา
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๖๒

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ต้นโต
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๖๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทีกว้าง
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๖๔

เด็กหญิงสุภัชชา สุภศร
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๖๕

เด็กหญิงชลนที แซ่ลี

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๖๖

เด็กชายเจษาพร เวียงนนท์
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๖๗

เด็กหญิงสุพรรรัตน์ เปล่งสาคร
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๖๘

เด็กหญิงนุสมล นรทัต
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๖๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ สายมณี
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๗๐

นายณัฐพล จันทร์สม
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๗๑

นางสาวมัญฑิตา หาปญนะ
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๗๒

นางสาวอัญมณี ราษี
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๗๓

นายฉัตรณรงค์ คร้ามเจริญ
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๗๔

นายณัฐวุฒิ คำมูล
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๗๕

นายภูษิต อยู่สุข
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๗๖

นายรัชชานนท์ มีศรี
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๗๗

นายสุรชัย แสงกระจาย
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๗๘

นายสุรัตน์ ผาชา
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๗๙

นายปยะวัฒน์ เพชรพูล
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๘๐

เด็กชายภานุกานต์ ทับเหมือน
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๘๑

นายธีราธันว์ สราวรรณ
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๘๒

นายยศพนธ์ กลิงสุทธิ

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๘๓

นายสมพล ธรรมโชติ
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๘๔

นายสุทธิกานต์ พุ่มชัยพฤกษ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๘๕

นายณัฐวีร์
ศรีเวสาประเสริฐ

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๘๖

นางสาวพรปวีณ์ แค่มจันทึก
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๘๗

นางสาวชาลินี เชียงวานิช
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๘๘

เด็กชายธนากร เสนาะถ้อย
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๘๙

เด็กชายพรชัย ดิศรา
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๐๐ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๙๐

เด็กชายภานุพงษ์ วาปโท
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๙๑

เด็กหญิงกนกวรรณ เล็ดลอด
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๙๒

เด็กหญิงณัฐนิชา ขุนทอง
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๙๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ หลินภู
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๙๔

เด็กหญิงนงนภัส ผิวพงษ์
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๙๕

เด็กหญิงบูรณาพร แสนลำ
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๙๖

เด็กหญิงปาริตา ยางม่วง
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๙๗

เด็กหญิงรุ้งทิพย์ สายเรียง
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๙๘

เด็กหญิงอัญชิสา เกตุแก้ว
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๖๙๙๙

เด็กหญิงอารยา อาสานอก
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๐๐

เด็กชายกีรติ สุขปน
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๐๑

เด็กชายปริญญา ทวีคูณ
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๐๒

เด็กชายทวีทรัพย์ เจริญสุข
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๐๓

เด็กชายกฤษณะ สุขประเสริฐ
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๐๔

เด็กหญิงกุลสตรี กุลพิพิธ
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๐๕
เด็กชายอรรถบดินทร์ กุลพิพิธ

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๐๖

เด็กหญิงสุชาดา แซ่ลอ
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๐๗

เด็กหญิงสิริการต์ เมฆบัว
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๐๘

เด็กหญิงพิณภัสสร ตรีพลอักษร
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๐๙

เด็กชายอนุภาพ ภูกองไชย
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๑๐

เด็กชายอดิเรก เพ็ชรสมบัติ
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๑๑

เด็กหญิงยลลดา แสนเริง
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๑๒

เด็กชายธิติวุฒิ แก้วดี
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๑๓

เด็กชายอหิงสา ขุนทอง
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๑๔

เด็กหญิงนภสร สร้อยทอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๑๕

เด็กหญิงบุณยวีร์ สุขประสิทธิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๑๖

เด็กหญิงปรารถนา กลินกล่อม

่

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๑๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ขำวิชัย
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๑๘

เด็กหญิงรุจิรา ใจมีวงศ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๑๙

เด็กหญิงรัศมี มันคง

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๒๐

เด็กหญิงวราภรณ์ โชติรมณ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๒๑

เด็กหญิงศุภิสรา จันทร์คณาโชค
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๒๒

เด็กหญิงสุชานันท์ ชะเอม
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๒๓

เด็กหญิงอภิญญา พันสิงห์ศร
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๒๔

เด็กชายรชต กุรัตน์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๐๑ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๒๕

เด็กชายหัศชัย ศรีหนู
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๒๖

เด็กหญิงเกวลิน เกียงเถิน

๋

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๒๗

เด็กชายมงคล นามสนธิ
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๒๘

เด็กหญิงศุภมาศ วัฒนะ
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๒๙

เด็กหญิงเกวริน หนูจีน
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๓๐

เด็กหญิงวัชรี เจียมภูเขียว
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๓๑

เด็กชายอิทธิกร พัดเพชร
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๓๒

เด็กหญิงวันวิสา พ่อแก้ว
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๓๓

เด็กหญิงนำฝน บุตรดีศรี
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๓๔

เด็กชายวายุ สารภีร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๓๕

เด็กชายอภิวัตร กาแดง
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๓๖

เด็กชายพีรพัฒน์ สุขสม
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๓๗

เด็กหญิงสุกัญญา ยุติธรรม
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๓๘

เด็กหญิงมนัสวีร์ พีระธรรม
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๓๙

เด็กหญิงสุภัสสร คงยอด
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๔๐

เด็กชายจารุทัศน์ บุตรเฉือย

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๔๑

เด็กชายกิติดล ศรีสุวรรณ
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๔๒

เด็กหญิงนัธวรรณ เปอร์เชาว์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๔๓

เด็กหญิงธนธรณ์ ชูพันธ์
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๔๔

เด็กชายเตชิษฐ์ สว่างบริสุทธิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๔๕

เด็กหญิงจีระนันท์ พลนาคู
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๔๖

เด็กชายณัฐพล ฉายรัตนานันท์
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๔๗

เด็กชายคุณวุฒิ อัตรา
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๔๘

เด็กหญิงณัฐวดี นามโคกสูง
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๔๙

เด็กหญิงปญญาพร เต็งการณ์กิจ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๕๐

เด็กหญิงธิติมา กาบบัว
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๕๑

เด็กหญิงนฤมล รุ่งเรีอง
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๕๒

เด็กชายอลงกรณ์ สุดชาวงษ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๕๓

เด็กชายนพดล ขุนทอง
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๕๔

เด็กหญิงบุญยารัช อ่อนพันธุ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๕๕

เด็กหญิงวิรดา วงศาโรจน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๕๖

เด็กชายชินพัฒน์ แก้วม่วง
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๕๗

เด็กหญิงจินตนา มาอินทร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๕๘

เด็กชายเจษฎา แก่นท้าว
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๕๙

เด็กชายตะวัน สารภีร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๐๒ / ๓๔๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๖๐

เด็กชายอดิศักดิ

์

เตชนอก
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๖๑

เด็กชายจอมชัย สีดานุย
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๖๒

เด็กหญิงสุธาทิพย์ บุญมา
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๖๓

เด็กหญิงวิญดา พิมพ์วัฒน์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๖๔

เด็กชายณัฐพนธ์ อรรถาพันธ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๖๕

เด็กชายนพวิชญ์ เจริญสุข
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๖๖

เด็กชายฐิติกร กล้าจุ้ย
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๖๗

เด็กชายพัทรพี เสวกวงษ์
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๖๘

เด็กชายสุวรรณภูมิ อ้ายเตรียม
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๖๙

เด็กชายวุฒิพงษ์ วิบาบูร
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๗๐

เด็กชายธีรเชษฐ์ สายกระสุน
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๗๑

เด็กชายฐิติกร วิเศษชาติ
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๗๒

เด็กหญิงไพลิน สง่างาม
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๗๓

เด็กหญิงนฤมล กมลเดช
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๗๔
เด็กหญิงประพัทธ์ศมน

สุโอสถ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๗๕

เด็กหญิงนิสาชล ทับทิมทอง
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๗๖

เด็กหญิงสายนำ ภู่ระหงษ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๗๗

เด็กหญิงไหม บุนนาค
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๗๘

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา ห้วยหงษ์ทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๗๙

เด็กหญิงมิตรอารี มหาบุรุษ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๘๐

เด็กหญิงนริศรา มีสมบัติ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๘๑

เด็กหญิงนันทิยา เชาว์กลาง
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๘๒

เด็กชายภูมิพัฒน์ อินทรสมพันธ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๘๓

เด็กชายธาวินทร์ ทายา
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๘๔

เด็กหญิงธนภรณ์ บุญรวย
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๘๕

เด็กหญิงนฤดี รอดเทียง

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๘๖

เด็กหญิงชามาวีย์ ศรีศักดิวิชัย

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๘๗

เด็กหญิงพลชา นวนจันทร์
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๘๘

เด็กชายธนสร นักฟอน
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๘๙

เด็กชายชาย ทองแดง
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๙๐

เด็กชายวริศ กิงแก้ว

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๙๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คำครณ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๙๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ มาลาทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๙๓

เด็กหญิงเกวลิน ไทยสมัคร
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๙๔

เด็กหญิงญาณิศา แฝงแดง
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๐๓ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๙๕

เด็กชายธีรสิน ม่วงไหมทอง
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๙๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เรืองสันติดำรง
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๙๗

เด็กชายธีรภัทร ทับเหมือน
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๙๘

เด็กชายทัตเมธา โพธิทอง

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๐๙๙

เด็กชายธนกฤต นครศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๐๐

เด็กชายธิติพงษ์ บานชืน

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๐๑

เด็กหญิงอรดา ภูสมศรี
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๐๒

เด็กหญิงอนุสรา ณีขุนทด
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๐๓

เด็กหญิงเจน ไม่ทราบ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๐๔

เด็กชายชนะ ไม่ทราบ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๐๕

เด็กชายนที บูชา
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๐๖

เด็กชายธีรยุทธ ชัยนรินทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๐๗

เด็กชายภานุพงศ์ จันทคาม
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๐๘

เด็กชายคุณานนต์ ไกรพันธ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๐๙

เด็กชายจรณ์ อินปนกุล
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๑๐

เด็กชายดุสิต แว่นสว่าง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๑๑

เด็กชายประดิพัทธ์ เกตุบุตร
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๑๒

นางสาวสุรีย์รักษ์ สำราญ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๑๓

เด็กหญิงรัตนาวลี ปองขวาเลา
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๑๔

เด็กหญิงจิณณพัต สุขสวัสดิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๑๕

เด็กหญิงปยวรรณ จงจอหอ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๑๖

เด็กหญิงพรกนก ราศรีสวัสดิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๑๗

เด็กชายสุรดิษ สุทธิพุ่ม
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๑๘

เด็กหญิงอารียา วิชานงค์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๑๙

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

บุญประสพ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๒๐

เด็กหญิงฐานิดา กาเฟอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๒๑

เด็กชายสิรวิทย์ มันใจกล้า

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๒๒

เด็กชายปญญา สุ่มหิรัญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๒๓

เด็กหญิงอรรดี จันทร์แสง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๒๔

เด็กหญิงฐิติชญา ไทยเจริญพร
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๒๕

เด็กชายกิตติเดช มีสมบัติ
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๒๖

เด็กหญิงสุภาวิตา เหมพิมพ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๒๗

เด็กหญิงปุณยนุช ทวรพิพัฒนกุล
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๒๘

เด็กหญิงเขมจิรา สุขสำราญ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๒๙

เด็กชายอานนท์ แข่งประเสริฐ
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๐๔ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๓๐

เด็กชายพีรวิชญ์ ม่วงมา
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๓๑

เด็กชายธราดล มีสมบัติ
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๓๒

เด็กชายธีรยุทธ ยีสุ่นแสง

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๓๓

เด็กชายยุทธนา โอชา
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๓๔

เด็กชายชลิต แสงจันทร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๓๕

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

เกรียงเดชาชัย
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๓๖

เด็กหญิงรัญชิตา ผ่ายภูเขียว
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๓๗

เด็กหญิงชนัญญา ชนะหมอก
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๓๘

เด็กชายคำแก้ว แก้วประเสริฐ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๓๙

เด็กหญิงนัฐธิดา เกษทองมา
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๔๐

เด็กชายณัฐพงศ์ สีถาวร
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๔๑

เด็กหญิงนิภาวรรณ กองศิริ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๔๒

เด็กหญิงธนพร สัจจาพันธ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๔๓

เด็กชายไพรัช แสงสี
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๔๔

เด็กหญิงปฏิมาพร กลินหอม

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๔๕

เด็กชายบุริศร์ ปองขวาเลา
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๔๖

เด็กชายรภีพัทร ยิมเมือง

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๔๗

เด็กชายศักดิชัย

์

พิบาลขัน
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๔๘

เด็กชายวายุพัฒน์ พวงพยอม
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๔๙

เด็กหญิงวรหทัย ทองเสม

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๕๐

เด็กชายปรีดา สมเนตร
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๕๑

เด็กหญิงข้าวฟาง พิลาดี
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๕๒

เด็กชายอัมรินทร์ มีสมบัติ
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๕๓

เด็กชายสุพกิจ อุดามาร

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๕๔

เด็กชายภรากร การุณ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๕๕

เด็กหญิงนำทิพย์ จงเจริญ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๕๖

เด็กหญิงศิริญญา เหมรา
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๕๗

เด็กชายราชวัตร เหลืองวัฒนา
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๕๘

เด็กชายธนดล เขาไตร
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๕๙

เด็กหญิงพิชชาภา ขาวกา
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๖๐

เด็กหญิงสุปราณี มาเรือน
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๖๑

เด็กหญิงณัชชา รอดซับ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๖๒

เด็กชายชนาภัทร มณีสุข
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๖๓

เด็กหญิงปทุมทิพย์ แทวกระโทก
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๖๔

เด็กชายนพสิทธิ

์

เงินสันเทียะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๐๕ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๖๕

เด็กหญิงชนินาถ นาเจริญ
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๖๖

เด็กหญิงปยะดา ประชาเนตร
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๖๗

เด็กชายวีระเดช วิจารวงษ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๖๘

เด็กหญิงอริสรา มีชำนาญ
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๖๙

เด็กชายปรายฟา ศรีภา
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๗๐

เด็กหญิงสุชาวดี คงกัน
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๗๑

เด็กชายศักดา ปองกัน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๗๒

เด็กชายเรวัต ผู้ช่วยรอด
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๗๓

เด็กชายยศกร ไสยเขียนวงษ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๗๔

เด็กชายพงศกร บุญถม
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๗๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ทรงพระ
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๗๖

เด็กชายกฤษฎา ธารทาน
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๗๗

เด็กชายนิพัทธ์ พูลมา
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๗๘

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ฉายา
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๗๙

เด็กชายจิรสิน กันทะสอน
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๘๐

เด็กชายจีรภัทร แข่งประเสริฐ
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๘๑

เด็กหญิงอุไรพร อาจมาลา
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๘๒

เด็กชายจักรพันธ์ พวงสน
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๘๓

เด็กชายทัชศนัย มลบัวทอง
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๘๔

เด็กชายธนรัตน์ นำจันทร์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๘๕

เด็กชายธนากร สายหยุด
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๘๖

เด็กหญิงกุลยา แก้วประเสริฐ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๘๗

เด็กหญิงสโรชา ธรรมโล
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๘๘

เด็กหญิงวิภาวี เพ่งสว่าง
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๘๙

เด็กหญิงอรัญญา บุญหล้า
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๙๐

เด็กชายชาญณรงค์ สังเกตชน
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๙๑

เด็กชายศักรินทร์ อู่แสง
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๙๒

เด็กหญิงกฤษตะวัน ผลาหาญ
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๙๓

เด็กหญิงปภัสรา บุตรโคตร
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๙๔

เด็กชายสุทธิพงค์ เผ่าพันธุ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๙๕

เด็กหญิงศรีสุดา ศรีอ่อน
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๙๖

เด็กหญิงปณิตา ขำสกุล
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๙๗

นางปณวรรธ์ เดชกล้า
๒๔/๐๘/๒๕๐๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๙๘

นายจาตุวัฒน์ วงษ์จีน
๒๙/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๑๙๙

นายกิตติธัช ่ทองขาว
๑๓/๐๙/๒๕๓๕

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๐๖ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๐๐

นางวราภรณ์ สุขยิง

่

๐๗/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๐๑

นางสาวสิริวิมล ราชคมน์
๐๕/๐๙/๒๕๓๕

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๐๒

นางสาวสุรินทร เอียมสอ้าง

่

๒๑/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๐๓

เด็กหญิงแพรพิไล เกษแก้ว
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๐๔

เด็กหญิงชุติมา สุขปรี
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๐๕

เด็กชายธนพล โมหา
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๐๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ซุ่นฮวด
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๐๗

เด็กหญิงศศิมาภรณ์ คำฝกฝน
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๐๘

เด็กหญิงสิรินรัตน์ อำพันทอง
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๐๙

เด็กหญิงสุฐิตา ปานเจริญ
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๑๐

เด็กหญิงสุธาวี ปะมานะโส
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๑๑

เด็กหญิงขนิษฐา รอดแก้ว
๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๑๒

เด็กหญิงกชกร กวินรัมย์
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๑๓

เด็กหญิงปนัดดา ชมมณฑา
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๑๔

เด็กชายจิรกิตติ

์

นามกระโทก
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๑๕

เด็กหญิงภันทิลา หนูใหญ่ศิริ
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๑๖

เด็กหญิงกวิตา เจริญยิง

่

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๑๗

เด็กหญิงปรียาภรณ์ อัศวภูมิ
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๑๘

เด็กชายปภาวิน สุขเกษม
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๑๙

เด็กชายวทัญู อยู่สุข
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๒๐

เด็กชายมานิตย์ เบญจมาศ
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๒๑

เด็กหญิงพิมลพัชร ชะเวียตะคุ
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๒๒

เด็กชายธนพัฒน์ มุจรินทร์
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๒๓

เด็กหญิงสุชานันท์ ชัยสุริวงค์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๒๔

เด็กชายมงคล แก่นจันทร์
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๒๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ เจริญฉวี
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๒๖

เด็กหญิงปภาวดี ทศโมลา
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๒๗

เด็กหญิงพิมพิดา บางแดง
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๒๘

เด็กชายพรพล พิมภากรณ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๒๙

เด็กชายวิชญ์พล กันหริ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๓๐

เด็กหญิงพรนิชา นุตศิริ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๓๑

เด็กหญิงนันท์ธิดา ทวีศิลป
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๓๒

เด็กหญิงปวริศา แก่นจันทร์
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๓๓

เด็กหญิงณัฐธิดา เถารัมย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๓๔

เด็กหญิงสุภัสสรา ภู่เจริญ
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๐๗ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๓๕

เด็กหญิงปรียนุช จ้อนลี

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๓๖

เด็กชายธนธรณ์ พลอยศิริ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๓๗

เด็กชายชัยนันท์ ศรีโสดา
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๓๘

เด็กหญิงอโรชา แสงจันทร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๓๙

เด็กชายวิศรุต แสนบุญ
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๔๐

เด็กหญิงญานิกา เอียมศรี

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๔๑

เด็กหญิงนันทิชา ปริยะเกตุ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๔๒

เด็กชายตุลยวัต แก้วศรี
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๔๓

เด็กชายธีระศักดิ

์

พวงมาลัย
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๔๔

เด็กชายรณชัย ทำวิชัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๔๕

เด็กชายวิทวัส ใบคำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๔๖

เด็กชายสยมพร ฤกษ์บุบผา
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๔๗

เด็กชายสากล เติมประชุม
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๔๘

เด็กชายอภินันท์ อาดำ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๔๙

เด็กชายอภิวัฒน์ เวียงสิมา
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๕๐

เด็กหญิงรัฎชดาภร ดิงรัมย์

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๕๑

เด็กหญิงศศิธร ขุนพิลึก
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๕๒

เด็กชายจิตติพัฒน์ ครองใจ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๕๓

เด็กชายธรรมนูญ อำพันทอง
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๕๔

เด็กชายนพรัตน์ ศักดิประคอง

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๕๕

เด็กชายอภิรักษ์ เละใบน้อย
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๕๖

เด็กชายนัฐวุฒิ ชัยชนะ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๕๗

เด็กชายพีรวิชญ์ อ้นน้อย

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๕๘

เด็กชายวัชรพล จันมา
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๕๙

เด็กชายวายุ ศรีกระสินธุ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๖๐

เด็กชายสงกรานต์ ขอนทอง
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๖๑

เด็กชายสหเทพ ชะอุ่มรัมย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๖๒

เด็กหญิงณัฐชา นกเพชร
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๖๓

เด็กหญิงณัฐริกา ปาโน
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๖๔

เด็กหญิงศุภาวรรณ ผลชอุ่ม
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๖๕

เด็กชายอนุพงษ์ สุขราช
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๖๖

เด็กหญิงอธิชา แซ่ฉัว

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๖๗

เด็กชายชินวัฒน์ ขอสุข
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๖๘

เด็กชายจตุภัทร สีหมอก

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๖๙

เด็กหญิงยุวธิดา สอนรัมย์
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๐๘ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๗๐

เด็กชายธีรพันธ์ มีกลอน
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๗๑

เด็กชายนภนต์ โตโส
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๗๒

เด็กชายพลวรรธน์ หมอยา
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๗๓

เด็กชายภัทรกร สิริรัตน์
๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๗๔

เด็กหญิงนาราภัทร วิรบุตร์
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๗๕

เด็กชายชยะภัทร ไชยฮ้อย

๑๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๗๖

เด็กหญิงปุญญาดา ธัญธริษตรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๗๗

เด็กชายพีรพงษ์ แซ่เจียง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๗๘

เด็กชายกฤชณัท แพงจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๗๙

เด็กชายวุธิรัตน์ เทียงธรรม

่

๐๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๘๐

เด็กชายปองภพ วิชญานนท์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๘๑

เด็กหญิงธัญรัตน์ ปยะกุลดำรง

๑๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๘๒

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ศรีอนันต์
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๘๓

เด็กหญิงนันท์นภัส พงศ์เจริญหรัญ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๘๔

เด็กชายสกลวัฒน์ ภู่ประเสริฐวงศ์
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๘๕

เด็กชายศิณัสม์ เจริญศิรินวกุล
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๘๖

เด็กชายธนาวรัตม์ นนท์ประสาท
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๘๗

เด็กหญิงต้นรัก วงศ์เพ็ญทักษ์
๐๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๘๘

เด็กหญิงสุนิสา อินทร์เพ็ญ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๘๙

เด็กหญิงกรวรรณ ดิษฐอุดม
๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๙๐

เด็กหญิงกันติชา สนใจ
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๙๑

เด็กหญิงชนาภัทร เสตะปุระ
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๙๒

เด็กหญิงชมนภัส อินมะณี
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๙๓

เด็กชายชลากร คงเดช
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๙๔

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ อุทยารักษ์
๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๙๕

เด็กชายณภัทร งามสอาด
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๙๖

เด็กชายณภัทร ทองบุญชู
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๙๗

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ดีพาชู
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๙๘

เด็กชายณัฎฐพัทน์ พิชญ์นันท์กุล
๐๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๒๙๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา กันสุข
๐๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๐๐

เด็กหญิงณิชากร คอนดี
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๐๑

เด็กชายธนกร กิตติศุภมงคล
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๐๒

เด็กชายธนัช เรืองขนาบ
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๐๓

เด็กชายนรเชษฐ มีชูสาร

๑๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๐๔

เด็กหญิงปุญญิศา ภู่ทอง
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๐๙ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๐๕

เด็กชายพีระ ชุณหชาติ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๐๖

เด็กชายภควัต ไตรเดช
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๐๗

เด็กชายภูตะวัน ชนูนันท์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๐๘

เด็กชายภูผา กองทองนอก
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๐๙

เด็กชายภูวิศ มาตรเลียม

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๑๐

เด็กชายมติมนต์ เทียนสว่าง
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๑๑

เด็กชายวชิรวิชญ์ ลิวเฉลิมวงศ์

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๑๒

เด็กชายวชิรวิทย์ วิดานัย
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๑๓

เด็กชายวชิรวิทย์ คงเพ็ง
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๑๔

เด็กชายวายุภัตร์ สุรสินธุ์
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๑๕

เด็กชายศุภสัณห์ ทัศนาธร
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๑๖

เด็กหญิงสรัสวดี วินทะไชย
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๑๗

เด็กหญิงสิริกุล ประเสริฐศรีชล
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๑๘

เด็กชายอชิตะ คงสินชัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๑๙

เด็กหญิงอภิชาดา กาญจนภูมิ
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๒๐

เด็กชายอภิวิชญ์ รันทม
๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๒๑

เด็กหญิงอัญชิษฐา บัวจันทร์
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๒๒

เด็กชายเดชาธร ทองสายบัว
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๒๓

เด็กหญิงพิมพ์ผกา สุคนที
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๒๔

เด็กชายธีรเดช เกิดทรัพย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๒๕

เด็กหญิงกัญณัฐ บัวสอาด
๐๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๒๖

เด็กชายปราณบิดร บัวอินทร์
๐๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๒๗

เด็กหญิงนันท์ชญาน์ หนูไชยะนันท์
๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๒๘

เด็กชายกฤณพชร์ ศิริวรสกุล
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๒๙

เด็กชายคณยศ สาริกา
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๓๐

เด็กหญิงมัฐธิญาร์ รอดดี
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๓๑

เด็กหญิงอิงรัตน์ เมฆฉาย
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๓๒

เด็กชายเรืองสิทธิ

์

หมอทรัพย์
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๓๓

เด็กชายปภาวิน สุทธิรักษา
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๓๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ กันทัด
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๓๕

เด็กหญิงพรกนก งามผล
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๓๖

เด็กหญิงพรปวีรณ์ นวลศรี
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๓๗

เด็กชายธีราทร รังษา
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๓๘

เด็กชายศุภวิชญ์ คำสองสี

่

๑๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๓๙

เด็กหญิงณิชมน
สิงหานนท์ตระกูล ๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๑๐ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๔๐

เด็กหญิงอรุณลักษณ์ อุทัยพยัคฆ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๔๑

เด็กหญิงพิมพ์นารา บุตรเพชร
๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๔๒

เด็กชายธนกฤต หนูรอด
๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๔๓

เด็กชายมนตรี ทรัพย์ประวัติ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๔๔

เด็กหญิงภัทรศยา กิจบุรณทรัพย์
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๔๕

เด็กชายกาจพศ เคยสนิท
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๔๖

เด็กหญิงพิชภัค เจติยภาคย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๔๗

เด็กชายอนันต์คุณ ทรัพย์ปภาวินท์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๔๘

เด็กหญิงกัญญรัตน์ สุวานิโช
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๔๙

เด็กชายภูมิทัศน์ พลหมัน

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๕๐

เด็กหญิงมนพัสวี เลิศปุลินพงศ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๕๑

เด็กชายดลชัย ปรีชาญานพานิช
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๕๒

เด็กหญิงสายนำ ทัพพวิบูล
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๕๓

เด็กหญิงแพรวา ปริศวงศ์
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๕๔

เด็กหญิงณิชาภัทร หวังทอนกลาง
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๕๕

เด็กหญิงณัฐชา เกือสกุล

้

๐๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๕๖

เด็กหญิงปุนิกา ไชยกาญจน์
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๕๗

เด็กหญิงเกรซ โรจน์ชาญชัยกุล
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๕๘

เด็กหญิงจิตรลดา ชาน
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๕๙

เด็กชายตรีภพ กุศลสัตย์
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๖๐

เด็กชายพัทธดนย์ งามเนรมิตดี
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๖๑

เด็กชายพีรวัส พิเจิม
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๖๒

เด็กชายศิวัช สุริวงษ์
๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๖๓

เด็กชายรัญชน์ สุวรรณชาติ
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๖๔

เด็กหญิงสุชานันท์ กุนโน
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๖๕

เด็กชายธนกฤต วริสาร
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๖๖

เด็กชายศุภชัย แสงขำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๖๗

เด็กชายณัฐวัตร มีสวัสดิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๖๘

เด็กชายศิวัต ปราบศรีภูมิ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๖๙

เด็กหญิงณัฐนรี จิรวงศ์รุ่งเรือง
๐๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๗๐

เด็กหญิงสิชา ตันติโกสุม
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๗๑

เด็กชายขวัญชัย เกียรติคุณ
๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๗๒

เด็กชายสิรภพ ประภากุล
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๗๓

เด็กหญิงศศิธร คุ้มสอาด
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๗๔

เด็กหญิงวจนพร วจนสาระ
๓๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๑๑ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๗๕

เด็กหญิงธัญวลัย วิสระพันธุ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๗๖

เด็กหญิงปณิดา ไตรเรกพันธุ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๗๗

เด็กชายพรวัฒนา วัฒนธำรงค์
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๗๘

เด็กหญิงพรสุดา วัฒนธำรงค์
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๗๙

เด็กหญิงกรณิศา เริงพงศ์พันธุ์
๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๘๐

เด็กชายสิรวิชญ์ ลิมประเสริฐ

้

๑๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๘๑

เด็กชายปฏิภาณ อุบลบาน
๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๘๒

เด็กหญิงอัญชิสา แจ่มเล็ก
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๘๓

เด็กหญิงชลิดา อุดมกิตติวรกุล
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๘๔

เด็กหญิงนิชาภา ผลบุญ
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๘๕

เด็กชายธนากร อันธพันธ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๘๖

เด็กหญิงปริม ยรรยง
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๘๗

เด็กชายรณกร แก้วระวัง
๓๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๘๘

เด็กหญิงสุประวีณ์ หาผลทรัพย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๘๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เกิดปทุม

๒๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๙๐

เด็กหญิงณัฐนันท์ สารัตถกิจอนันต์
๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๙๑

เด็กชายปุณย์ จิระสุนทร
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๙๒

เด็กชายศุฑัตพงษ์ อักษรขำ
๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๙๓

เด็กหญิงปุญญิศา วลีบวรเดช
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๙๔

เด็กหญิงณัฐนันท์ คงรวยทรัพย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๙๕

เด็กหญิงชญาภา พงทะจิตร
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๙๖

เด็กชายรัฐธีร์ เกิดสิริต่อพงศ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๙๗

เด็กหญิงกุลปริยา รุ่งเรือง
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๙๘

เด็กชายณัฏฐชัย แก้ววงศ์วัฒนา
๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๓๙๙

เด็กชายกันตณัฐ สว่างแจ้ง
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๐๐

เด็กชายณัฐตะวัน บุญรอด
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๐๑

เด็กชายพิชุตม์ ศรีสวัสดิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๐๒

เด็กหญิงสิริกัลยา วิโยค
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๐๓

เด็กหญิงพัฒสราพร สายเนตร
๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๐๔

เด็กหญิงวิมลลักษณ์ อินทรานพุธทรา
๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๐๕

เด็กหญิงวรวลัญช์ ลีลาสุทธิรักษ์
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๐๖

เด็กหญิงจิดาภา เดชพิสุทธิธรรม
๐๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๐๗

เด็กหญิงปภาดา โสตธิมัย
๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๐๘

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

จัดสนาม
๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๐๙

เด็กหญิงกมลทิพย์ แทบทาม
๐๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๑๒ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๑๐

เด็กชายสกุลสิริ ติตถะสิริ
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๑๑

เด็กชายปริพัฒน์ พลวงษ์
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๑๒

เด็กชายพบธรรม พิไลวรเพชร
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๑๓

เด็กชายวัฒนพงศ์ จินดานาวิน
๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๑๔

เด็กหญิงวิศรุตรา บู่ทอง
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๑๕

เด็กหญิงพาณิภัค ไชยบุณยากร
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๑๖

เด็กหญิงเมธาพร ไขประภาย
๒๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๑๗

เด็กชายชรริน ชืนใจหวัง

่

๐๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๑๘

เด็กหญิงปภาวรินทร์ เถินบุรินทร์
๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๑๙

เด็กชายบุริศร์ ชาติวิชิต
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๒๐

เด็กหญิงณัฐปภัสร์ วินิจวรกิจกุล

๑๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๒๑

เด็กหญิงหทัยรัตน์ คลังเมือง
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๒๒

เด็กหญิงศุภกานต์ นนท์ตา
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๒๓

เด็กชายพบธรรม โสภาพงษ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๒๔

เด็กชายปณณทัต สุมาลัย
๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๒๕

เด็กชายติณณพัทธ์ ใจแสน
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๒๖

เด็กหญิงสลิลรักษ์ เพชรสกุล
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๒๗

เด็กชายนพดล เช่นสันเทียะ
๒๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๒๘

เด็กชายสุเทพ มีแก้ว
๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๒๙

เด็กหญิงปณาลี ทูลทรัพย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๓๐

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ผดุงกิจ
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๓๑

เด็กชายพัสพนธ์ ณัฐนันท์ธร
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๓๒

เด็กชายชัยพัฒน์ แก้วเสน

๒๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๓๓

เด็กชายสรรพศิริ ฤทธิเกิด

๑๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๓๔

เด็กชายภูผา
เจริญเกียรติอาชา

๑๘/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๓๕

เด็กชายธนาวิทย์ การินทร์
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๓๖ เด็กหญิงธนัชหงส์ปกรณ์

บุญจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๓๗

เด็กชายณัฏฐพล มหาศิริชวรัตน์
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๓๘

เด็กหญิงกฤตพร ยงประเสริฐ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๓๙

เด็กชายภัทรพล อำแจ้ง
๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๔๐

เด็กชายปทาน เสียงแจ้ว
๐๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๔๑ เด็กหญิงเซดี  อิสซาเบล

้

แบรด์
๐๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๔๒

เด็กชายอิทธิเชษฐ์ ภู่เจริญศิลป
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๔๓

เด็กหญิงมนธิชา สิงขรณ์
๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๔๔

เด็กชายนิโคลาส ดอนชิค
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๑๓ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๔๕

เด็กชายธีร์ธรรม แก้วสา
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๔๖

เด็กหญิงพศิกา พรมนรินทร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๔๗

เด็กชายชลัทชัย วิมุกตะลพ
๐๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๔๘

เด็กหญิงพิชชาภา พันธุ์ขาว
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๔๙

เด็กชายภวิลดล ดาวทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๕๐

เด็กหญิงชาคริยา ชินไวภพ
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๕๑

เด็กหญิงภูมิใจ เรืองสินทรัพย์
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๕๒

เด็กชายชิษณุชา ถำชัยมงคล
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๕๓

เด็กชายริธา โรจน์รุจิพงศ์
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๕๔

เด็กหญิงนิพัทธา วงค์พานิช
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๕๕

เด็กหญิงโรสนาณีย์ สมนาม
๐๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๕๖

เด็กชายนธกร ขันแก้ว
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๕๗

เด็กชายคุณากร ไชยรา
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๕๘

เด็กหญิงมณีรัตน์
กาญจนวงศามาศ ๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๕๙

เด็กหญิงธัญธิป เรืองสา
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๖๐

เด็กชายวรกฤศ จันทร์อ้าย
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๖๑

เด็กชายคริษฐ์ สวัสดิสาลี

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๖๒

เด็กชายธนภูมิ จันทกิจ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๖๓

เด็กหญิงนภัส ปานซ้าย
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๖๔

เด็กชายปพณธีร์ สุภะวิทยา
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๖๕

เด็กชายศุภกร วังซ้าย
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๖๖ เด็กหญิงแอชลี อิลิซซาเบท

แอ๊ดเทอร์บี
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๖๗

เด็กหญิงธันยชนก วงษ์รัตนะ
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๖๘

เด็กชายพลภัทร รืนวงศ์

่

๑๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๖๙

เด็กหญิงภาวินี สีสรรณ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๗๐

เด็กหญิงศรัณย์พร นภาปทุม

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๗๑

เด็กชายธนกานต์ แก้วนพรัตน์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๗๒

เด็กหญิงพิมพ์รดา อาจมาก
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๗๓

เด็กชายศุภวิชญ์ มุดแปง
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๗๔

เด็กหญิงดินาธาร ศรีบุระ
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๗๕

เด็กหญิงดรุณีญา โลนิกขะพงศ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๗๖

เด็กหญิงพศพร
แสวงสว่างอารมย์ ๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๗๗

เด็กชายรักษ์ วงศ์วัน
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๗๘

เด็กชายเศรษฐพัส เพชรรัตน์พงศา
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๗๙

เด็กชายคุณากร ทรายขาว
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๑๔ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๘๐

เด็กชายยศวีร์ อดิศรสุวรรณ
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๘๑

เด็กชายณัชพล พัดแตง
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๘๒

เด็กชายธนกฤต อโณทัยไพบูลย์
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๘๓

เด็กชายภรัณยู หนูเจริญ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๘๔

เด็กชายปณณธร นำภาว์
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๘๕

เด็กหญิงมณิอร อินทริง
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๘๖

เด็กชายภัทรดนัย ทองศรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๘๗

เด็กชายวรปรัชญ์ ละอองศรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๘๘

เด็กชายนันท์นภัส เมืองโคตร
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๘๙

เด็กหญิงณฐภัส สายแก้ว
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๙๐

เด็กชายคณิตกร สูงภิไลย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๙๑

เด็กชายรัชกฤต ธนาพรเดชากุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๙๒

เด็กชายธนดล เรียงใหม่

๒๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๙๓

เด็กชายรชต ชวพละกุล

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๙๔

เด็กชายณัฐวัตร์ ปรีดี
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๙๕

เด็กชายพีระวิชญ์ สงกุมาร
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๙๖

เด็กชายธนกร เจริญเลิศกมล
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๙๗

เด็กหญิงธนัญญา แพมณี
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๙๘

เด็กหญิงยูมิกา ชิบูยา
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๔๙๙

เด็กหญิงภัคจิรา หนูเจริญ
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๐๐

เด็กชายภคิน คลอดเพ็ง
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๐๑

เด็กชายภีม ปุริธรรม
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๐๒

เด็กชายรัชชานนท์ กลินดวงมาลย์

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๐๓

เด็กหญิงภัคภิญญา โอชารส
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๐๔

เด็กชายณัฐจินต์ ขำคง
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๐๕

เด็กหญิงศศิญาภา เวทยะวานิช
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๐๖

เด็กชายวรินทร ประนม
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๐๗

เด็กชายกฤษฏิ

์

ประทุมมา
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๐๘

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

เทพพันธุ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๐๙

เด็กหญิงฐิตาพร พันเจริญ
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๑๐

เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีสุพรรณ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๑๑

เด็กชายกรภัทร ชวนะวิรุฬห์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๑๒

เด็กหญิงภีรดา ตันติเมธานนท์
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๑๓

เด็กหญิงญาดา จิรวัฒนากูลสิน
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๑๔

เด็กชายธนกฤต คณาเตชวรรณ
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๑๕ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๑๕

เด็กชายธนวัฒน์ อรรคคำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๑๖

เด็กชายศุภวิชญ์ ไม้จัตุรัส
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๑๗

เด็กชายณภัทร เอียมสอาด

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๑๘

เด็กหญิงภัทรนิษฐ์ หอมศักดิมงคล

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๑๙

เด็กชายภูดิศ วงศ์อิน
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๒๐

เด็กหญิงวรณัน แพบัว
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๒๑

เด็กหญิงรติมา ไชยวงศ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๒๒

เด็กชายปุญญพัฒน์ วีระศิลป
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๒๓

เด็กหญิงแทนขวัญ มาพระลับ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๒๔

เด็กหญิงรวิภา วิจิตรจันทร์
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๒๕

เด็กชายกวี สุรชัยนันท์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๒๖

เด็กชายสรพัศ พุ่มสุวรรณ
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๒๗

เด็กหญิงศรีลีณา คำภูมี
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๒๘

เด็กหญิงภูริชญา ภัทรพงศ์เกษม
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๒๙

เด็กหญิงภัทรวรรณ
สัมรวลสุขสะอาด ๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๓๐

เด็กชายศุภวิชญ์ แอบยิม

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๓๑

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ หวังทองกลาง
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๓๒

เด็กชายเปรม บุญประคอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๓๓

เด็กชายธนกฤต สิงหะชัย
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๓๔

เด็กชายสุเมธ มีแก้ว
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๓๕

เด็กชายโชติปญญ์ เล็กวารี
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๓๖

เด็กหญิงกัญญาภัค อาจกมล
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๓๗

เด็กหญิงณัฏฐนิต ใชยจอกเกีย

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๓๘

เด็กหญิงณัฐธิดา จิตรบำรุง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๓๙
เด็กหญิงฟลิปปา รินลนี

ดีคอน
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๔๐

เด็กชายรัชชานนท์ ลีจินดา

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๔๑

เด็กชายวัชรพล แสงหิงห้อย

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๔๒

เด็กชายจิรายุทธ เจริญศิรินวกุล
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๔๓

เด็กหญิงปราณปริยา ไทยเจริญ
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๔๔

เด็กหญิงอนันตญา เวชสาร
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๔๕

เด็กชายปฎิพล พันทวี

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๔๖

เด็กชายวรชัย เชาวลิตถวิล
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๔๗

เด็กชายสติมา ช่วยสมประสงค์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๔๘

เด็กชายอิสรามัณฑ์ สิงหา
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๔๙

เด็กหญิงชญาน์นัทช์ ตรีรัตน์วดี
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๑๖ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๕๐

เด็กชายยศกร วุฒิสุพงษ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๕๑

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา หนูครองสิน
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๕๒

เด็กชายรัชชานนท์ ไชยอ้าย
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๕๓

เด็กหญิงรังสิมา มากสุดปาน
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๕๔

เด็กชายนวพรรษ วงษ์รัตนะ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๕๕

เด็กชายมนตร์ศวัส เชษฐไพสิฐ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๕๖

เด็กหญิงเมญาณี แม้นจิตร
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๕๗

เด็กชายพงศ์พัฒน์ ขจรมงคลชัย
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๕๘

เด็กหญิงตารา เกรียงไกรธรณี
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๕๙

เด็กหญิงพรพรรณ ธิตะสัจจา

๒๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๖๐

เด็กชายกฤษดา หง
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๖๑

เด็กชายธนภัทร มานะอุดมกุล
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๖๒

เด็กหญิงอนัญญา ไชยบุณยากร
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๖๓

เด็กหญิงกชพร ช่างทุ่งใหญ่
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๖๔

เด็กชายณฐาภพ อัครกูรณวรา
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๖๕

เด็กหญิงกฤติริน แก้วจันทร์
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๖๖

เด็กชายนราธิป วงศ์ธนากุล
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๖๗

เด็กหญิงปทิตตา เปนไทย
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๖๘

เด็กชายภูมินทร์ สายสุจริต

๒๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๖๙

เด็กชายมหนุห์ มหานทีกาล
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๗๐

เด็กชายกัญจน์ ชูเลิศลบธาตรี
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๗๑

เด็กชายไชยพันธุ์ เชษฐไพสิฐ
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๗๒

เด็กชายรัชพงศ์ เครือวงค์ศิริ
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๗๓

เด็กชายธนกฤต ศิริพงษ์ไพบูลย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๗๔

เด็กชายศุภณัฐ พรหมประทีป
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๗๕
นางสาวกรองกาญจน์ ลือฤทธิกุล

๒๐/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๗๖

นางสาวฐาปนันท์ ทุ่งสุกใส
๑๗/๐๒/๒๕๒๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๗๗

นางสาวมณศิริ บุณยศิริ
๓๐/๐๘/๒๕๑๖

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๗๘

เด็กชายกัณฑ์ ขวัญเนตร์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๗๙

เด็กชายนำเพชร จันทร

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๘๐

เด็กชายพิพัฒน์ คำวันดี
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๘๑

เด็กชายพีระพัชร ทองไพรวรรณ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๘๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ คร้ามคงวงษ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๘๓

เด็กหญิงภัทริดา สายสมบัติ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๘๔

เด็กหญิงอลิษา จันทะแจ่ม
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๑๗ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๘๕

เด็กชายปวเรศ ชาตะนาวิน
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๘๖

เด็กหญิงปาริฉัตร ใหม่เจริญนุกูล
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๘๗

เด็กหญิงพรรษา เปยอ่อน
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๘๘

เด็กชายวิศรุต สำราญสาตร์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๘๙

เด็กชายวงศธร วรวงค์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๙๐

เด็กชายศุภกร ยอดยิง

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๙๑

เด็กชายสุทธิรักษ์ กางโหลน
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๙๒

เด็กชายสุวรรณภูมิ พรปกเกล้า
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๙๓

เด็กชายอนุพงษ์ สบาย
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๙๔

เด็กชายสุริยกานต์ เล้าอรุณ
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๙๕

เด็กหญิงนุชวรา การนา
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๙๖

เด็กหญิงนฤมล โพธิทอง

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๙๗

เด็กหญิงพารินธร บุญสวน
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๙๘

เด็กหญิงภาสินี โคนะบาล
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๕๙๙

เด็กหญิงรสิตา กูลหนองแดง
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๐๐

เด็กชายชนะภูมิ ทองคำวรรณ
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๐๑

เด็กชายธนวินท์ พงษ์ทวี
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๐๒

เด็กชายนรภัทร พิมพะธรรม
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๐๓

เด็กชายพิศาล ดีโอด
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๐๔

เด็กชายพงศ์พัทธ์ ไม้งาม
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๐๕

เด็กชายรัชพล ฟองฤทธิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๐๖

เด็กชายวรทร กลำกล่อมจิตต์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๐๗

เด็กหญิงปาริฉัตร โพธิเกิด

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๐๘

เด็กหญิงพนิตษา จันทร์สม
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๐๙

เด็กหญิงมุทิตา ดงภูยาว
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๑๐

เด็กหญิงวรินทิพย์ มีมุข
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๑๑

เด็กหญิงวิภาพร ใจแก้ว
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๑๒

เด็กหญิงสุฌาฤดี ศรีหาบุตร
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๑๓

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มินทยักษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๑๔

เด็กหญิงอานันตยา แสงเวช
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๑๕

เด็กชายฆฤณ แก้วอยู่
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๑๖

เด็กชายทฤษฎี ชลิตังกูร
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๑๗

เด็กหญิงธนภรณ์ กรวดกระโทก
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๑๘

เด็กหญิงปรียานุช เนียมรัตน์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๑๙

เด็กหญิงจุฑามาศ แก้วนา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๑๘ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๒๐

เด็กชายณัฐฤทธิ

์

เวียงนนท์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๒๑

เด็กหญิงณัฐนิชา ประดับ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๒๒

เด็กหญิงนพัฒศร ก๊กเกิด
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๒๓

เด็กชายเอกพัฒน์ ถนอมญาติ
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๒๔

เด็กหญิงปนัดดา เพ็ชรเพ็ง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๒๕

เด็กชายจิรพัส รักเถาว์
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๒๖

เด็กหญิงวรภา ศรีอภัย
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๒๗

เด็กชายธนายุต ทามะ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางคลองสี

่

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๒๘

เด็กชายอานนท์ สุขเกษม
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม วัดชัยมังคลาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๒๙

เด็กหญิงดวงกมล เดชผล
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม วัดชัยมังคลาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๓๐

เด็กชายศิริราช อิศาสตร์
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม วัดชัยมังคลาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๓๑

เด็กหญิงวนิดา โลนะสาร
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม วัดชัยมังคลาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๓๒

เด็กหญิงนารีรัตน์ จันทร์ศิริ
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม วัดชัยมังคลาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๓๓

เด็กหญิงเพชรนภา รัตนปนตา

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม วัดชัยมังคลาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๓๔

เด็กหญิงรินดาพร น้อยสนิท
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม วัดชัยมังคลาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๓๕

เด็กชายสุพศิน พานทอง
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม วัดชัยมังคลาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๓๖

เด็กหญิงมะลิวรรณ เอียมประเสริฐ

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม วัดชัยมังคลาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๓๗

เด็กหญิงนริศรา ใจทิพย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม วัดชัยมังคลาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๓๘

เด็กหญิงภัทรียา พุ่มระเริง
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม วัดชัยมังคลาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๓๙

เด็กหญิงชลธิชา วงค์คำ
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม วัดชัยมังคลาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๔๐

เด็กชายชัยสิทธิ

์

บุญเชิด
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม วัดชัยมังคลาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๔๑

เด็กชายศิริชัย ศรีบุญเพ็ง
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม วัดชัยมังคลาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๔๒

เด็กชายสมชาย จิวะอิสสระ
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม วัดชัยมังคลาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๔๓

เด็กหญิงณัฐพร กิงกลาง

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม วัดชัยมังคลาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๔๔

เด็กชายธีระพงษ์ ปนบัวงาม
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม วัดชัยมังคลาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๔๕

เด็กหญิงปาริสุทธิ

์

ดีประเสริฐ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม วัดชัยมังคลาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๔๖

เด็กหญิงสุภาภรณ์ จำเรียน
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม วัดชัยมังคลาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๔๗

เด็กชายเขมชาติ สีสนิท
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม วัดชัยมังคลาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๔๘

เด็กชายอติวิชญ์ เหมือนเพ็ชร
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม วัดชัยมังคลาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๔๙

เด็กชายพีรพัฒน์ ช้างเชือวงษ์

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม วัดชัยมังคลาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๕๐

เด็กหญิงเพ็ญพิชษา เค้าชะเอม
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม วัดชัยมังคลาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๕๑

เด็กหญิงกรรณิกา วงษ์วิภัตร์
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม วัดชัยมังคลาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๕๒

เด็กหญิงรุจิรัตน์ บุญมี
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม วัดชัยมังคลาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๕๓

เด็กชายสุทธิพร แก้วแดง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม วัดชัยมังคลาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๕๔

เด็กหญิงแก้วตา พลเยียม

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม วัดชัยมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๑๙ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๕๕

เด็กชายภูวดล อุทุมพร
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม วัดชัยมังคลาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๕๖

เด็กชายพลาทิป ลาวปอม
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม วัดชัยมังคลาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๕๗

เด็กชายรัฐธรรมนูญ แตงนุ้ย
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม วัดชัยมังคลาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๕๘

เด็กหญิงหฤทัย ไชยทอง
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม วัดชัยมังคลาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๕๙

เด็กหญิงปยมาศ เจริญยิง

่

๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนิเทศน์

วัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๖๐

เด็กชายชัชนันท์ ศรีสุวรรณ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเทศน์

วัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๖๑

เด็กชายพร้อมพงษ์ ทับกลาง
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิเทศน์

วัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๖๒

เด็กชายอนุภัทร ลอยแก้ว
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิเทศน์

วัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๖๓

เด็กหญิงศุภพร เทียนขาว
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิเทศน์

วัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๖๔

เด็กชายสิทธิกร อินทรศิริ
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิเทศน์

วัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๖๕

เด็กชายนพรัตน์ นุชประเสริฐ
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิเทศน์

วัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๖๖

เด็กหญิงจารุดา แหสมุทร
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิเทศน์

วัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๖๗

เด็กหญิงศศิวิมล พิมพ์โพธิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิเทศน์

วัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๖๘

นางสาวกุลสุดา วิบูลย์สิน
๖/๑๑/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดนิเทศน์

วัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๖๙

นายธงไชย สันติถาวรยิง

่

๒๔/๐๖/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดนิเทศน์

วัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๗๐

นางสาวริสา อิมพงษ์

่

๒๙/๕/๒๕๓๕
โรงเรียนวัดนิเทศน์

วัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๗๑

นายวิเชษ ไชยรินทร
๒๐/๙/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดนิเทศน์

วัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๗๒

นางศศิธร แสงกรด ๔/๒/๒๕๑๓ โรงเรียนวัดนิเทศน์

วัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๗๓

นางอลีนา เดชมณีรัตน์ ๘/๖/๒๕๑๗ โรงเรียนวัดนิเทศน์

วัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๗๔

เด็กชายเรวัตร เจนุนวศักดิ

์

๑๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๗๕

เด็กชายกมล ตันศิริรุ่งเรือง
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๗๖

เด็กชายกฤษกร สระอุบล
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๗๗

เด็กชายกันตพงศ์ ครุฑบางยาง
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๗๘

เด็กชายกิตติเทพ สืบเพ็ง
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๗๙

เด็กชายกีรติ สินภักดี
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๘๐

เด็กชายเกียรติกำจร อยู่ยังยืน

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๘๑

เด็กชายจิรเมธ พงษ์จินดา
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๘๒

เด็กชายชัชวาล บุญมาสีใส
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๘๓

เด็กชายชัยชนะ พ่วงความสุข
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๘๔

เด็กชายณภัทร ชืนชมน้อย

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๘๕

เด็กชายณวธร สมศรี
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๘๖

เด็กชายณัฐกิตติ

์

วานิช
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๘๗

เด็กชายณัฐกุล บ้านโคก

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๘๘

เด็กชายณัฐดนัย สิงห์ไกร
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๘๙

เด็กชายณัฐนนท์ เพ่งผล
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๒๐ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๙๐

เด็กชายณัฐนันท์ รักษาดี
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๙๑

เด็กชายณัฐพงษ์ สุดาบุตร
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ โพสิงห์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ มาแสง
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๙๔

เด็กชายดนุพล โสภณ
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๙๕

เด็กชายดบัสวิน บุตรไธสง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๙๖

เด็กชายต้นคูน สุตะพรม
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๙๗

เด็กชายถิรวัฒน์ บุญเนตร์
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๙๘

เด็กชายนันทชัย ศิวะพรประสงค์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๖๙๙

เด็กชายยศวัจน์ สวัสดี
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๐๐

เด็กชายรชต มัชปะโต
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๐๑

เด็กชายรฐนนท์ พุ่มเกษม
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๐๒

เด็กชายรังสิมันต์ุ รัตน์ใหม่
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๐๓

เด็กชายรัชชานนท์ นวลศรี
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๐๔

เด็กชายรัฐรวี น้อยฉวี
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๐๕

เด็กชายวรเมธ เขียวชอุ่ม
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๐๖

เด็กชายวรัญชิต คำเคน
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๐๗

เด็กชายวิชยุตม์ ปติวิทยากุล
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๐๘

เด็กชายวิรุฬห์ พบสระใหญ่

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๐๙

เด็กชายวุฒิพร วิเชียรสมุทร
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๑๐

เด็กชายศิริพงษ์ น้อยจีน
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๑๑

เด็กชายศิวกร เลียงบำรุง

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๑๒

เด็กชายศุภไชย ชินเสนา
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๑๓

เด็กชายศุภณัฐ บุญเรืองรอด
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๑๔

เด็กชายศุภวัฒน์ ปานธรรมา
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๑๕
เด็กชายเศรษฐศาสตร์

ไชยวงศา
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๑๖

เด็กชายสมภาคภูมิ ไกรษร
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๑๗

เด็กชายสหรัฐ หลักฐาน
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๑๘

เด็กชายสิทธา แซ่ลี
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๑๙

เด็กชายสืบสนัน

่

อู่ผลเจริญ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๒๐

เด็กชายสุทิวัส ลาวปอม
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๒๑

เด็กชายเสกษุภสิทธ์ จงพึงวุฒิพร

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๒๒

เด็กชายเสฎฐวุติ พรหมกูล
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๒๓

เด็กชายเสาวภาคย์ ผิวสุวรรณ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๒๔

เด็กชายอนวัทย์ ปนศรี
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๒๑ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๒๕

เด็กชายอภิเดช เปรมอยู่
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๒๖

เด็กชายอภิวัฒน์ บำรุงสุข
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๒๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อดทน
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๒๘

เด็กชายอาทิตย์ เจริญวัย
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๒๙

เด็กชายอานัส แสงจันทร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๓๐

เด็กชายเอกวิชญ์ เอียมทัศน์

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๓๑

เด็กหญิงกชกร ทองวงศ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๓๒

เด็กหญิงกนกกร ประสิทธิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๓๓

เด็กหญิงกรกมล บัวเผือน

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๓๔

เด็กหญิงกัญญ์วรา ดาวแจ้ง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๓๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ กองมณีกิจ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๓๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ วิพันธุ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๓๗

เด็กหญิงกัลย์สุดา บุญสงค์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๓๘

เด็กหญิงกัลยา กิงแก้ว

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๓๙

เด็กหญิงกิตติชญาห์

์

หนึงด่านจาก

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๔๐

เด็กหญิงกิตติมา พงศ์ปยะธาดา
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๔๑

เด็กหญิงกิตติมา พาสอน
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๔๒

เด็กหญิงเกศิณี ตลับศรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๔๓

เด็กหญิงเกษร แก้วจุฬาศรี
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๔๔

เด็กหญิงขวัญชนก ตาปก
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๔๕

เด็กหญิงคณึงจิต คำวัจนัง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๔๖

เด็กหญิงจริยาณัฐ สุกกลำ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๔๗

เด็กหญิงจิณณพัต ประเสริฐสุข
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๔๘

เด็กหญิงจิณห์จุฑา กวินดาว
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๔๙

เด็กหญิงจิรัชยา วงศ์รัตน์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๕๐

เด็กหญิงฉัฐวีณ์ ถาวรเรืองพงศ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๕๑

เด็กหญิงชญานิน พลีใหญ่
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๕๒

เด็กหญิงชญานิศ อ่อนคลัง
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๕๓

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ มากบริบูรณ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๕๔

เด็กหญิงณัชชา สุริย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๕๕

เด็กหญิงณัฐชยา ผดุงกิจ
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๕๖

เด็กหญิงณัฐธิรา คำแปงตัน
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๕๗

เด็กหญิงณัฐสุรางค์ โตแทนสมบัติ
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๕๘

เด็กหญิงณิชกานต์ นาไพรวัน

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๕๙

เด็กหญิงณิชาพัชร์ ทองอ่อน

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๒๒ / ๓๔๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๖๐

เด็กหญิงทิตวรรณ ดอกจำปา
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๖๑

เด็กหญิงํธนัชชา เศวตมาลย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๖๒

เด็กหญิงธนัญญา เนียมพลอย
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๖๓

เด็กหญิงธมลวรรณ บัวแสง
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๖๔

เด็กหญิงธันย์ชนก ทองเปยม
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๖๕

เด็กหญิงธัญญา มิรัตน์
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๖๖

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ อ่วมบัวทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๖๗

เด็กหญิงนภธิดี เเก้วสวัสดิลาภ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๖๘

เด็กหญิงนภัสสร ทองใบ
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๖๙

เด็กหญิงนภา กิงแก้ว

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๗๐

เด็กหญิงนภาพร คำภู

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๗๑

เด็กหญิงนภาพร อินทสมบัตร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๗๒

เด็กหญิงนฤมล หนุนลบ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๗๓

เด็กหญิงนิธิวดี ศรีแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๗๔

เด็กหญิงนิลวรรณ บุญคำเชียง
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๗๕

เด็กหญิงนิศารัตน์ จันธนะสมบัติ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๗๖

เด็กหญิงเนตรนภัส ตรีทศ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๗๗

เด็กหญิงเนาวรัตน์ แก้วคำปา
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๗๘

เด็กหญิงบวรลักษณ์ โตประดิษฐ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๗๙

เด็กหญิงบุญสิตา เกษรบัว
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๘๐

เด็กหญิงเบญจรัตน์ เดือนเด่น
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๘๑

เด็กหญิงเบญญาภา พวงสมบัติ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๘๒

เด็กหญิงปณิชา กาสี
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๘๓

เด็กหญิงปณิฏฐารี เปล่งแสงทิพย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๘๔

เด็กหญิงปณิดา ค้าตะใบ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๘๕

เด็กหญิงปวริศา หวานหู
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๘๖

เด็กหญิงปวีนา แก้วประเสริฐ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๘๗

เด็กหญิงปทมาพร นามขาน
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๘๘

เด็กหญิงพรชิตา อยู่เจริญ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๘๙

เด็กหญิงพรสินี อ่อนนุ่ม
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๙๐

เด็กหญิงพลอยชมพู ณ ลำพูน
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๙๑

เด็กหญิงพัชรพา ศรีขจร
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๙๒

เด็กหญิงพัทธวรรณ ดีโต
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๙๓

เด็กหญิงพินทุณิชา สาลี
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๙๔

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ไวทย์วิชญกุล
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๒๓ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๙๕

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ศรีสาเอียม

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๙๖

เด็กหญิงภควรรณ คงวรรณะ
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๙๗

เด็กหญิงภัทรพร พุทธชาติ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๙๘

เด็กหญิงภิญญานุช นาจันทอง
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๗๙๙

เด็กหญิงเมขลา เกิดโต
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๐๐

เด็กหญิงเมธินา ดอกดี
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๐๑

เด็กหญิงเมย์ริน พันธร
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๐๒

เด็กหญิงเมษา
ไม่ทราบนามสกุล ๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๐๓

เด็กหญิงยลดา สุขอร่าม

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๐๔

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ทัศนา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๐๕

เด็กหญิงรพินท์นิภา เพชรธันยพงศ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๐๖

เด็กหญิงรมยกร ชะออน
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๐๗

เด็กหญิงราตรี โพธิทอง

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๐๘

เด็กหญิงลักษมณ อินทรไทย
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๐๙

เด็กหญิงวนิศรา ทองศรี
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๑๐

เด็กหญิงวรนันท์ แสงชุ่ม
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๑๑

เด็กหญิงวัชราพร สิงห์งามดี
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๑๒

เด็กหญิงวันวิสา เกษทอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๑๓

เด็กหญิงวิชญาพร กล่อมกลม

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๑๔

เด็กหญิงวิลาวัลย์ หิรัญพฤกษ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๑๕

เด็กหญิงศลิษา พงษ์ปาน
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๑๖

เด็กหญิงศุภนิดา โพธิอยู่

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๑๗

เด็กหญิงสมิตา บุญแก้วผล
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๑๘

เด็กหญิงสายนำผึง

้

ถินโสภณ

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๑๙

เด็กหญิงสุชาดา สายสวย
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๒๐

เด็กหญิงสุณัฐชา พิมชะนก
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๒๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ สืบแสน
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๒๒

เด็กหญิงสุประวีณ์ ขำกลิน

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๒๓

เด็กหญิงสุพรรษา เอียมประเสริฐ

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๒๔

เด็กหญิงอติพร ทับทิมโต
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๒๕

เด็กหญิงอภิชญา คำพิมูล
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๒๖

เด็กหญิงอภิชญา บัวสุวรรณ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๒๗

เด็กหญิงอรรวินท์ โกสินทร์
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๒๘

เด็กหญิงอรวรรณ ยงเพชร
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๒๙

เด็กหญิงอรุโณทัย ศรีอรัญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๒๔ / ๓๔๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๓๐

เด็กหญิงอัจจิมา พัดงาม
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๓๑

เด็กหญิงอิสริยา จงจิต
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๓๒

เด็กชายกิตติพงศ์ ทองหนัก
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๓๓

เด็กชายชาคริต คำวัจนัง
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๓๔

เด็กชายชานน แสนสามารถ
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๓๕

เด็กชายนฤมิตร หินผา
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๓๖

เด็กชายนันทพงศ์ อารคร
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๓๗

เด็กชายบุญญโชค อยู่สกุนีย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๓๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ ปทมวงศกร
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๓๙

เด็กหญิงชนิษฐา ลอยลม
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๔๐

เด็กหญิงชลธิชา คำทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๔๑

เด็กหญิงชาลิสา ใบเนียม

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๔๒

เด็กหญิงชุติมา ปะวะโน
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๔๓

เด็กหญิงญาณินท์ บุญภา
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๔๔

เด็กหญิงฐิติพร สะตะ
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๔๕

เด็กหญิงฑิตตญา สาระวิทย์
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๔๖

เด็กหญิงณัชชานันท์ นพพิบูลย์
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๔๗

เด็กหญิงณัฐชลัยย์ วงษ์มี
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๔๘

เด็กหญิงณัฐณิชา ระเบียบ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๔๙

เด็กหญิงณัฐพร แซ่อุ้ย
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๕๐

เด็กหญิงณัฐวดี กรไชยา
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๕๑

เด็กหญิงธัญญาพร สุมาพันธ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๕๒

เด็กหญิงนัฐณิชา เมฆศรีวิไล

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๕๓

เด็กหญิงนุสรา บุญตา
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๕๔

เด็กหญิงปณิกตา แก้ววิเชียร
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๕๕

เด็กหญิงปภาวรินท์ หมอยา
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๕๖

เด็กหญิงปภาวรินทร์ เทียกสีบุญ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๕๗

เด็กหญิงปริญญา บังไพร
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๕๘

เด็กหญิงปยะพร แฝงแปง
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๕๙

เด็กหญิงพลอยนุดา คงถวิล
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๖๐

เด็กหญิงพีระนันท์ คุ้มนุช
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๖๑

เด็กหญิงภคพร แก้วเขียว
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๖๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ ค้าข้าว

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๖๓

เด็กหญิงมัทนพร บรรจงใจรักษ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๖๔

เด็กหญิงวัชราภรณ์ เทียนกระจ่าง
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๒๕ / ๓๔๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๖๕

เด็กหญิงศิริเนตร์ เพชรประกอบ
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๖๖

เด็กหญิงศุภกานต์ ประทุมชาติ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๖๗

เด็กหญิงสุภัสสร วุฒิชิต
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๖๘

เด็กหญิงสุวีรยา ภูปากนำ
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๖๙

เด็กหญิงอภัสรา สุขสนอง
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๗๐

เด็กหญิงอรทัย แห่ล้อม
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๗๑

เด็กชายพริศฐ์ พิลึกเรือง
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๗๒

เด็กชายชัยมงคล เตชะดี
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๗๓

เด็กชายณชพัฒน์ บุตรศรี
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๗๔

เด็กชายธนธรณ์ โมงการ
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๗๕

นายธีรพงศ์ ดวงจันทร์
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๗๖

เด็กชายภูริต มณีนาง
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๗๗

เด็กชายมินธดา บุบผามาลัย
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๗๘

เด็กชายรัชพล บัวสระเกษ
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๗๙

นายศิรวิทย์ ตีระพา
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๘๐

เด็กชายสุทัศน์ พูลสวัสดิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๘๑

เด็กหญิงกุลณัฐ ริวบำรุง

้

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๘๒

เด็กหญิงฐานัดดา รุ่งเเสง
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๘๓

เด็กหญิงณภัชชา ปลืมอารีย์

้

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๘๔

เด็กหญิงธีมาพร โชคลาภดี
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๘๕

เด็กหญิงปาณิตา ถัวสันเทียะ

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๘๖

เด็กหญิงวันวิสาข์ เหล่าสิม
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๘๗

เด็กหญิงศศิรินทร์ หลักทรัพย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๘๘

นางสาวสุทธิดา ปอมชัยภูมิ
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๘๙

เด็กหญิงสุธีตา
แสงอุไรประเสริฐ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๙๐

เด็กหญิงสุพิชญา พัฒนแสง
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๙๑

เด็กหญิงสุภาวดี พุ่มไสว
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๙๒

เด็กหญิงสุรางคณา อิมสำราญ

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๙๓

เด็กหญิงอังสุมาลี พรมแก้ว
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๙๔

เด็กหญิงอาลิสา บุญเยียม

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๙๕

เด็กหญิงทษพร กลมเกลียว
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๙๖

เด็กหญิงเกตน์สิรี มาเกิด
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๙๗

เด็กหญิงภัสสรา พุ่มบุตร
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๙๘

เด็กหญิงนันทรัตน์ ตวนชัยภูมิ
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๘๙๙

เด็กหญิงพีรดา อิมพร

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๒๖ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๐๐

เด็กหญิงรัฐติมา สอนสงวน
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๐๑

เด็กหญิงลลิตา ศรีบุญเรือง
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๐๒

เด็กหญิงสลิลรัตน์ สวัสดี
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๐๓

เด็กชายอานนท์ ฟกเจริญ
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๐๔

เด็กชายวิเชียร สายสี

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๐๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ นาคโหมด
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๐๖

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

เสือเพ็ชร
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๐๗

เด็กชายปรมัตถ์ ศรีษาพุท
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๐๘

เด็กชายอำพล สาดา
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๐๙

เด็กชายไกรวิชญ์ ทวีชาติ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๑๐

เด็กชายอชิรวัฒน์ จงเลิศทวี
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๑๑

เด็กหญิงเดือนนภา สุขผ่อง
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๑๒

เด็กชายสุธา แก้วภูนอก
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๑๓

เด็กชายกมลฉัตร ยวงลำใย
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๑๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุตรวงษ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๑๕

เด็กชายอภิวัฒน์ กิงก้าน

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๑๖

เด็กหญิงขวัญข้าว แก้วนรา
๒๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๑๗

เด็กหญิงพิมพ์ขนก บุญเต็ม
๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๑๘

เด็กหญิงมนทกานต์ อุบลหอม
๒๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๑๙

เด็กหญิงเมธาวารี จันดำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๒๐

เด็กชายไตรรัตน์ กิจเจา
๒๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๒๑

เด็กชายธนากร นิมวิลัย

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๒๒

เด็กชายรพีภัทร ภูผาผัน
๑๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๒๓

เด็กชายอติกานต์ ฤทธิเดช

๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๒๔

เด็กหญิงจิตรานุช รุณกระโทก
๑๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๒๕

เด็กหญิงชลชนก สร้อยทองคำ
๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๒๖

เด็กหญิงณัฐชยา สรงประชา

๒๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๒๗

เด็กหญิงธนัญญา วัฒนราษฎร์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๒๘

เด็กหญิงธัญรดา โพธิสุริยา

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๒๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ หงษ์ทอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๓๐

เด็กหญิงปยะภา พวงแก้ว
๒๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๓๑

เด็กหญิงพิชญาภา ภูมิพันธ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๓๒

เด็กหญิงเมญาวี บุญมาก

๒๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๓๓

เด็กหญิงอารดา ดวงคำ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๓๔

เด็กชายกวีพัฒน์ แม่นปน
๐๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๒๗ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๓๕

เด็กชายฌาฤทธิ

์

เชือวงค์พรหม

้

๒๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๓๖

เด็กชายปฏิพัทธ์ ทองเต็มถุง
๒๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๓๗

เด็กชายปฎิภาณ จิตโอบอ้อม
๑๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๓๘

เด็กชายสหภาพ เทียมธรรม
๐๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๓๙

เด็กชายอนุรักษ์ ฉำรักษ์สินธุ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๔๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แซ่ลี

้

๒๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๔๑

เด็กหญิงชลดา ดาราอัมพรกุล
๐๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๔๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ปทมวงศกร
๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๔๓

เด็กหญิงพันธิรา ทองติง

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๔๔

เด็กหญิงยินดี สวาสดี
๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๔๕

เด็กหญิงวันวิสา จีนจัน
๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๔๖

เด็กชายกฤษฏาพร สุขมาก
๑๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๔๗

เด็กหญิงณัฐกานต์ บำรุงขันธ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๔๘

เด็กหญิงศศธร ผุยพรม

๒๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๔๙

เด็กหญิงศสินันท์ ขวัญอยู่
๒๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๕๐

เด็กชายกิตติทัต โคกสูง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๕๑

เด็กหญิงชนกนันท์ พวงพุฒ
๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๕๒

เด็กหญิงธนัชชา วงษ์พันธ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๕๓

เด็กหญิงวรวรรณ มานะกิจไพศาล
๒๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๕๔

เด็กชายธนกฤต ฉวีวัฒนสกุล

๑๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๕๕

เด็กชายบัญญพนต์ เข็มนาค
๑๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๕๖

เด็กชายวิชัย กัมพูชา
๑๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๕๗

เด็กหญิงภาสีนี ปลฟก
๒๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๕๘

เด็กชายกนกพล พุ่มกระจ่าง
๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๕๙

เด็กชายธีรเดช วงษ์ทองสุข
๒๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๖๐

เด็กหญิงฉัตรมณี บุญซ้าย
๐๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๖๑

เด็กหญิงพรนภา จูสิงห์
๐๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๖๒

เด็กหญิงวีรยา นิลนาค

๒๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๖๓

เด็กชายคมสันต์ ขาวไพบูลย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๖๔

เด็กชายชนะวิทย์ จิตร์รัก
๒๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๖๕

เด็กหญิงภัทรวดี ขาวไพบูลย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๖๖

เด็กชายวรกิจ ธรรมสร
๑๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๖๗

เด็กหญิงญาดา ทิพย์คุณ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๖๘

เด็กหญิงมนัสวี เรืองฤทธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๖๙

เด็กหญิงปฐมวดี สมเทพ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๒๘ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๗๐

เด็กหญิงลลิตภัทร ใจชืน

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๗๑

เด็กชายธนากร รวงน้อย
๐๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๗๒

เด็กหญิงปภาพินท์ ศรีเรือน
๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๗๓

เด็กหญิงทิพย์รัตน์ เหลียมมุกดา

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๗๔

เด็กชายนพพงษ์ ชุมเพชร
๐๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๗๕

เด็กชายเหมันต์ ฉิมาภาคย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๗๖

เด็กชายเสฎฐวุฒิ สุวรรณะ
๐๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๗๗

เด็กชายทรงภูมิ ภูมิเจริญ
๒๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๗๘
เด็กชายเพราพงศ์พันธุ์

ศิริโรจน์
๒๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๗๙

เด็กชายพีรพัฒน์ จิตเย็น
๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๘๐

เด็กชายปฏิภาณ สวัสดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๘๑

เด็กชายอัศวิน กลำกล้า
๑๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๘๒

เด็กชายนาวิน สุขทวี
๒๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๘๓

เด็กชายอนุกูล ใจกว้าง
๒๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๘๔

เด็กชายวีรภัทร สรรเสริญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๘๕

เด็กชายทดแทนคุณ โพธิน้อย

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๘๖

เด็กชายกิตติภณ อนุมาตรฉิมพลี
๐๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๘๗

เด็กชายปยังกูร โพธิอุไร

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๘๘

เด็กชายชวนากร อำพะสุโร
๑๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๘๙

นายจิตกร ทำนุ
๑๒/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๙๐

เด็กชายเพชรภูมิ ภูมิพันธ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๙๑

เด็กชายสิทธิโชค อำสัตยะ
๑๗/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๙๒

เด็กชายชิษณุพร โพธิคำ

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๙๓

เด็กชายดุสิต อนุสรณ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๙๔

นายรัฐพล
บุญเกิดหาญภักดี

๑๑/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๙๕

เด็กหญิงศศิวรรณ เครือจันทร์
๐๑/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๙๖

เด็กชายธีรภัทร แสนปลืม

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๙๗

เด็กชายอัมรินทร์ อินทรศิริ
๓๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๙๘

เด็กชายนริศม์ชัย สุกปลัง

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๗๙๙๙

เด็กชายณัฐพล แสนคำอุ่น
๒๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๐๐

เด็กชายวายุ สุจจธารี
๑๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๐๑

เด็กชายวรพล สุขชัยทิศ
๐๘/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๐๒
นางสาวกฤติญาภรณ์ วระชินา

๐๙/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๐๓

นางสาวนิชชุรัต ภาณุภาส
๑๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๐๔

นางสาวกุลปรียา มะโนวัน
๒๘/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๒๙ / ๓๔๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๐๕

นางสาววราภรณ์ บุญยะกา
๒๐/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๐๖

เด็กชายกฤษณะ ปนดอกไม้
๐๓/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๐๗

เด็กชายธนกร พวงคำ
๑๘/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๐๘

นายธนวัฒน์ อรุณน้อย
๒๗/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๐๙

เด็กชายรชานนท์ สุดา
๒๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๑๐

เด็กชายรัชพล มาโนส
๑๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๑๑

นางสาวเจนจิรา อินทิสาร
๑๙/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๑๒

เด็กหญิงณัฐนิช สงวนทรัพย์
๑๔/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๑๓

นางสาวอริสา แจ้งใจ
๒๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๑๔

นายนพสิทธิ

์

แจ้งสว่าง
๐๒/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๑๕

นายนิโคลัส โฮ จอร์จ
๒๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๑๖

นายภาสกร เลขนอก
๑๖/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๑๗

นายอนัน พรมมินทร์

๒๖/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๑๘

นางสาวกวิสรา ฉายลักษณ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๑๙

เด็กหญิงจริยา ภิภักกิจ
๐๙/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๒๐
นางสาวนุชศราลักษณ์

ศิลาสานต์
๓๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๒๑

นางสาวเบญญาภา เทียงธรรม

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๒๒

เด็กหญิงเปรมกมล สุวรรณพงศ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๒๓

นางสาวผดาพร กลำโอด

๑๗/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๒๔

นางสาวพิชญาภรณ์ งามเนตร
๐๙/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๒๕

นางสาววันนิดา ประโยชนโยธิน
๐๔/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๒๖

นางสาววันวิสา ชมเชย
๒๕/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๒๗

นายอนุรักษ์ แสงจันทร์
๓๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๒๘

นางสาวนารา นาคดี
๒๓/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๒๙

นางสาวปรางวลัย นารถสีทา
๑๗/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๓๐

นางสาววรรณิษา สงครามศรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๓๑

นายวัชรพงษ์ กุลราช
๒๕/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๓๒

นายวราวุธ กุลสะโมรินทร์
๑๐/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๓๓

นายศิวัช ศรีหาสมบัติ
๐๗/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๓๔

นายชุติศรณ์ จันทร์เทศ
๑๘/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๓๕

เด็กชายพงศกร สนธิสวัสดิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๓๖

นายจรณินท์ สินทะสา
๒๑/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๓๗

นายวุฒิพันธ์ พันเกียรติ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๓๘

นายอัจฉริยะ อาโน
๐๖/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๓๙

นางสาวอริสรา พิทักษ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๓๐ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๔๐

นายชัยนันท์ แสงสุขงาม
๑๔/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๔๑

นางสาวนริสรา ลาดปะละ
๐๘/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๔๒

นายเกรียงไกร โกมลรัตน์
๐๕/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๔๓

นายทศพล โพพิภาค
๑๖/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๔๔

นายพีรภัทร บังเมฆ
๐๓/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๔๕

นายนิติพงศ์ ภู่สุภานุสรณ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๔๖

นายพีรวัฒน์ บุษบงก์
๒๑/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๔๗

นางสาวอรุณี จาดแจ่ม

๑๘/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๔๘

นางสาวอมริตา เผือกทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๔๙

นางสาวสุธิดา ล้านคำ
๑๐/๐๙/๒๕๔๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๕๐

นายทวีชัย ดาทุมมา
๑๖/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๕๑

นายธีรวุฒิ พรเพชร
๐๕/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๕๒

นายนิติกร แสนโคต
๒๖/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๕๓

นายพีระพงษ์ กองเกิด
๑๒/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๕๔

นายวัชระพงษ์ นันกระโทก
๐๙/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๕๕

นายวัชรินทร์ กวนสมบัติ
๓๐/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๕๖

นายอิทธิกร ภูมร
๒๓/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๕๗

นายไชยเชษฐ์ พลลา
๑๘/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๕๘

นายวชิรวิทย์ ฤๅชา
๑๘/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๕๙

เด็กชายฌานิทธี สกาวจิต
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๖๐

เด็กชายณัฐพนธ์ มุขเงิน
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๖๑

เด็กชายธนโชติ วิชัยดิษฐ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๖๒

เด็กชายธีรภัทร เทียกโฮม

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๖๓

เด็กชายนิติภูมิ สร้อยจิตร
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๖๔

เด็กชายบวรศักดิ

์

เจียนกลาง
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๖๕

เด็กชายภูเบศ เกิดสุข
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๖๖

เด็กชายสิรวิชญ์ สิริบุญญารักษ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๖๗

เด็กชายสิริวัฒน์ ทารขจัด
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๖๘

เด็กชายแสน หลาทอง
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๖๙

เด็กชายอิทธิพล จันทศรีคำ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๗๐

เด็กหญิงกมลเนตร หวังสุขเจริญ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๗๑

เด็กหญิงชนิสรา แพทย์รักษา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๗๒

เด็กหญิงณัชชา สิงห์สม
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๗๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา อุ้มญาติ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๗๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ปนนาค
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๓๑ / ๓๔๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๗๕

เด็กหญิงนันท์นภัส ฮามสิริ
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๗๖

เด็กหญิงปนมนัส ทองพนัง
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๗๗

เด็กหญิงศศิธร เกียรติเฉลิมพร

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๗๘

เด็กหญิงศิธาศิณี สดสุ่น
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๗๙

เด็กหญิงศุภิสรา จันทร์ร้อยเอ็ด
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๘๐

เด็กหญิงสุขธนพัชฏ์ โรจนโพธิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๘๑

เด็กหญิงอรวรรณ บุญรืน

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๘๒

เด็กชายคณปรัชญ์ ทองหลาง
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๘๓

เด็กชายชัชวาล สกุลสือ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๘๔

เด็กชายณฐนน แก้วบ้านฝาย
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๘๕

เด็กชายธนกฤต จันทรงศรี
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๘๖

เด็กชายธนวัตร กมุทรัตน์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๘๗

เด็กชายธนากร แจ้งชัด
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๘๘

เด็กชายพิชุตม์ ดีศิริ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๘๙

เด็กชายพีรัชชัย อ่างหล้า
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๙๐

เด็กชายภูริ เปล่งผึง

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๙๑

เด็กชายยงยศ เจียนกลาง
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๙๒

เด็กชายวรอัศม์ นุชบุษบา
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๙๓

เด็กชายศุภกรณ์ มันมาก

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๙๔

เด็กชายสนาวุฒิ หอมจันทร์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๙๕

เด็กชายอชิตพล ธาราชา
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๙๖

เด็กชายอตินันท์ พุฒิสันติกุล
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๙๗

เด็กชายอภิวิชญ์ พลยศ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๙๘

เด็กหญิงชนกนันท์ หีบแก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๐๙๙

เด็กหญิงนิตติยา คำหมาย
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๐๐

เด็กหญิงประภาพร พิมพาทองดี
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๐๑

เด็กหญิงรัญชิดา เหนือศรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๐๒

เด็กหญิงวรพิชชา ทุมลี
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๐๓

เด็กหญิงสุจิรา สุวรรณชาติ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๐๔

เด็กหญิงอารยา ศรีธรรมมา
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๐๕

เด็กหญิงอิษยา พลอยบุตร
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๐๖

เด็กชายกฤต มีศิริ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๐๗

เด็กชายกิตติภัส มีอนันต์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๐๘

เด็กชายจตุพร เรืองทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๐๙

เด็กชายจิณณวัตร บำรุงศรี
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๓๒ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๑๐

เด็กชายชญานนท์ ควรประมูล
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๑๑

เด็กชายณัฐพัฒน์ วงค์รินทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๑๒

เด็กชายธนาเศรษฐ์ ธนาสิญจน์
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๑๓

เด็กชายนิรวิทธ์ เกิดสุข
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๑๔

เด็กชายธนาวัฒน์ เหมือนใจ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๑๕

เด็กชายวรานนท์ ประไพสังข์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๑๖

เด็กชายวิชชา อัมพร
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๑๗

เด็กชายเวหา พงค์พิศาล
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๑๘

เด็กชายสุกรี สวัสดิรักษา

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๑๙

เด็กหญิงกชวรรณ ศรีสมาน
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๒๐

เด็กหญิงกนกรดา เชือวงศ์

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๒๑

เด็กหญิงกมลพรรณ ช่างเสนา
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๒๒

เด็กหญิงกมลวรรณ เกาเล็ก

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๒๓

เด็กหญิงกัญญ์วรา วีระโชติ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๒๔

เด็กหญิงชญานิษฐ์ ศรีปราชญ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๒๕

เด็กหญิงณัฐฎาณี สมบูรณะวิสิฐ
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๒๖

เด็กหญิงธนัชพร น้อยสิน
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๒๗

เด็กหญิงธันยชนก ศุทธางกูร
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๒๘

เด็กหญิงธิดาวรรณ อิมอก

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๒๙

เด็กหญิงปยวรรณ นันทะเนตร
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๓๐

เด็กหญิงเปรมฤดี หวินกำปง
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๓๑

เด็กหญิงพัชรนันท์ ผ่องพัฒนศักดิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๓๒

เด็กหญิงพิชญธิดา กองกะมุด
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๓๓

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ผันผ่อน
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๓๔

เด็กหญิงชนาภา ตังโนนสูง

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๓๕

เด็กหญิงณัฐวรรณ ขวัญสุข
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๓๖

เด็กหญิงปณิดา ทิพย์ทวีชาญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๓๗

เด็กหญิงปารณีย์ ทองดีแท้
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๓๘

เด็กหญิงปาริฉัตร มูลฉลู
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๓๙

เด็กหญิงปยะวีวรรณ์ สังฆกรณ์ธนา
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๔๐

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส โรจนชัยชนินทร
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๔๑

เด็กหญิงภัทรนันท์ ทุมวัฒน์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๔๒

เด็กหญิงเมจิ ปรางค์เลิศ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๔๓

เด็กหญิงวริศรา อุทัยวัฒนะ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๔๔

เด็กหญิงวิชญาพร สุพรรณโรจน์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๓๓ / ๓๔๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๔๕

เด็กหญิงอรวรรณ จันทา
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๔๖

เด็กหญิงอรอนงค์ จารุจินดา
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๔๗

เด็กชายคุณาวิชญ์ พิมพ์รัตน์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๔๘

เด็กชายจิรกร ฤกษ์กำยี
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๔๙

เด็กชายเจษฎา จิตรงาม

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๕๐

เด็กชายณัฐดนัย สัญลีผล
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๕๑

เด็กชายณัฐยศ คงแหง
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ยศวิชัย
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๕๓

เด็กชายธนัญกรณ์ ชูนิล
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๕๔

เด็กชายธนากร ทับยาง
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๕๕

เด็กชายธีรเมธ สินพูนภักดิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๕๖

เด็กชายธีรสุต ชาติบัญชาชัย
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๕๗

เด็กหญิงกมลพร ฉายศาตรา
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๕๘

เด็กหญิงชนม์นิภา ชาติเพชร
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๕๙

เด็กหญิงณิชาภร โพธิทอง

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๖๐

เด็กหญิงปนปรากรม สง่าเพ็ชร์
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๖๑

เด็กหญิงปยะฉัตร ไตรบัญญัติกุล
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๖๒

เด็กหญิงพัชญา ศรีอำพร
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๖๓
เด็กหญิงอรพินท์พรรณ

บุญประดิษฐ
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๖๔

เด็กหญิงอศิว์รวรรณ ชัยถาวรศิริ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๖๕

เด็กชายกฤษติชัย รักสนิท
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๖๖

เด็กชายกษิดิศ คงมี
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๖๗

เด็กชายธนเทพ ชัยภักดี
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๖๘

เด็กชายธนวัฒน์ เกษราษฏร์
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๖๙

เด็กชายธีรพล เจริญฉวีวรรณ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๗๐

เด็กชายธีระพัทธ์ วสุโชตธนพงษ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๗๑

เด็กชายนันทวัฒน์ เกิดสติ
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๗๒

เด็กชายพชร มันนุช

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๗๓

เด็กชายวิศวะ เทียนมัน

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๗๔

เด็กชายสุภนัย ตันเซ็ง

๊

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๗๕

เด็กชายสุวพิชญ์ วาทิตเมธี
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๗๖

เด็กชายอติชาต ชอบธรรม

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๗๗

เด็กชายเอกยุทธ ยอดศิลา
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๗๘

เด็กหญิงกรชวัล ปานพลอย
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๗๙

เด็กหญิงกัญญาภัค จุฑาจันทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๓๔ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๘๐

เด็กหญิงแก้วทิพย์ โพธิทอง

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๘๑

เด็กหญิงขวัญข้าว แก้วคำ
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๘๒

เด็กหญิงชลธิชา แดงสุวรรณ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๘๓

เด็กหญิงฑิฆัมพร ขำนอง
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๘๔

เด็กหญิงณัฐฐิญา สิทธิหล่อ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๘๕

เด็กหญิงณัฐพัชร์ จันทร์จริยากุล

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๘๖

เด็กหญิงณิชาพัชร อรุณสันติโรจน์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๘๗

เด็กหญิงธนธรณ์ สุนทรพุกก์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๘๘

เด็กหญิงนภัสญาดา เครือวัลย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๘๙

เด็กหญิงนภัสนันท์ ธนาภรณ์อมรสิริ
๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๙๐

เด็กหญิงพลอยชมพู แสงสมัย
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๙๑

เด็กหญิงมัลลิกา บุญศิริ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๙๒

เด็กหญิงมุทิตา หลักหมัน

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๙๓

เด็กหญิงศรุตยา โก๊ะสูงเนิน
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๙๔

เด็กหญิงสรสิชา สกุลโต
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๙๕

เด็กหญิงอาทิมา เจริญสุข
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๙๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ คนแรง
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๙๗

เด็กชายปณิธาน สันติสถาพร
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๙๘

เด็กชายปาราเมศ ทิมทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๑๙๙

เด็กชายพงศกร นำทิพย์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๐๐

เด็กชายพชร เพิมพูน

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๐๑

เด็กชายพฤกษทล บางสาลี
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๐๒

เด็กชายวีรวัฒน์ วงค์มานิตย์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๐๓

เด็กชายสุธนัย พงษ์พัฒนศึกษา
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๐๔

เด็กหญิงกษมา นิลพงค์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๐๕

เด็กหญิงกัลยกร อ่อนศิลา
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๐๖

เด็กหญิงชนากานต์ เจริญดี
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๐๗

เด็กหญิงณัฎฐธิดา พูลช่วย
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๐๘

เด็กหญิงบวรลักษณ์ กุลสัมพันธ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๐๙

เด็กหญิงพชรภรณ์ พลเยียม

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๑๐

เด็กหญิงศุภิสรา บุศบงกรศ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๑๑

เด็กหญิงสุขศิริ บามตะคุ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๑๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สุภา
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๑๓

เด็กชายชนกทศ เนียมรอด
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๑๔

เด็กชายธนกฤต พิมพานุกูล

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๓๕ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๑๕

เด็กชายสุวรรณภูมิ ทองอาสน์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๑๖

เด็กหญิงกัญญ์วรา นาถอาทร
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๑๗

เด็กหญิงชนัญชิดา สุดแสง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๑๘

เด็กหญิงญาดา นิมอ่อน

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๑๙

เด็กหญิงฐิติพรรณ ชาวะนะ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๒๐

เด็กหญิงณัฐณิชา ตันเล่ง

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๒๑

เด็กหญิงดวงใจ กำธรนพคุณ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๒๒

เด็กหญิงนภสร กุหลาบวงษ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๒๓

เด็กหญิงนภัทร วงศ์สกุลชืน

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๒๔

เด็กหญิงนันทิยา กำหอม
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๒๕

เด็กหญิงรับขวัญ พระตลับ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๒๖

เด็กหญิงศิรดา จันทรมนตรี
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๒๗

เด็กหญิงศิริภัสสร ศรีขจรลาภ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๒๘

เด็กหญิงสิริกร เจริญชอบ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๒๙

เด็กชายคีตะ รัตนสาชล

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๓๐

เด็กชายพันธุ์ธัช สุวรรณวัฒนะ
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๓๑

เด็กหญิงคัชรินทร์ อึงสำราญ

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๓๒

เด็กหญิงชลนรินทร์ ลุนอุบล
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๓๓

เด็กหญิงฌานิษา จันทะเสน
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๓๔

เด็กหญิงปณณ์นรี เอียมสำอางค์

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๓๕

เด็กชายทวีศักดิ

์

หมอยาดี
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๓๖

เด็กชายธนชัย กาญจนฐากูร
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๓๗

เด็กชายธฤษนุ
มหาทรัพย์ไพบูลย์ ๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๓๘

เด็กชายภมรพล พุ่มไม้
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๓๙

เด็กชายวศิน ภูยานนท์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๔๐

เด็กชายวัจน์กร เหมือนนาค
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๔๑

เด็กชายศตายุพัฒน์ มีสวัสดิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๔๒

เด็กชายศรชัช ผดุงกิจ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๔๓

เด็กหญิงกุลภัสสรณ์ รัศมีอาภาพร
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๔๔

เด็กหญิงพิชญ์สินี ตรีโอษฐ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๔๕

เด็กหญิงสิริโสภา เอกรัตนวงศ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๔๖

เด็กหญิงอรียานา วิริยานนท์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๔๗

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ศรีอ่อน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๔๘

เด็กหญิงปณาลี ธาราเกษม
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๔๙
เด็กหญิงปณิตศิกาญจน์

คำจันทร์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๓๖ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๕๐

เด็กหญิงสุชาดา มาทอง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๕๑

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แซ่เอียว

้

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๕๒

เด็กชายกฤตธนัช พึงพา

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๕๓

เด็กชายพชรดนัย โครตรธนู
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๕๔

เด็กชายวิชิตชัย เพชรพงศ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๕๕

เด็กหญิงปวีณรัตน์ โพธิกมลวัฒน์
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๕๖

เด็กหญิงพราวพิลาส รัชนี
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๕๗

เด็กหญิงแพรวพรรณ วรรณทวี
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๕๘

เด็กหญิงอริสรา อาบุญงาม
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๕๙

เด็กชายพรตพิศานต์ ขุนทิพย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๖๐

เด็กชายภัทรพล ราชภักดี
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๖๑

เด็กชายอธิเมศร์ พิพัฒนาพงศ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๖๒

เด็กชายอัมรินทร์ ประภากรวิริยะ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๖๓

เด็กหญิงธนนันท์ วงศ์ถนอมรัตน์
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๖๔

เด็กหญิงบุษยมาศ อินต๊ะเสนา
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๖๕

เด็กชายกษิดิศ ดิษฐรักษ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๖๖

เด็กชายธนวัฒน์ ประโสทะนัง
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๖๗

เด็กชายธนานนท์ มากเทพวงศ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๖๘

เด็กชายนิธิกร ผลเงาะ
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๖๙

เด็กชายอวิรุทธิ

์

ภมรเวชวรรณ
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๗๐

เด็กหญิงพฤนท์ โทปุรินทร์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๗๑

เด็กชายทิวัต์ถ เสวะนา
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๗๒

เด็กชายวิศรุต แจ่มทอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๗๓

เด็กหญิงณัฐพรรณ คนมัน

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๗๔

เด็กหญิงธนาพร ศรีจันทร์สุก
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๗๕

เด็กหญิงเปมิกา ยังเลิศ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๗๖

เด็กหญิงอคัมย์สิริ จันทร์ศิริ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๗๗

เด็กชายณธรกริช ทองธรรมชาติ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๗๘

เด็กชายพรหมพิริยะ สถาพรพานิช
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๗๙

เด็กหญิงณัฐชยา สราญฤทธิไกร
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๘๐

เด็กชายปวริศร์ ฤทธิชัย
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๘๑

เด็กหญิงณัชชานันท์ รืนภาคลาภ

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๘๒

เด็กหญิงนันท์นภัส จันทนา
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๘๓

เด็กหญิงปทมพร พลานุสนธิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๘๔

เด็กชายปติธรัศมิ

์

อัฐพนธ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๓๗ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๘๕

เด็กหญิงอมลวรรณ์ หมูรอด
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๘๖

เด็กหญิงเชษฐ์สุดา วิสาสะ
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๘๗

เด็กชายวัชริศ สิทธิชัย
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๘๘

เด็กหญิงญาณิศา นกเทศ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๘๙

เด็กชายกอบพงศ์ ศรีวิจารณ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๙๐

เด็กชายเกรียงไกร รอดศรี
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๙๑

เด็กชายวิชัญชาคร วิเชียรโชติ
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๙๒

เด็กหญิงเนตรชนก ปนงาม
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๙๓

เด็กหญิงแพรพัชร์ สินชัยธนกิตติ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๙๔

เด็กหญิงวิไลรัตน์ นิยมสวัสดิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๙๕

เด็กชายมงคล ศรีละออง
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๙๖

เด็กชายชิณวัฒน์ เวชวิทย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๙๗

เด็กชายเสฏฐวุฒิ รักษาลำ
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๙๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พลอยสังวาลย์
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๒๙๙

เด็กหญิงนิชิยู ดำรงชัย

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๐๐

เด็กหญิงวรรษมน ชัชวาลย์
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๐๑

เด็กชายพงศ์ปณต หากันได้
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๐๒

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แซ่เฮง
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๐๓

เด็กชายกรณ์ภวัทน์ กาวิระพันธ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๐๔

เด็กชายธนกฤต ชคทานนท์
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๐๕

เด็กหญิงสุนิษา แสงศรีจันทร์
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๐๖

เด็กหญิงณิชาภัทร ไตชิละสุนทร
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๐๗

นางสาวศรัญย์รัชย์ นุตวัฒน์
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๐๘

นางสาวอรทิชา ศรมาลา
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๐๙

เด็กหญิงนภสร ศรีงาน
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๑๐

เด็กหญิงเพียว สีดำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๑๑

นางสาวจิรัชญา ประชิดครบุรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๑๒

เด็กหญิงณภาภัช กฐินทอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๑๓

เด็กหญิงณัฐชยา นุชพิทักษ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๑๔

นางสาวเบญจวรรณ ธนะศักดิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๑๕

เด็กหญิงพรรษมน ผดุงชีวิต
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๑๖

เด็กหญิงวัลย์ณิชา ศิริกรเศรษฐ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๑๗
เด็กหญิงปริญญกัญญ์า

แก้วพิทักษ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๑๘

เด็กหญิงอรชพร พร้อมสัมพันธ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๑๙

นางสาวจุฑามณี บริสุทธิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๓๘ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๒๐

เด็กหญิงณัฐนรี คำโฮม
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๒๑

นายปติกร พรหมมา
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๒๒

นายศุภฤกษ์ วิชยนรพร
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๒๓

นางสาววนัชพร เหนือศรี
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๒๔

นางสาวสุภาดา จาดน้อย
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๒๕

เด็กหญิงรวิสรา มีธรรม
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๒๖

เด็กชายรวิช สิงหะชัย
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๒๗

เด็กชายการัณย์ มุขศรีใส
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๒๘

เด็กชายราเมศวร์ มุขศรีใส
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๒๙

เด็กหญิงสือกัญญา

่

มีอนันต์
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๓๐

นางสาวปพิชญา ธีรวัฒนวงศ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๓๑

นางสาวกรวลัย แซ่ฮ้อ

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๓๒

เด็กหญิงศลิษา ขวัญดี
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๓๓

นางสาวกันต์กวี สีสัน
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๓๔

นางสาวกัญชิพา ชีแจง

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๓๕

เด็กชายสถาพร จันทร์เลิศธนา
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๓๖

นางสาวสุภาภรณ์ มันยิงยง

่ ่

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๓๗

นางสาวณัฐนันท์ ทิพย์โภชน์
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๓๘

นางสาวพชรธรณ์ อดิศัยเจริญกิจ
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๓๙

นางสาวทิพวรรณ พฤกษ์นอก

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๔๐

นายวรศักดิ

์

ศรีงาน
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๔๑

นางสาวบุญสิตา ทองอร่าม
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๔๒

นางสาวจิดาภา เลิศธนสิน
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๔๓

นางสาวฐิตารีย์ ศรีสมศักดิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๔๔

นางสาวสุภาภรณ์ สังวิบุตร
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๔๕

นางสาวมนัสนันท์ อำดี
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๔๖

นายณัฐพล จันทรสุทธิพันธุ์
๐๒/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๔๗

เด็กชายนัทธพงศ์ เผือกทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๔๘

เด็กหญิงนาถนภา ศรีคำดอกแค
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๔๙

เด็กหญิงภัทรนันท์ พรหมมิ
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๕๐

เด็กหญิงวรรธนภร เปยกบุตร
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๕๑

เด็กหญิงอรฐิมา พลเสนา
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๕๒

เด็กชายภาคิน อุปมา
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๕๓

เด็กชายเนติพงษ์ หุ่นทอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๕๔

เด็กชายศุภากร เธียรศิริพิพัฒน์
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๓๙ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๕๕

เด็กหญิงภัทรมล บัวพันธ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๕๖

เด็กหญิงเอวิตรา อินทรสุนทร
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๕๗

เด็กหญิงธิติยา โคตรพรม
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๕๘

เด็กหญิงณัฐธิดา ยอดจันทร์
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๕๙

เด็กหญิงวรรณวิษา โชติช่วง
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๖๐

เด็กชายสุริชาติ กนกหงษ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๖๑

เด็กหญิงนุชจรี จอมผา
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๖๒

เด็กหญิงณัฐธิดา เพชรพราว
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๖๓

เด็กหญิงสิราวรรณ พายพันธ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๖๔

เด็กหญิงนรินทร ปนรัตน์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๖๕

เด็กหญิงชลธิชา สาหร่ายสังข์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๖๖

เด็กหญิงไพลิน พรานไพร
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๖๗

เด็กหญิงจิรประภา จิตต์แก้ว
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๖๘

เด็กหญิงกานดา เอลลา ระวัง
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๖๙

เด็กหญิงขวัญพิชชา เกษมชลธาร
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๗๐

เด็กหญิงเอือใจ

้

ไชยหาเทพ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๗๑

เด็กหญิงจัมฎา อัลบูกามิ
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๗๒

เด็กหญิงกัลยกร แสงพราว
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๗๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ดำเนินงาม
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๗๔

เด็กหญิงสุภาคินี จันทร์ประสิทธิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๗๕

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ผิวเงิน
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๗๖

เด็กหญิงกัญญาภัค เครือวงษา
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๗๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทับเฉย
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๗๘

เด็กหญิงสุทธิดา คงภักดี
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๗๙

เด็กชายพิชิต ปยะไทยเสรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๘๐

เด็กหญิงธนพร โท่นวิชัย
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๘๑

เด็กหญิงสุภัทธตรา ยนต์วงศ์จันทร์
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๘๒

เด็กหญิงอิสสนาธัญ ธัญศิริกุลวงศ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๘๓

เด็กหญิงกัลยกร เดชวุ่น
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๘๔

เด็กหญิงเพชรี
โรจน์เกียรติอริยะ

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๘๕

เด็กหญิงคชาภรณ์ โสดา
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๘๖

เด็กหญิงกุลนัฐ พรมศิริ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๘๗

เด็กชายธีรภัทร ท้าวเมือง
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๘๘

เด็กชายธราเทพ คำใจ
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๘๙

เด็กชายฉันทพัฒน์ วงศ์บุญรอด
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๔๐ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๙๐

เด็กชายชนะชล ฟุกุยามา
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๙๑

เด็กชายวศิลป วรรณโนมัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๙๒

เด็กหญิงเบญจมาศ ศรีนาค
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๙๓

เด็กชายณัฐพนธ์ ชัยทัพ
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๙๔

นางสาวสุภาภรณ์ อบเชย

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๙๕

เด็กหญิงจีรพร คำยอดม่วง
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๙๖

เด็กชายกษิดิศ เจริญสันตินันท์
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๙๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

โพธิเอียม

์ ่

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๙๘

เด็กชายพงษ์พัฒน์ คงแรง
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๓๙๙

เด็กชายภูวดล หนูจินดา
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๐๐

เด็กชายสุรเกียรติ วงจันทร์
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๐๑

เด็กชายทัตเทพ อินทร์กลัน

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๐๒

เด็กชายกฤษณพงศ์ อะรัญ
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๐๓

เด็กชายชัชพงศ์ รักสัตย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๐๔

เด็กชายจักรกฤษณ์ เนาว์นิเวศน์
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๐๕

เด็กชายสุรเดช สีแดง
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๐๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

จงเจริญ
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๐๗

เด็กหญิงณัฎฐ์ชาภัส พัสภิชากรณ์กูน
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๐๘

เด็กชายอภิวัฒน์ มูลเสถียร
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๐๙

เด็กชายเมที ผูกพันธ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๑๐

เด็กหญิงชุติมา แซ่ตัน

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๑๑

เด็กชายคณิศร เครือวงษา
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๑๒

เด็กหญิงนัฐธิดา คงกะพันธ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๑๓

เด็กหญิงณัชชา วงค์บุญรอด

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๑๔

เด็กหญิงปนัดดา พรเติม
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๑๕

เด็กชายสยัมภู อุปจันทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๑๖

เด็กชายณัฐชนนท์ จันทร์พรหม
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๑๗

เด็กหญิงวรรณศิริ ส่งเสริม
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๑๘

เด็กหญิงนวพรรษ อังกาทิพย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๑๙

เด็กชายกฤตภาส ดำรงวัฒนสุข
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๒๐

เด็กชายจักรกริช เสนนอก
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๒๑

เด็กชายญาณทวี พรหมนทีทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๒๒

เด็กชายฐิติกร เฮงสุนทร
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๒๓

เด็กชายณัฐวุธ โพพล
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๒๔

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

สังวาลย์เงิน
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๔๑ / ๓๔๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๒๕

เด็กชายดรัณภพ เรืองวงศ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๒๖

เด็กชายเตชิต เขมิกกานนท์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๒๗

เด็กชายภูบดินทร์ ด้วงศิริ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๒๘

เด็กชายสิรภพ จิระกาล
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๒๙

เด็กชายเอกรัฐ วีระบริรักษ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๓๐

เด็กหญิงจิรภิญญา จันทำ
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๓๑

เด็กหญิงปนมณี เวียงอินทร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๓๒

เด็กชายปติกร สุพล
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๓๓
เด็กหญิงภัณฑิราภรณ์

แก้วประเสริฐ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๓๔

เด็กหญิงลิลดา โสพรรณพนิชกุล
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๓๕

เด็กหญิงชนิสา อรรปริวัตร
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๓๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สีสวย
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๓๗

เด็กหญิงชาลิสา เกียนทอง
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๓๘

เด็กหญิงปภัสสร มาลีคล้าย
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๓๙

เด็กหญิงประภา ถนอมสุข
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๔๐

เด็กชายนวดล คำกอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๔๑

เด็กหญิงพัสดา คำมะขุย
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๔๒

เด็กหญิงภัทราวดี มุขแก้ว
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๔๓

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ กิจพจน์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๔๔

เด็กหญิงศุภลักษณ์ สุวรรณมา
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๔๕

เด็กหญิงสุพัตรา สุภาพ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๔๖

เด็กชายชินวัตร แสนสุข
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๔๗

เด็กชายธนโชติ ทากุ
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๔๘

เด็กชายธนพล นนท์ชัย
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๔๙

เด็กชายพริษฐ ศรีคงเมือง
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๕๐

เด็กชายพีรวุฒิ เหล็กศรี
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๕๑

เด็กชายศุภกฤต ธนาจรัลพร
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๕๒

เด็กชายศุภชัย ทองอินทร์คำ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๕๓

เด็กชายสิทธิโชค สังข์ศรีทวงค์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๕๔

เด็กชายสุทธิราช แฉ่งหัวปา
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๕๕

เด็กชายอรรฆพร สุดใจ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๕๖

เด็กหญิงกัลยกร กิจเจตนี
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๕๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ถือซือ

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๕๘

เด็กหญิงชลธิชา มุ่งสุข
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๕๙

เด็กหญิงนัยนา ธรรมนิยม
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๔๒ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๖๐

เด็กหญิงปริยะสิริ เปรมปรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๖๑

เด็กหญิงภคพร นุชเสียงเพราะ
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๖๒

เด็กหญิงมณฑา พรหมเนาว์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๖๓

เด็กหญิงลัดดาวรรณ สีจันทร์
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๖๔

เด็กหญิงวันทนา อ่าวสมบัติ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๖๕

เด็กหญิงวิยะดา กุลน้อย
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๖๖

เด็กหญิงอมินตยา โกมุทพันธ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๖๗
เด็กชายศาสตราวชิรา

สมบุญ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๖๘

เด็กชายสุรบดินทร์ สิงห์น้อย
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๖๙

เด็กชายอภิชัย ฟกแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๗๐

เด็กหญิงกรกนก เทพวงค์
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๗๑

เด็กหญิงคุณัญญา ศรีคำอ้าย
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๗๒

เด็กหญิงชญากาน บุญราช
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๗๓

เด็กหญิงชีวารัตน์ พยัฆเนตร
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๗๔

เด็กหญิงดารารัตน์ อิมคำ

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๗๕

เด็กหญิงดาริน แสงอรุณ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๗๖

เด็กหญิงธัณญภัสร์ ซ่อนกลิน

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๗๗

เด็กหญิงนภัสสร น้อยเรืองนาม
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๗๘

เด็กหญิงนฤภร หนองหาญ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๗๙

เด็กหญิงนันท์นภัส ธนสารวิวัฒน์
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๘๐

เด็กหญิงบัณฑิตา ทองโพธิแก้ว

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๘๑

เด็กหญิงบุณยาพร กุลหิรัญสวัสดิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๘๒

เด็กหญิงปนัดดา อำนวยพานิช
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๘๓

เด็กหญิงมณิสรา กล้าหาญ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๘๔

เด็กหญิงสิริยากร ช้อยประดุง
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๘๕

เด็กหญิงสุกิตตา เพิมพูล

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๘๖

เด็กชายชนากันต์ กลับใจ
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๘๗

เด็กชายธนดล คำภาพันธ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๘๘

เด็กชายธนภัทร พันธ์น้อย
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๘๙

เด็กชายธนวัฒน์ พาขุนทด
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๙๐

เด็กชายนฤบดี มุกดากุล
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๙๑

เด็กชายเปรมนรินทร์ โสรถาวร
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๙๒

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ เขือนอก

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๙๓

เด็กชายพัชรดนัย ภัทรวารีนนท์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๙๔

เด็กชายพันธวรรณ อินทร์อ้วน
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๔๓ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๙๕

เด็กชายภัควา ชลวัฒนาคินทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๙๖

เด็กชายภัทรพล ประจงพร
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๙๗

เด็กชายภาณุมาศ เกิดสุข
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๙๘

เด็กชายศุภเศรษฐ์ คลังนาค
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๔๙๙

เด็กชายสาฬห จิตรนวกานต์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๐๐

เด็กชายสุทธิโชติ ใบเตย
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๐๑

เด็กชายอนุชา มาโชติ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๐๒

เด็กหญิงกัณฑิมา เจนไพร
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๐๓

เด็กหญิงกาญจนา เพ็งสกุล
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๐๔

เด็กหญิงจิรัชญา สำราญณิชกุล
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๐๕

เด็กหญิงจุฑามาศ เอียมสะอาด

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๐๖

เด็กหญิงญารดา ปุมสีดา
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๐๗

เด็กหญิงธัญสุดา ชัยทน
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๐๘

เด็กหญิงพรนภัส ผโลทัยพิสิฐ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๐๙

เด็กหญิงแพรวา ไพรวงษ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๑๐
เด็กหญิงมนทกาญจน์

กัลยาเฉลา
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๑๑

เด็กหญิงมัตติกา มุนนท์
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๑๒

เด็กหญิงสุภาพร ผดุงกิจ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๑๓

เด็กหญิงอทิตยา รูปอ่อน

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๑๔

เด็กหญิงอรกัญญา แก้วสว่าง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๑๕

เด็กหญิงอรปรียา บุญจันทร์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๑๖

เด็กชายกชศร ภู่ย้อย
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๑๗

เด็กชายกฤษกร

อิศรางกูร ณ อยุธยา ๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๑๘

เด็กชายจิรภัทร เอียมเลิศ

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๑๙

เด็กชายจิรยุทธ แสงทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๒๐

เด็กชายชนะชัย ศรีนวล
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๒๑

เด็กชายชานน พร้อมรส
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๒๒

เด็กชายธนภัทร คำวาง
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๒๓

เด็กชายธีระชัย ศุทธาธรรม
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๒๔

เด็กชายนนทวัชร์ บุญใบ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๒๕

เด็กชายพัฒนพงศ์ ภาคกิจ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๒๖

เด็กชายพีรศักดิ

์

ธัญเจริญพันธุ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๒๗

เด็กชายภูมิภัทร นครจัด
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๒๘

เด็กชายวัฒนชัย บุญศักดิศรี

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๒๙

เด็กชายศุภกิจ บุญอำไพ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๔๔ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๓๐

เด็กชายศุภวิชญ์ ก้อนแก้ว
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๓๑

เด็กชายอิทธิกร มงคลรัตน์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๓๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ ทับบัณฑิต
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๓๓

เด็กหญิงนัชชา นาสารีย์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๓๔

เด็กหญิงปทิตตา จันทะขิน
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๓๕

เด็กหญิงพรทิพย์ บีกขุนทด
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๓๖

เด็กหญิงพรรษกร พันธุ์ศิริ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๓๗

เด็กหญิงภูษณิศา เหลืองเจริญลาภ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๓๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ ธาตุลม
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๓๙

เด็กหญิงวิมลศิริ อุบลบาล
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๔๐

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ดับพิษ
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๔๑

เด็กหญิงอริษา ศรีวิชัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๔๒

เด็กชายนัฐวุฒิ เพ็ญจันทร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๔๓

เด็กชายปวริศร์ จันทะบุตร
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๔๔

เด็กชายภานวัฒน์ สุวรรณวงศ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๔๕

เด็กชายพงศกร จันสลา
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๔๖

เด็กชายธนกร บำรุงแคว้น
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๔๗

เด็กชายธรณินทร์ ยาน้อย
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๔๘

เด็กชายกันต์ภูมินทร์ เสือเขียว
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๔๙

เด็กชายวิทวัส สุวรรณพินิจกุล
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๕๐

เด็กชายอนันธชัย ิอินทรสิงห์
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๕๑

เด็กชายจีรวัฒน์ อาถนาทิพย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๕๒

เด็กชายชยพันธ์ อยู่กลำ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๕๓

เด็กชายนวชาต เพ็ชแหวน
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๕๔

เด็กชายภาคิน ซุ่ยหิรัญ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๕๕

เด็กหญิงขวัญพิชชา ผึงทอง

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๕๖

เด็กหญิงกัญญาภัค มาลาพงค์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๕๗

เด็กหญิงกัญญาพัชร ศรีนาม
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๕๘

เด็กหญิงนริศรา ชนะพาล
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๕๙

เด็กหญิงฉัตรชนก สุขมอน
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๖๐

เด็กหญิงกมลชนก โรจนา
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๖๑

เด็กหญิงทักษพร ดาวทอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๖๒

เด็กหญิงภัทริยา สุประการ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๖๓

เด็กหญิงปุณยานุช บัวบาง
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๖๔

เด็กหญิงอโณทัย ไพโรจน์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๔๕ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๖๕

เด็กหญิงณัฐณิชา นิวาสะวัต
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๖๖

เด็กหญิงศิรินภา หวังใจชืน

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๖๗

เด็กหญิงอรุณี ทับทิม
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๖๘

เด็กหญิงพนิษฐา น้อยเรืองนาม
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๖๙

เด็กหญิงศุภาพัทธ์ พงษ์ศิริปรีดา
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๗๐

เด็กหญิงณัฐชา กรุดขุนเทียน
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๗๑

เด็กหญิงอัยญา ลอยเจริญ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๗๒

เด็กชายปรวัฒน์ ราชฉวาง
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๗๓

เด็กชายเขตร์ตะวัน นุชนา
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๗๔

เด็กชายทิฐินันท์ หาญวิญญานันท์
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๗๕

เด็กชายธีรไนย มาห้างหว้า
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๗๖

เด็กชายธนัญชัย ราชบุญมี
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๗๗

เด็กหญิงปารีณา แดงใหญ่
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๗๘

เด็กหญิงเปมิกา มาห้างหว้า
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๗๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อาจฤทธิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๘๐

เด็กหญิงมิงกมล

่

ศรีปจฉิม
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๘๑

เด็กหญิงชนกกมล ทองแสง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๘๒

เด็กชายจิรภัทร เลียงบำรุง

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๘๓

เด็กหญิงอรพร ทรัพย์กมล
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๘๔

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส วังคีรี
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๘๕

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ อยู่หุ่น
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๘๖

เด็กชายนนท์ภิวัฒน์ อักษรมัต
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๘๗

เด็กชายยศภัทร ภาคีสุข
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๘๘

เด็กชายพสิษฐ์ กิงแก้วกลาง

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๘๙

เด็กหญิงนภัสวรรณ ลำพาย
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๙๐

เด็กชายณชพล ทรงเจริญ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๙๑

เด็กหญิงญาณิศา โยธา
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๙๒

เด็กหญิงวรดา ศิริมงคล
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๙๓

เด็กชายกฤษนัย บุญสอน
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๙๔

เด็กหญิงภัคจีรา เตชะอุดมกุล
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๙๕

เด็กชายกฤษดากร กระจ่างจันทร์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๙๖

เด็กชายธนพล ภัทรจิรประภา
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๙๗

เด็กหญิงคริษฐา แก้วเสลา
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๙๘

เด็กชายเพชรนิล จินดา
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๕๙๙

เด็กหญิงชนาภัทร์ พรมสุวรรณ
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๔๖ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๐๐

เด็กหญิงจิดาภา วงศ์สุวรรณ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๐๑

เด็กชายชวิศ ศิวะกุล

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๐๒

เด็กหญิงสุพิชญา เพียสาร
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๐๓

เด็กหญิงปราริตา ภูมิดอนเขต
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๐๔

เด็กชายปุณณสิน เงินหิรัญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๐๕

เด็กชายภูธเรศ ลาภาวชิรากูล
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๐๖

เด็กหญิงวรณัฏฐ์ แก้วอินทร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๐๗

เด็กชายพีรดนย์ แคฝอย
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๐๘

เด็กชายณัฐนนท์ เย็นยิม

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๐๙

เด็กหญิงวรัญญา ธรรมสิทธิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๑๐

เด็กชายปณิธาน ภากะสัย
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๑๑

เด็กชายพนธกร ฉายอรุณ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๑๒

เด็กชายอาทิตย์ สมัครไร่
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๑๓

เด็กหญิงนภัสสร รุ่งทอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๑๔

เด็กชายคุณัช เริงสำราญ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๑๕

เด็กชายอิทธิกร วิริยะวงศ์สกุล
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๑๖

เด็กหญิงกุลรภัส ศรีชัชวาล
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๑๗

เด็กหญิงณิชาภา ภมรพล
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๑๘

เด็กชายอธิราช เหมือนหัวหนอง
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๑๙

เด็กชายวชิรวิทย์ ทยานันทน์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๒๐

เด็กชายกิติพัฒน์ ศรีฤทธิมานันทน์
๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๒๑

เด็กหญิงเปรมฤดี สองเมือง
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๒๒

เด็กชายธนภัทร เจริญพร
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๒๓

เด็กชายณัฐชนน โพธิคำ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๒๔

เด็กชายคานาอันท์ ยวงจันทร์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๒๕

เด็กหญิงอมรรัตน์ โพธิขาว

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๒๖

เด็กชายธนภัทร เกตุสำเภา
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๒๗

เด็กหญิงศรัณยา ภูเด่น
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๒๘

เด็กชายณัฐพล เทียมทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๒๙

เด็กชายณัฐนนท์ แดงสกุล

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๓๐

เด็กชายภูดินันท์ เจนจบเขตร
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๓๑

เด็กชายธีรไนย คลังนาค
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๓๒

เด็กหญิงนันท์นภัส ปวงคำ
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๓๓

เด็กชายองอาจ วรดิษฐ์วงษ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๓๔

เด็กชายธีรภัทร วัลภะ
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๔๗ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๓๕

เด็กหญิงปวันรัตน์ จันทะนะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๓๖

เด็กชายภาณุทัช มณีใส
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๓๗

เด็กชายภัควัฒน์ มณฑล
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๓๘

เด็กหญิงเกศรินทร์ พูนรักษ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๓๙

เด็กชายสุทธิพงศ์ ทัพวิโรจน์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๔๐

เด็กหญิงพิชญ์สินี บุญเขือง

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๔๑

เด็กชายโสภณ สุวรรณี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๔๒

เด็กชายเดโช สุริยรังสี
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๔๓

เด็กหญิงสิริกร กระขาว
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๔๔

เด็กหญิงนันท์นภัส ปญญาธนารัชต์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๔๕

เด็กหญิงจิรัชญา พันธ์เจริญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๔๖

เด็กชายอดิเทพ สิงห์เรือง
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๔๗

เด็กชายภูมเรศ ปนดี
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๔๘

เด็กชายวชิรวิทย์ เหลืองสวัสดิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๔๙

เด็กชายชินภัทร แซ่หล่อ
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๕๐

เด็กชายอัครเดช ศรีไทย
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๕๑

เด็กชายปณณวัชร์ ว่องเจริญกิจกุล
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๕๒

เด็กชายวิภู จำนงค์กิจ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๕๓

เด็กชายฐิติวัฒน์ สุทธิประภา
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๕๔

เด็กชายพระนคร ณ สงขลา
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๕๕

เด็กหญิงณัชชา วงค์แหล้
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๕๖

เด็กชายชานนท์ อ้วนพลี
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๕๗

เด็กชายเหมราช เหล่าอุ่นอ่อน
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๕๘

เด็กชายวชิร ใบพลูทอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๕๙

เด็กชายจักรพงศ์ อภิเนียมหอม
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๖๐

เด็กหญิงกนกพิชญ์ เทพนาง
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๖๑

เด็กชายจิรพัฒน์ อุ่มบางตลาด
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๖๒

เด็กชายวรรณธัช สุวรรณรักษ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๖๓

เด็กชายพลเอก ม่วงเกิด
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๖๔

เด็กหญิงสุวิชญาการ สุวรรณเล็ก
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๖๕

เด็กชายปฎิภาณ ไร่เกือ

้

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๖๖

เด็กหญิงรัตนาวดี เรือนทอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๖๗

เด็กหญิงธัญวรัตม์ ปาระพิมพ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๖๘

เด็กหญิงณิชญฐินี สุพศินเดชพงศ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๖๙

เด็กหญิงสิริภัสสร สุวรรณโท
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๔๘ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๗๐

เด็กชายธนาธร อาบทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๗๑

เด็กหญิงนชภัทร บัวศิลา
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๗๒

เด็กชายเมธาวี ดิษฐ์กว้าง
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๗๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เจือจันทร์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๗๔

เด็กหญิงธัญญาเรศ ภูมะลา
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๗๕

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ศรีหรังไพโรจน์

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๗๖

เด็กหญิงวาสนา มีทรัพย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๗๗

เด็กชายณฐพนธ์ บัวทอง
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๗๘

เด็กหญิงมายูมิ เล
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๗๙

เด็กหญิงกชพรรณ ทองคำบุตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๘๐

เด็กหญิงธัทกร ศตายุสาธวี
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๘๑

เด็กหญิงกชพร กฤตยบันลือ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๘๒

เด็กหญิงสุภัสสรา เดชาวานิช
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๘๓

เด็กชายกฤษฎ์หิรัญ ฉิมสำอางค์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๘๔

เด็กชายวัฒนา
พรหมเทพาพิทักษ์ ๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๘๕

เด็กชายไรวินทร์ นากรักษา
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๘๖

เด็กชายอนันต์วัฒน์ แซนพิมาย
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๘๗

เด็กหญิงธัญจิรา ทัดกิง

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๘๘

เด็กหญิงบุญธิดา สิงห์ซอม

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๘๙

เด็กชายธนชิต ทะนากลาง
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๙๐

เด็กหญิงสิริรัตน์ กาญคามิน
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๙๑

เด็กหญิงปทิตตา เทียมทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๙๒

เด็กชายชินกฤต เวชศิลป
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๙๓

เด็กชายจตุรงค์ สุวรรณศร
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๙๔

เด็กหญิงสาริศา แซ่อึง

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๙๕

เด็กหญิงญาดา จาดเมือง
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๙๖

เด็กหญิงชนัญชนิดา ปญจรงคะ
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๙๗

เด็กหญิงปทมาพร สีละโคตร

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๙๘

เด็กชายมณฑล ไกรศรีวรรธนะ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๖๙๙

เด็กชายคิมหันต์ สกุลนาค
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๐๐

เด็กหญิงวรรณภา ภววทัญู
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๐๑

เด็กชายศตายุ แซ่เตีย
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๐๒

เด็กหญิงธนวรรณ พลมณี
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๐๓

เด็กหญิงชนาภา จันวรรณ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๐๔

เด็กชายภูมิรพี บัวรุ่ง
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๔๙ / ๓๔๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๐๕

เด็กชายเจตริน จินตนประดิษฐ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๐๖

เด็กชายแสนชัย สนแก้ว
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๐๗

เด็กชายนราธิป ฤทธิรณสกุล
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๐๘

เด็กหญิงกรกนก ชัยวงษ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๐๙

เด็กชายสุรเกียรติ ดีสนิท
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๑๐

เด็กหญิงบัณฑิตา สาระไทย
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๑๑

เด็กชายธนทรัพย์ บุญเลิศ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๑๒

เด็กชายธนากร พวงจำป
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๑๓

เด็กหญิงชาลิสา จุ้ยเปรม
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๑๔

เด็กชายกิจอนันท์ อ่อนบึง
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๑๕

เด็กชายณฐภล วงษ์อิน
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๑๖

เด็กหญิงณภัค สุขใจ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๑๗

เด็กชายกวีวัฒน์ เพ็ชร์น้อย
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๑๘

เด็กชายธนภัทร น้อยเครือ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๑๙

เด็กชายสุทธิรักษ์ ฮุยทา
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๒๐

เด็กชายธีร์ธวัช รัตนราษี
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๒๑

เด็กชายมารวย ไทรทอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๒๒

เด็กหญิงณัฏยา นาจอมเทียน
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๒๓

เด็กหญิงอัญชริกา นามโนรินทร์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๒๔

เด็กชายอนันตชัย ดีศรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๒๕
เด็กหญิงหยดนำเพชร

วิเศษโชค
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๒๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

แดงสะอาด
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๒๗

เด็กหญิงปริยพัชร์ แก้วทอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๒๘

เด็กชายธวัชชัย บุญมี
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๒๙

เด็กชายอธิป พยัคฆะ
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๓๐

เด็กชายนพรัตน์ มิงโมรา

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๓๑

เด็กชายกษิดิศ สังข์ทอง
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๓๒

เด็กชายธนดล แสงบุดดี
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๓๓

เด็กชายนัฐวุฒิ พุ่มทองดี
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๓๔

เด็กชายเจษฎา ยอดรัก
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๓๕

เด็กชายธนกฤต ตำต้อ
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๓๖

เด็กหญิงปญชณิตา บุญเรือง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๓๗

เด็กชายสาทร กมลาสิน
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๓๘

เด็กหญิงแพรวา ปญญาศรี
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๓๙

เด็กชายพีรวัศ ธนพรมงคลชัย
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๕๐ / ๓๔๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๔๐

เด็กหญิงอาภัสราภา เวฬุมาศ
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๔๑

เด็กชายณัฏฐชัย สังวาลย์สวย
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๔๒

เด็กชายสิรพัณโญ กะมุทา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๔๓

เด็กหญิงณัฐรดา ทรัพย์ประเสริฐ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๔๔

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เมฆวิไล

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๔๕

เด็กชายยศวีร์ กันตพลจรัณธร

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๔๖

เด็กชายศตวรรษ พรเจริญวิโรจน์
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๔๗

เด็กชายเหมมิญช์ วีรกิจดลรังสี

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๔๘

เด็กชายพิพัฒน์ จิตต์แสวง
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๔๙

เด็กหญิงกัลยาณี พันธ์แซง
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๕๐

เด็กชายจักริน เทศเขียว
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๕๑

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ลิขิต
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๕๒

เด็กชายแมทธิว
เมอร์แคนซีวิลสัน

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๕๓

เด็กชายภาณุพัฒน์ บุญมาก
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๕๔

เด็กชายอนุวัตร์ วันจงคำ
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๕๕

เด็กชายปรเมศวร์ ฉิมเทศ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๕๖

เด็กหญิงรดา จุมปา
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๕๗

เด็กชายวีรพงศ์ เดชพันธุ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๕๘

เด็กชายกรภัทร์ พรมสุวรรณ
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๕๙

เด็กชายวรินทร อินทร์น้อย
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๖๐

เด็กชายประติภัทร์ ชูภักดี
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๖๑

เด็กชายธนชิต กระขาว
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๖๒

เด็กชายธนาชัย หมีเม่น
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๖๓

เด็กชายพิชิตพงษ์ กองโฮม

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๖๔

เด็กชายถิรวัฒน์ โชติกุลมา
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๖๕

เด็กชายสันติ กฤษณะกาฬ
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๖๖

เด็กชายกัมพล พันแก้ว
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๖๗

เด็กชายธนกฤต รุจิกิตติเกษม
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๖๘

เด็กหญิงฐิติสุดา ถึงแสง
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๖๙

เด็กชายธนภัทร โตษยานนท์
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๗๐

เด็กชายศุภฤกษ์ แก้วประไพ
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๗๑

เด็กชายเสริมพงศ์ นิกะแสน
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๗๒

เด็กชายไกรวิชญ์ อิสระ
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๗๓

เด็กชายวรัญชิต กัลยา
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๗๔

เด็กชายพีรพัฒน์ เรืองศรี
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๕๑ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๗๕

เด็กชายวรชิต เกิดแก้ว
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๗๖

เด็กชายกฤษฏา จงจิตร
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๗๗

เด็กหญิงรัตนมน เจริญพานทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๗๘

เด็กชายศุภณัฐ พูลยิง

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๗๙

เด็กชายอนวัฒน์ ถิตประภัย
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๘๐

เด็กชายมนตรี ตัณฑรังสี
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๘๑

เด็กชายนพพล ยอดญาณะ
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๘๒

เด็กชายวัฒนา ทองแท้
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ สอนฮุ่ง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๘๔

เด็กหญิงสุภัสสร ปาลา
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๘๕

เด็กหญิงวรศิริ สิทธิวงษ์โภคิน
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๘๖

เด็กชายวรดิศ นิยม
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๘๗

เด็กชายภูมิพัฒน์ ศรีอัดฮาด
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๘๘

เด็กชายปภาวิน ศิลากุล
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๘๙

เด็กหญิงสุมินตรา พงศ์ภิษัธ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๙๐

เด็กหญิงจันทกานต์ แปนสุขใส
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๙๑

เด็กหญิงชฎาพร ทรัพย์ศิริ
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๙๒

เด็กหญิงสุธาสินี สัยยา
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๙๓

เด็กหญิงศุภนิดา มะหำหมาด
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๙๔

เด็กหญิงมัทตารี คิดดี
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๙๕

เด็กชายณัฎฐชัย ชูสุวรรณ
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๙๖

เด็กชายวิชชากร สุเมธโอฬาร
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๙๗

เด็กหญิงชนกนันท์ ปูจาด
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๙๘

เด็กชายเจษฎา จินตนประดิษฐ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๗๙๙

เด็กชายกิตติธร เกียรติสวัสดิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๐๐

เด็กหญิงกมลวรรณ แย้มมณฑา

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๐๑

เด็กชายพิชชากร เลียงบำรุง

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๐๒

เด็กชายสกลเกียรติ กงจันดา
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๐๓

เด็กชายศุภกิตติ

์

ทับทิม
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๐๔

เด็กชายชินภัทร เจริญศรีเมือง
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๐๕

เด็กชายกฤษดา จันทร์กระจ่าง
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๐๖

เด็กชายณภัทร โชคดีมีชัยชนะ
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๐๗

เด็กชายพิพัฒน์พร อ่อนสุวรรณ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๐๘

เด็กชายนินทาดา แสงมาลัย
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๐๙

เด็กชายกิตติพงศ์ ลือพืช
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๕๒ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๑๐

เด็กหญิงนาตาชา เชียงเงิน

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๑๑

เด็กชายณัฐพงศ์ การภักดี
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๑๒

เด็กหญิงกอเงิน วิเศษศรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๑๓

เด็กชายธเนตร ดวงอินทร์
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๑๔

เด็กชายณภัทร เฮียนไชยศรี

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๑๕

เด็กหญิงกานต์พิชชา ปานคล้าย

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๑๖

เด็กหญิงขวัญปใหม่ สุขพันธ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๑๗

เด็กชายอัคชัย เหลาลม
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๑๘

เด็กหญิงชณิษฏา ฤทธิ
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๑๙

เด็กชายนพคุณ ไร่ประชา
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๒๐

เด็กชายวีระนัฐ สงวนสิทธิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๒๑

เด็กหญิงอารียา ปาทาน
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๒๒

เด็กชายกันตวี ช่วยสุริยา
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๒๓

เด็กชายศุภกร จิตต์จำนงค์
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๒๔

เด็กชายฐิติพงศ์ วงษ์มังมี

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๒๕

เด็กชายคมกริช มาลัยหอม
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๒๖

เด็กชายกมล เลิศธนสิน
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๒๗

นางสาวเพชรรัตน์ ขำดีสุขสวัสดิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๒๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ พูนช่วย

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๒๙

เด็กชายสุวรรณ์ มีนา

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๓๐

เด็กชายเจษฎากร สุขสม

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๓๑

นายธีรภัทร์ กุฎีศรี
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๓๒

เด็กหญิงหทัยทิพย์ ตังอุทัยเรือง

้

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๓๓

เด็กหญิงนำฝน บุญทิน
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๓๔

เด็กชายนัฐพงษ์ รุ่งสิริพิมไชย
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๓๕

นางสาวสุรัสวดี วงษ์คงดี
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๓๖

นางสาวพัชรี สวรรค์เมตตา
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๓๗

นายอภิชัย ทองถ่าน
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๓๘

นายปรเมศวร์ สุดใจ
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๓๙

เด็กหญิงอุไรวรรณ สุขสำรวย
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๔๐

เด็กชายอัครชา สืบสิงห์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๔๑

เด็กชายปณณธร คงเทศ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๔๒

เด็กชายฐิติพงศ์ แผ่ผ่องพรรณ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๔๓

เด็กหญิงสุภนิดา ยิงประเสริฐ

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๔๔

เด็กหญิงรธิตา บุญมายืนยง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๕๓ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๔๕

เด็กชายนฤดม ฤกษ์อุดม
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๔๖

เด็กชายนพรัตน์ จันทร์อำ
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๔๗

เด็กชายพิชญ์พิพัฒน์ สีเสน
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๔๘

เด็กชายศุภศักดิ

์

สินธุพันธุ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๔๙

เด็กชายจารุพงศ์ สีมาวรพงศ์พันธุ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๕๐

เด็กชายพีรพัฒน์ บุตรเสน
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๕๑

เด็กหญิงณภัคพัชร์ ภัทรวรปภา
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๕๒

เด็กชายณัฐพงค์ แซ่ลิม

้

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๕๓

เด็กชายภูริ กันตา
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๕๔

เด็กหญิงศรัณย์ชพร ทิมทอง
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๕๕

เด็กชายพีรณัฐ ทองพะเนา
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๕๖

เด็กชายกิตตินันท์ ธรรมพิดา
๓๐/๐๑/๒๕๓๙

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๕๗

เด็กชายสหรัถ เขียนแม้น
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๕๘

เด็กชายเพทาย กล่อมวิญญา
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๕๙

เด็กชายวีรภัทร ทรัพย์สมบัติ
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๖๐

เด็กชายภูตะวัน ศิริวงค์จักร

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๖๑

เด็กชายพงษ์ภรณ์ เสริฐจำเริญ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๖๒

เด็กหญิงวรินยุพา วันสา
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๖๓

เด็กชายชัยชนะ สิงหา
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๖๔

เด็กชายภราดร สอนจันทร์
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๖๕

เด็กชายพงษ์อมร คหินทพงษ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๖๖

เด็กชายยุทธพิพัฒน์ กองอินทร์
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๖๗

เด็กหญิงภัทรลดา บุญห่อ
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๖๘

เด็กชายธีรภัทร เพ็งคลัง

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๖๙

เด็กหญิงสมฤทัย แซ่โง้ว
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๗๐

เด็กหญิงณัฎฐฌา เกตุแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๗๑

เด็กชายณัฐวุฒ ภักไม
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๗๒

เด็กชายนวมินทร์ ผดุงกิจ
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๗๓

เด็กชายชญานนท์ นิลพันธ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๗๔

เด็กชายวิศวพงศ์ พัวพันธ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๗๕

นายภูวดล สุภิสิงห์
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๗๖

เด็กหญิงจิฎาภา อยู่ร่ม
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๗๗

เด็กชายพีรพล มนตรี
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๗๘

เด็กชายชาคริต เทพประสิทธิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๗๙

เด็กชายศิวกร เจริญเชาว์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๕๔ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๘๐

เด็กชายบุณยกร สลุงอยู่
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๘๑

เด็กชายปรเมศ ประชุมจิต
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๘๒

เด็กชายวิศวะ เชิญนิยม
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๘๓

เด็กชายมงคล ปาวะโก

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๘๔

เด็กชายธันวา ติปะยานนท์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๘๕

เด็กชายสุชิน ชุณศาสตร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๘๖

เด็กชายต้นกุมภา พันธ์เรือง
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๘๗

เด็กหญิงวรัญญา ฉันทะลาภ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๘๘

เด็กหญิงมนัสพร นาคเกตุ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๘๙

เด็กหญิงชรินธร เข็มศิริ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๙๐

เด็กหญิงอลิษษา จันทมุนี
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๙๑

เด็กหญิงจิรวดี เอียมจิตร์

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๙๒

เด็กหญิงนฤยา หนุนภักดี
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๙๓

เด็กหญิงญานิสา รัตพลที
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๙๔

เด็กหญิงกันต์กมล นกเทศ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๙๕

เด็กหญิงอภิณญา ศรีสุพงษ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๙๖

เด็กหญิงปยะมล จันกระจ่าง
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๙๗

เด็กหญิงเพชรพิม สังข์ทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๙๘

เด็กหญิงภัทราพร ทิพย์ประเสริฐ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๘๙๙

เด็กหญิงชลลดา สุขีภาพ
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๐๐

เด็กหญิงปญฑิตา สาระษี
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๐๑

เด็กหญิงสุนิสา นรมัด
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๐๒

เด็กหญิงสุจิรา สายเกิด
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๐๓

เด็กชายนพนันท์ เกิดปน
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๐๔

เด็กชายนันทภพ เกิดปน
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๐๕

เด็กชายจักรกฤษณ์ แย้มสบาย
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๐๖

เด็กชายนันทเดช กลินทรัพย์

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๐๗

เด็กชายธนาวุฒิ สระทองอ้าย
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๐๘

เด็กชายธนพัฒน์ ปานเกิด

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๐๙

เด็กชายปภาดา เนียมแย้ม

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๑๐

เด็กหญิงสิริยากร ธัญญสมบูรณ์ผล
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๑๑

เด็กหญิงนำมนต์ วิจิตร
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๑๒

เด็กหญิงธนวรรณ สนธิสาขา
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๑๓

เด็กหญิงวิภาวี ชมบุญ
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๑๔

เด็กหญิงรักษา แหวนในเมือง
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๕๕ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๑๕

เด็กหญิงวราลี ครุรัฐปยสกุล
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๑๖

เด็กหญิงณัฐกาญน์ โนรี
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๑๗

เด็กหญิงนัฐญา ชมภูพืน

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๑๘

เด็กหญิงศศิวรรณ แหวนเพชร
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๑๙

เด็กหญิงนันท์นภัส แจ่มจันทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๒๐

เด็กหญิงอรจิรา งามสะอาด

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๒๑

เด็กหญิงณัฐนันท์ ขันใจ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๒๒

เด็กหญิงณิชาภัทร เพ็ชรศักดา
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๒๓

เด็กหญิงณัฐรัตน์ เฟองอักษร
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๒๔

เด็กชายจิรภาส ทรัพย์วิลาวรรณ
๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๒๕

เด็กชายอภิวิชญ์ อินนอก

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๒๖

เด็กชายปญณฑัตน์ เกษมศิลป
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๒๗

เด็กชายกฤษฎา ศรีบุญเรือง
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๒๘

เด็กชายอัครชัย ยองใย
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๒๙

เด็กชายพรหมพัฒน ชูสีขาว
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๓๐

เด็กหญิงพิมชนก สังข์โชติ
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๓๑

เด็กชายฉลองรัตน์ มลิวรรณ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๓๒

เด็กหญิงปนัดดา หาญพิทักษ์ผล
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๓๓

เด็กชายศิริชัย ทองอินทร์
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๓๔

เด็กหญิงชลกร นวลละออง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๓๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

ภาคีฉาย
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๓๖

เด็กชายอิทธิพล พืชโรจน์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๓๗

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เศรษฐสุข
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๓๘

เด็กหญิงภัคพร วิริยานุวัฒน์กุล
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๓๙

เด็กหญิงณิชากร สุขประเสริฐ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๔๐

เด็กหญิงธันวาพร พึงเปนสุข

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๔๑

เด็กหญิงจิดาภา คาวินวิทย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๔๒

เด็กชายจตุรวิทย์ เครือคำหล่อ
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๔๓

เด็กชายวรเมธ ภมรประเสริฐ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๔๔

เด็กชายวิษณุวัต ศรียาภัย
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๔๕

เด็กชายอัสนี รอดประเสริฐ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๔๖

เด็กหญิงณัชวดี เปยแดง

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๔๗

เด็กหญิงพิชญาภรณ์ เดชคงทน

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๔๘

เด็กหญิงวชรพร แซ่แต้
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๔๙

เด็กหญิงวันวิสา พราหมณัง
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๕๖ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๕๐

เด็กหญิงเยาวเรช คล้ายรามัญ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๕๑

เด็กชายณัฐพล อยู่ดี
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๕๒

เด็กชายขวัญกิตติ ศรีสุวรรณ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๕๓

เด็กชายชัยวัฒน์ โสมา
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๕๔

เด็กชายพีรพัฒน์ ชูม่วง
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๕๕

เด็กชายภานรินทร์ เมฆสุวรรณ
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๕๖

เด็กชายศรัณยพงศ์ สมชอบ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๕๗

เด็กชายสิริภูมิ เพชรพิริยะพงศ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๕๘

เด็กหญิงญรินรดา เพชรรัตน์
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๕๙

เด็กหญิงญาณิชา สาริกบุตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๖๐

เด็กหญิงณธิดา เทพาศักดิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๖๑

เด็กหญิงณัฐธิดา ดำนิล
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๖๒

เด็กหญิงบุณดารินทร์ ชุติญาพงศ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๖๓

เด็กหญิงพิชชาภรณ์ ต่อวิริยะเลิศชัย
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๖๔

เด็กหญิงลัลนา พงษ์หิรัญ
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๖๕

เด็กหญิงศศิวิมล หวลบุญตา
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๖๖

เด็กหญิงสุวรรยา สงึมรัมย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๖๗

เด็กหญิงอัญชลี อินจุ้ย
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๖๘

เด็กชายธราเทพ โพธิเกตุ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๖๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

ถนอมพันธุ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๗๐

เด็กชายปวรปรัชญ์ ทองเนืออิม

้ ่

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๗๑

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ทรัพย์พล
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๗๒

เด็กชายเอกรินทร์ พรหมบุตร
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๗๓

เด็กหญิงจริญญา คำหอม
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๗๔

เด็กหญิงช่อทิพย์ พารอด
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๗๕

เด็กหญิงณัฐธิดา กาญจนะ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๗๖

เด็กหญิงธัญญ์วรัตน์ ปานก้อม
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๗๗

เด็กหญิงปยธิดา จันทรอวยฃัย
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๗๘

เด็กหญิงไปรยา สนธิลัคณากุล
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๗๙

เด็กหญิงพีรดา พูลพังงา

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๘๐

เด็กหญิงวรัชยา ประทุมรุ่งเรือง
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๘๑

เด็กหญิงวาสิตาณ์ เปาจีน
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๘๒

เด็กหญิงศศิพิมล จันทะโพธิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๘๓

เด็กชายชนะชนม์
ศรีรัตนพาทานนท์ ๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๘๔

เด็กชายชยางกูร จันทะวาง
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๕๗ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๘๕

เด็กชายชินวัตร โรจน์กิตติสกุล
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๘๖

เด็กชายฐนภัทร์ ฉัตรไพศาลสุข
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๘๗

เด็กชายธนกฤต สุขโกษา
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๘๘

เด็กชายธนาคร ธานี
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๘๙

เด็กหญิงพิชณ์สินี พรเดชาเสถียร
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๙๐

เด็กหญิงวริณยุภา แท่งเหล็ก
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๙๑

เด็กหญิงอัญชิสา คูณวงษ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๙๒

เด็กหญิงนริศรา ธูปกระแจะ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๙๓

เด็กหญิงมานิตา ชมเชย
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๙๔

เด็กหญิงพิมลวรรณ เหล่าทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๙๕

เด็กชายณัฐวัตร
วัฒนาพรประเสริฐ ๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๙๖

เด็กหญิงปวีณ์นุช ศรีอลงกรณ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๙๗

เด็กหญิงไมสเซอร์ โนรีวงษา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๙๘

เด็กชายพีรวิชญ์ หุราพันธุ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๘๙๙๙

เด็กหญิงกชามาส หุราพันธุ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๐๐

เด็กหญิงพิชญาภัค กุลทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๐๑

เด็กชายภูลังกา แก้วพุ่ม
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๐๒

เด็กหญิงภัทรนันท์ เวบ้านแพ้ว
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๐๓

เด็กชายธนพล ศรีชัยราษฎร์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๐๔

เด็กชายธิติพัทธ์ สุดสาคร
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๐๕

เด็กชายสงกรานต์ แจ่มสว่าง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๐๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา สิทธิชัย
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๐๗

เด็กชายณพวิทย์ อินทศร
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๐๘

เด็กหญิงศุภิสรา เจริญนิตย์
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๐๙
เด็กชายศาสตรายุทธ ประมาณพล

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๑๐

เด็กชายธนาคาร ศรีพุธสมบูรณ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๑๑

เด็กหญิงปญญาพร พิศชวนชม
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๑๒

เด็กชายธีรสิทธิ

์

ศรีจันทร์
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๑๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ นาคมาลี
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๑๔

เด็กหญิงลักษิกา ปติทานัง
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๑๕

เด็กหญิงอรวรรยา เครืออ่อน
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๑๖

เด็กหญิงอรอินทุ์ โรจนโขติวัฒน์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๑๗

เด็กชายศิริโชค ศึกษาศิลป
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๑๘

เด็กหญิงไอรดา อยู่เปรม
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๑๙

เด็กชายธาวิน มีศรีสุข
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๕๘ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๒๐

เด็กชายจีรวัฒน์ เมฆโปธิ
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๒๑

เด็กหญิงบัณฑิตา รัตนจิโรจน์กุล
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๒๒

เด็กหญิงภัทรมน คงเรือง
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๒๓

เด็กชายณพนธ์วรรณ เกือบุญส่ง

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๒๔

เด็กชายฑิฆัมพร กันธิยะ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๒๕

เด็กชายโชติจักรภัทร ศิริพลชัย
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๒๖
เด็กหญิงวรพิชาสุรางค์

เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๒๗

เด็กชายบุณยกร มะโนวรรณ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๒๘

เด็กหญิงชาลิสา พันศรี
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๒๙

เด็กหญิงญาณิศา เบียดขุนทด
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๓๐

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ขำแก้ว
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๓๑

เด็กหญิงพีรดา เหล่านกชุม
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๓๒

เด็กหญิงบุญยาพร มันปาน

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๓๓

เด็กหญิงจิดาภา คำสัตย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๓๔

เด็กหญิงนันทิยา เปานาเรียง
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๓๕

เด็กหญิงญาณัจฉรา แก้วอาจ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๓๖

เด็กหญิงพิชญาภา โคดม
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๓๗

เด็กหญิงพรชนก เพชรชาติ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๓๘

เด็กชายพฤฒิธร วรรณุทรวง
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๓๙

เด็กชายพีรพัฒน์ ภูมิสนิท
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๔๐

เด็กชายอาจอง หงษ์รัตนาฤทธิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๔๑

เด็กหญิงพรธีรา กรุงไกร
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๔๒

เด็กหญิงโสภิตา ชมชืน

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๔๓

เด็กชายธนกร เจนมันคง

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๔๔

เด็กหญิงรัชนก สีนำอ้อม
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๔๕

เด็กหญิงชัญญาภัค กฤษตฌาพนธ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๔๖

เด็กชายชานนท์ มุ่งปนกลาง
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๔๗

เด็กหญิงจีรพรรณ การะเกษ
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๔๘

เด็กหญิงจิรพรรณ สุนทโรทก
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๔๙

เด็กหญิงฐานัฐดา เกตุแผ้ว
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๕๐

เด็กหญิงกนิษฐา ศรีสุวรรณ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๕๑

เด็กหญิงภานิดา ทองสุข
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๕๒

เด็กชายยืนยง เจริญวัย
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๕๓

เด็กชายภัทรพล ฉายาพันธุ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๕๔

เด็กหญิงวณาปาน เบญจเนติทรัพย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๕๙ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๕๕

เด็กหญิงอิสริยา พลอยศรีไพร
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๕๖

เด็กชายพุฒิพงศ์ วิเศษวงษา
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๕๗

เด็กหญิงปญชิกา ศรีนาวัฒน์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๕๘

เด็กชายธีระ อนุกูล

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๕๙

เด็กหญิงนำผึง

้

ทินช่วย
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๖๐

เด็กชายชัชพงษ์ การะเกษ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๖๑

เด็กหญิงบุษบา เขียวแก้ว
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๖๒

เด็กหญิงภัทรวดี หาศิริ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๖๓

เด็กชายวชิรวิชญ์ ชีวะหิรัญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๖๔

เด็กชายรณพีร์ รวยสูงเนิน
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๖๕

เด็กหญิงวชิรญาณ์ สายสมุทร
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๖๖

เด็กชายชญานนท์ พิพัฒน์ธรรมกุล
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๖๗

เด็กชายวสันต์ รอดมี
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๖๘

เด็กหญิงธัญญพร วรสัมปุรณะ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๖๙

เด็กชายพีรวัส กลับสุข

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๗๐

เด็กหญิงอริสา โหม่งมาตย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๗๑

เด็กชายถิรวุฒิ
คุณดิลกประเสริฐ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๗๒

เด็กหญิงชลธิชา มันสุข

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๗๓

เด็กหญิงเบญจมาศ วงษ์แดง
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๗๔ เด็กหญิงกฤษฎิณิชาพัชร

์

อ่อนละมูล
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๗๕
เด็กหญิงจันทราภรณ์ ไพรจันทร์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๗๖

เด็กหญิงมณศรัณย์ ยิงใหญ่

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๗๗

เด็กชายกิตติภูมิ พึงพรหม

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๗๘

เด็กชายจิรพันธ์ มีพลสม
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๗๙

เด็กชายโชติช่วง ฤาชา
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๘๐

เด็กชายบูรพา ปราณีตพลกรัง
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๘๑

เด็กชายเจษฎา วัชรสุวรรณเสรี
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๘๒

เด็กชายธนวิชญ์ จตุทิพย์สมพล
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๘๓

เด็กหญิงฐิตินันท์ แสนแสบ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๘๔

เด็กชายชัยวัฒน์ ดาโม้
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๘๕

เด็กชายมนัสพล สุนทรมงคล
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๘๖

เด็กชายจารุกิตติ

์

รัศมี
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๘๗

เด็กชายพงษ์ปกรณ์ สัมฤทธิสุทธิ

์ ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๘๘

เด็กชายภัทรพล เจาะจง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๘๙

เด็กชายอติกันต์ พุกสอน
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๖๐ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๙๐

เด็กหญิงภิรดี ศรีโรธ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๙๑

เด็กชายณัฏชนน ฤทธิศักดิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๙๒

เด็กชายพยุงศักดิ

์

วรชาติเสนา
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๙๓

เด็กชายชนะชล คุณเทียง

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๙๔

เด็กชายพรเทพ ถาวรแท้
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๙๕

เด็กหญิงจิรัฐติกาล นาคสกุล
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๙๖

เด็กหญิงชลธาร อาบทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๙๗

เด็กหญิงปวีนุช นวลพลับ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๙๘

เด็กชายเธียรธาดา ปานต๊ะระษี
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๐๙๙

เด็กหญิงสุภนิดา เมฆวงศา
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๐๐

เด็กหญิงพิกุลแก้ว สุขขา
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๐๑

เด็กชายศิวกร กุลวงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๐๒

เด็กชายจักรี จิตรบุญ
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๐๓

เด็กหญิงกรทิพย์ ศรีเทพ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๐๔

เด็กชายปยบุตร วงศ์สวัสดิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๐๕

เด็กชายวุฒิภัทร หอมแขก
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๐๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ขวัญใจรักษ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๐๗

เด็กหญิงจรัสทรัพย์ สิริศิลานันท์
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๐๘

เด็กชายกนกศักดิ

์

เอียมชะโอด

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๐๙

เด็กชายฐิติพัฒน์ สุดสวาท

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๑๐

เด็กหญิงกมณชนก ชาภูวงศ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๑๑

เด็กชายอัครพล วิพรหมหา
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๑๒

เด็กชายอติชาต ผาลี
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๑๓

เด็กชายนนทกานต์ ดอนมงคล
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๑๔

เด็กชายศิวกร ทิชาโรจน์
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๑๕

เด็กชายภัทรภาดร สมจิตต์
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๑๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ แซ่ลี
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๑๗

เด็กหญิงพรหมพร สีกลำ
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๑๘

เด็กชายกฤตภาส สระบัว
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๑๙

เด็กหญิงธนากานต์ ศิริคำ
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๒๐

เด็กชายทินภัทร เจือไธสง
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๒๑

เด็กชายอมรศักดิ

์

บุญรอด
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๒๒

เด็กชายณัฐพงศ์ แสงทอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๒๓

เด็กหญิงชลินดา เกตุแก้ว
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๒๔

เด็กหญิงทิวาพร พรมเเก้ว
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๖๑ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๒๕

เด็กหญิงพรไพลิน จันทร์ย้อย
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๒๖

เด็กหญิงศิริพิศนภา กล้าหาญ
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๒๗

เด็กหญิงภัทรธิดา ลำพา
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๒๘

เด็กหญิงปาริตา สิมดี
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๒๙

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ปอน้อย
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๓๐

เด็กหญิงพิมพาภรณ์ ฑีฆายุวัตน์
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๓๑

เด็กหญิงกชนันท์ พงษ์อาจหาญ
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๓๒

เด็กหญิงเชอริณี ชาติยานนท์
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๓๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ศิริเวช
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๓๔

เด็กหญิงฐิติมา ประทุมพงษ์
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๓๕

เด็กชายวุฒิภัทร แจ่มชน
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๓๖

เด็กหญิงธนภรณ์ หนูชนะภัย
๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๓๗

เด็กชายกฤษณะ น้อยวิลัย
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๓๘

เด็กชายพุฒิพงศ์ ยุ่นแก้ว
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๓๙

เด็กชายภูมิพัฒน์ สุขตะกัว

่

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๔๐

เด็กชายฐิติวุฒน์ สุนทรทรัพย์ชัย
๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๔๑

เด็กหญิงวิภาไล แจ่มใสย
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๔๒

เด็กหญิงปณิสรา วันเมืองเก่า
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๔๓

เด็กชายฤทธิศักดิ

์

พงษ์สมบูรณ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๔๔

เด็กชายศิริภูมิ กุลวงษ์
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๔๕

เด็กชายอริยะ ยวงจันทร์
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๔๖

เด็กหญิงพลอยไพลิน สกุลเพชรถาวร
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๔๗

เด็กชายกรรยกร ทองหยอด
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๔๘

เด็กชายเฉลิมชัย ไชยภูมิ
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๔๙

เด็กชายนพดล ไตรภูมิ
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๕๐

เด็กชายอนุชา คู่อ่อน
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๕๑

เด็กชายติณณภพ จันทร์แต่งผล
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๕๒

เด็กหญิงนิภาพร การะเกษ
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๕๓

เด็กหญิงพิณรัตน์ บุญนวน
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๕๔

เด็กหญิงปนัดดา ม่วงเสน
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๕๕

เด็กหญิงกชกร ณะลาโต
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๕๖

เด็กหญิงกชกร แสงใส
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๕๗

เด็กหญิงรัตติรส ศรีสุวรรณ
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๕๘

เด็กหญิงศศิธรณ์ ดิษฐระหาญ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๕๙

เด็กชายศิริวัฒน์ นนพิภักดิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๖๒ / ๓๔๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๖๐

เด็กหญิงหงษ์หยก หุ่นทอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๖๑

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ธงกระโทก
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๖๒

เด็กหญิงสุธิดา สว่างแสง
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๖๓

เด็กหญิงสุธิตา เงินเนตร
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๖๔

เด็กชายกฤษดา วัยฉายา
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๖๕

เด็กชายพงศ์เทพ เทศสกุณี
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๖๖

เด็กหญิงเกศรา ชูมณี
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๖๗

เด็กหญิงอังศุมาลิน ทองสุข
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๖๘

เด็กชายชนาธิป สมตน
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๖๙

เด็กชายอนุวัต จันทร์ศรี
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๗๐

เด็กชายนนทกานต์ พนมวงค์
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๗๑

เด็กหญิงมนัสวรรณ ประวัติษา
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๗๒

เด็กหญิงวราพร มะโนวรรณ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๗๓

เด็กหญิงนำเพชร เปาเพ็ชร
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๗๔ เด็กหญิงประกายกาญจน์

ประชุมจิต
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๗๕

เด็กหญิงมณีวรรณ เคหะบุตร
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๗๖

เด็กหญิงสุพรรษา มลทัศน์
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๗๗

เด็กหญิงศศิกาญ เฉือยกลาง

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๗๘

เด็กหญิงลักขิณา เปาเล้ง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๗๙

เด็กชายศรศักดิ

์

ฤดีใจ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๘๐

เด็กหญิงจันทรพร เพชรแก้ว
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๘๑

เด็กหญิงวนัฐดา ทองคลี

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๘๒

เด็กชายศุภกร จุลเลศ
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๘๓

เด็กชายรัตนโรจน์ กรุงศรี
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๘๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา อู่ทอง
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๘๕

เด็กหญิงภัทรทร อัครชัยวารี
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๘๖

เด็กชายธิติพัทธ์ อรรถพรพีรกุล
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๘๗

เด็กหญิงกัญญาพัชร เสน่หา
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๘๘

เด็กหญิงณิชารี ฤกษ์รัตนวารี
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๘๙

เด็กหญิงกษิรา ปฏิธรรมากุล
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๙๐

เด็กหญิงปุณยนุช ทองวงศ์ลาภ
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๙๑

เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์ เปยมจอมศิริ
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๙๒

เด็กชายญาณวุฒิ ทับทองคำ
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๙๓

เด็กหญิงณปภา ยิมเสมอจิต

้

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๙๔

เด็กหญิงบุญญาพร วิเศษหอม
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๖๓ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๙๕

เด็กหญิงกัลยรักษ์ สถาพรพงศ์
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๙๖

เด็กหญิงกานต์ธิดา กิมเชียง
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๙๗

เด็กชายติรวัฒน์ พัฒนวราภรณ์
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๙๘

เด็กหญิงพัชรมน วรวัฒน์
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๑๙๙

เด็กหญิงนิตกา อินทร์คำน้อย
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๐๐

เด็กหญิงพรรณิษา ดอกสร้อย
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๐๑

เด็กชายปยพัทธ์ ประพงษ์
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๐๒

เด็กชายอดิศร บุญยิง

่

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๐๓

เด็กชายสิปปภาส ไทยประเสริฐสุข
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๐๔

เด็กชายปญญวัฒน์ แก่กล้า
๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๐๕

เด็กหญิงอัญชิสา ทัศนสันติ

์

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๐๖

เด็กหญิงภัรวรรณ สุทธาภรณ์
๑๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๐๗

เด็กชายปญจพล คงพระบาท
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๐๘

เด็กหญิงสมิตา ชยเดชบำรุง
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๐๙

เด็กชายชนัชญ์กรณ์ ดีดา
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๑๐

เด็กชายธนสาร รัตนไพจิตต์
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๑๑

เด็กหญิงจิรัชญา ศรีสุข
๒๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๑๒

เด็กชายธนภัทร สุวรรณรัศมี
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๑๓

เด็กหญิงธณธรรม์ศร จิตรเหล่าอาพร
๐๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๑๔

เด็กหญิงณัฐนันท์ ชนะภัย
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๑๕

เด็กหญิงชัชชญา จันทรโสภาคย์
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๑๖

เด็กหญิงอริศรา ลาสา
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๑๗

เด็กชายกษิดิส ชุมวงศ์
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๑๘

เด็กหญิงสายธาร จำปาศรี
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๑๙

เด็กชายปญปรานัสร์ ทองไทย
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๒๐

เด็กชายอติรุจ เสือจุ้ย
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๒๑

เด็กชายชัชกานต์ เกียรติกิตติสรณ์
๐๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๒๒

เด็กหญิงเรนะ ฮาเซกาวะ
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๒๓

เด็กชายอลงกรณ์ วิเชียรศิลป
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๒๔

เด็กชายกมลภพ หนูไชยา
๑๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๒๕

เด็กหญิงนภกมล บุญรอด
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๒๖

เด็กหญิงปยธิดา สีอ่อน
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๒๗

เด็กหญิงชนากานต์ ยินชัย
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๒๘

เด็กหญิงพชรวรรณ มันคง

่

๒๕/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๒๙

เด็กชายวีร์ราทร สุดสงวน
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๖๔ / ๓๔๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๓๐

เด็กหญิงมุนินทร์ กลันบุญชุ่ม

่

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๓๑

เด็กหญิงพิชญาภา ภควัตร์กุล
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๓๒

เด็กชายอินทร์ทรรศ พูนศิริ
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๓๓

เด็กหญิงเมธาพร รุ่งสาง
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๓๔

เด็กหญิงณฐพร ทองอิม

่

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๓๕

เด็กชายภูดิศ กิงตระการ

่

๒๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๓๖

เด็กหญิงปาล ก้อนศิลา
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๓๗

เด็กชายกันติชา เจริญพลัน
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๓๘

เด็กชายศรัณย์ สวัสวดิจีน

์

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๓๙

เด็กหญิงกัญญ์นภัส กันอยู่
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๔๐

เด็กชายวีรศรุต บริสุทธิคุณ
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๔๑

เด็กชายจักรพัฒน์ จิตตเสถียร
๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๔๒

เด็กหญิงนารินทร์ฎา เหลียมสมบัติ

่

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๔๓

เด็กชายภณ สาสิงห์
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๔๔

เด็กหญิงอมิตา ศรีพลอย
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๔๕

เด็กชายอรรครา นิธิเมธีกุล
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๔๖

เด็กชายฉัตรภัทร สุภาผล
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๔๗

เด็กชายบุณยกร แนวหล้า
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๔๘

เด็กชายกฤษฏ์ วัฒนจรูญโรจน์
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๔๙

เด็กหญิงณัฐกฤตา พัชรธนานพ
๑๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๕๐

เด็กหญิงอรณิชชา ทับเปย
๑๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๕๑

เด็กหญิงณัฐชานันท์ ดำขำ
๑๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๕๒

เด็กหญิงณิชเบญญา สันติพรรค
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๕๓

เด็กหญิงวริศรา เอียมสำอาง

่

๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๕๔

เด็กชายอัจฉะริยะ ก้านขวา
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๕๕

เด็กชายสีหราช ช่างศูนย์
๐๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๕๖

เด็กหญิงนภัสวรรณ พัดบุญ
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๕๗

เด็กชายญาณพัฒน์ แก้วอุทัศน์
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๕๘

เด็กชายอภิวิชญ์ สิทธิกรวยทอง

์

๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๕๙

เด็กหญิงปวรา ไชยฮะนิจ
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๖๐

เด็กหญิงปภาวรินท์ เทศวงษ์
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๖๑

เด็กหญิงนงค์นภัทส บุญมาดี
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๖๒

เด็กหญิงเกวลิน คุณกะมุด
๐๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๖๓

เด็กชายนนทกรณ์ ปุตุรงค์
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๖๔

เด็กชายปวริศ พลอยเทศ
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๖๕ / ๓๔๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๖๕

เด็กชายต้นตระกูล พัฒนภูมิศิริ
๐๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๖๖

เด็กชายธนภู โพธิสุวรรณ์

์

๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๖๗

เด็กหญิงมานิตา น้อยเวช
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๖๘

เด็กชายสุทธิกานต์ อัศวรุ่งเรือง
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๖๙

เด็กชายชยุต ชลาชีวะ
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๗๐

เด็กหญิงกัญญ์วฬา ทับทิมศรี
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๗๑

เด็กชายรัชเดช สุพัฒนา
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๗๒

เด็กหญิงณัฐภัสสร ขันธจีรวัฒน์
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๗๓

เด็กหญิงชนิกานต์ ชินสกุลเจริญ
๑๐/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๗๔

เด็กหญิงกัญญาพัชร ธิมา
๑๘/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๗๕

เด็กหญิงณิชากร จิตจักร์
๒๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๗๖

เด็กชายนรภัทร กุลสุวรรณ
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๗๗

เด็กชายไกลกังวล วรรักษา
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๗๘

เด็กหญิงพริมาดา อร่ามฉาย
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๗๙ เด็กชายโนอาห์ อนวัฒน์

เดนมาร์ค
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๘๐

เด็กชายสุขสบาย เทศารินทร์
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๘๑
เด็กหญิงนันท์ณัศกรณ์

ทวีทรัพย์มณี
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๘๒

เด็กหญิงปณชญา มีโชค
๑๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๘๓

เด็กชายทนทศ อิงอุดมนุกูล
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๘๔

เด็กชายณัฐกร มณียศ
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๘๕

เด็กหญิงนภสร เทพศิลา
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๘๖

เด็กหญิงณัฐธิดา มินสุวรรณ
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๘๗

เด็กชายยศพัทธ์ บุญช่วยเมตตา
๑๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๘๘

เด็กหญิงณิชาภัทร ศิริมาศ
๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๘๙

เด็กหญิงปณิชา บัวกลำ
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๙๐

เด็กชายณัฐดนัย แก้วประกิจ
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๙๑

เด็กชายหริรักษ์ แดงโชติ
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๙๒

เด็กหญิงKEYU ZHENG
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๙๓

เด็กหญิงโชติกา จันวิลัย

่

๒๐/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๙๔

เด็กชายธีรวิทย์ เหลาคม
๑๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๙๕

เด็กชายรัฐรวี สุริยภักดิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๙๖

เด็กชายปณณวิชญ์ เลียงตระกูลชัย
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๙๗

เด็กหญิงรวิสรา ศรีอารยะ
๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๙๘

เด็กหญิงนพมาส จากสถาน
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๒๙๙

เด็กหญิงปวีณ์นุช มุธิตา
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๖๖ / ๓๔๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๐๐

เด็กชายธนกฤต ศิริมงคล
๐๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๐๑

เด็กหญิงพัทราธร หิรัญสิ
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๐๒

เด็กชายธีร์ธวัช มากวิเศษ
๒๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๐๓

เด็กชายพงศ์พัทธ์ วรากรณ์
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๐๔

เด็กชายภูมิพัฒน์ เนียมจันทร์
๒๐/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๐๕

เด็กชายบูรพา ไชยสุวรรณ
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๐๖

เด็กชายธีรภัทร เดชะคำภู
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๐๗

เด็กหญิงธัญชนก บุญโต
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๐๘

เด็กหญิงกรชนก ประชุมจิตร
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๐๙

เด็กชายชนกานต์ ชัยมงคล
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๑๐

เด็กชายธนะพัฒน์ จันทร์เด่นดวง
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๑๑

เด็กชายธนศิษฏ์ จันทร์เด่นดวง
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๑๒

เด็กชายนิธินันท์ สุระพิทักษ์
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๑๓

เด็กชายจิรภาส อังโชติพันธุ์
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๑๔

เด็กหญิงณัฐณิฌา พุฒซ้อน
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๑๕

เด็กหญิงพิชชากร ศรีเมือง
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๑๖

เด็กหญิงณัฐวศา พ่วงพี
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๑๗

เด็กหญิงภาริญ ยงวัฒนสุนทร
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๑๘

เด็กหญิงศรัณย์ภัทร อารีรักษ์
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๑๙

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ศักดินรารักษ์

์

๒๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๒๐

เด็กหญิงณัฏฐิกา ชัยบุญมา
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๒๑

เด็กหญิงโยษิตา มงคลพัฒนะ
๒๐/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๒๒

เด็กหญิงภัทรธิดา เสนามงคล
๐๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๒๓

เด็กหญิงนันทณัฎฐ์ พูนพายัพ
๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๒๔

เด็กหญิงกุลิสรา พีพานิช

่

๐๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๒๕

เด็กชายปยะณัฐ สิงห์สาย
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๒๖

เด็กหญิงนันทรัตน์ เงาระยับ
๒๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๒๗

เด็กชายกฤตภาส สว่างพิมพ์
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๒๘

เด็กชายอภิวิชญ์
ลาภอุทัยกาญจน์

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๒๙

เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์ อนันต์ศิริประภา
๑๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๓๐

เด็กชายศิรวริศ ประยูรศิริศักดิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๓๑

เด็กหญิงนนทรัตน์ วรรณธนาสิน
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๓๒

เด็กชายณฐพงศ์ ทองดำ
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๓๓

เด็กหญิงวันวิวาห์ อินอำ
๒๐/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๓๔

เด็กหญิงอังศุธาลิน แดงโสภา
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๖๗ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๓๕

เด็กชายวชิรวิชญ์ อินทคง
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๓๖

เด็กชายชินพัฒน์ พิริยะเชิดชูชัย
๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๓๗

เด็กหญิงณัฐฐาพร กิติประสิทธิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๓๘

เด็กชายเอกวัจน์ กิงตระการ

่

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๓๙

เด็กหญิงปยุดา กิรติรัตนนารถ
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๔๐

เด็กหญิงอภิชญา ต่วนสวัสดิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๔๑

เด็กหญิงทิพย์จรินทร์ อวบสันเทียะ
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๔๒

เด็กหญิงปภาวรินทร์ มีทรัพย์
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๔๓

เด็กชายพชรดนัย เกตุลุนสงค์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๔๔

เด็กหญิงณัฐปรียา แดนดงยิง

่

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๔๕

เด็กหญิงวัลลภา ตัณฑ์สุระ
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๔๖

เด็กหญิงณปภา เทียมศรี
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๔๗

เด็กชายภัทรพล แก้วประกิจ
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๔๘

เด็กหญิงภูริชญา เติมศรีทอง
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๔๙

เด็กหญิงวรฐา
ตระกูลไพบูลย์กิจ ๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๕๐

เด็กชายรัตนดล ยิมประเสริฐ

้

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๕๑

เด็กชายปวเรศ ตรงกิจรุ่งเรือง
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๕๒

เด็กหญิงอิสรีย์ เรืองรุ่ง
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๕๓

เด็กหญิงภูริตา ปอมทอง
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๕๔

เด็กชายตระกูลพันธุ์ วงษ์กันยา
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๕๕

เด็กชายชิตวัน ห้องหิรัญ
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๕๖

เด็กชายรัชกฤต บุญทวี
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๕๗

เด็กหญิงเตชินี รัตนบ้านกรวย
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๕๘

เด็กหญิงภรภัทร์ หาญใจ
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๕๙

เด็กชายเขษมศักดิ

์

นพขำ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๖๐
เด็กหญิงชุภีมกาญจน จันทร์ดี

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๖๑

เด็กหญิงสุกาญจน์ บุญชู
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๖๒

เด็กหญิงชาลิสา ลิมประเสริฐ

้

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๖๓

เด็กชายชยพล สุกุลปรีดากร
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๖๔

เด็กหญิงศศิณา แสงโรจนรัตน์
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๖๕

เด็กชายพรสัณฐ์ เหมือนบุญส่ง
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๖๖

เด็กชายภูมิพัฒน์ คำภูษา
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๖๗

เด็กหญิงนันท์นภัส พงศ์ปฏิเมธ
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๖๘

เด็กชายพีรพัฒน์ แพ่ศิริพุฒิพงษ์
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๖๙

เด็กชายนพณัฐ หลวงพล
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๖๘ / ๓๔๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๗๐

เด็กหญิงภัทรภร ทองอยู่
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๗๑

เด็กหญิงศิรดา ราชอักษร
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๗๒

เด็กหญิงอรไพลิน ศรีจันทร์
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๗๓

เด็กหญิงพิชชาภา ฉายแสง
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๗๔

เด็กชายสาธิต หลักฐาน
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๗๕

เด็กชายมนัสวิน สุวรรณผ่องใส
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๗๖

เด็กชายกรเอก ธนโชติกุลภัทร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๗๗

เด็กหญิงพิชญาภา พาหา
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๗๘

เด็กหญิงนันท์นภัส จันทะฤทธิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๗๙

เด็กหญิงลลิตภัทร เดชพงษ์
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๘๐

เด็กชายวริทธิ

์

ต๊ะมามูล
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๘๑

เด็กชายกันตินันท์ จินเลิศ
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๘๒

เด็กชายอภินันท์ นิลศรี
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๘๓

เด็กชายนนทพัทธ์ แสงจันทร์
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๘๔

เด็กชายพงศ์ธาริน จิรายุวิฒน์
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๘๕

เด็กชายธนภัทร คมน์อนันต์
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๘๖

เด็กหญิงลภัสรดา จิรกุลธนภัทร
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๘๗

เด็กหญิงพัชรณัฐ พูนธนาทรัพย์
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๘๘

เด็กชายจูเลียโน่ เดลฟาวีโร่
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๘๙

เด็กชายจิรัฐติกรณ์ สำรวมรัมย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๙๐

เด็กหญิงพรไพลิน กรัพณานนท์
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๙๑

เด็กหญิงยลรดี มณเฑียร
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๙๒

เด็กชายพัสกร อกนิษฐวงศ์
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๙๓

เด็กชายภูมิรพี นพรัตน์
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๙๔

เด็กหญิงญาณิศา สมเผดิม
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๙๕

เด็กชายพสิน มากเจริญ
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๙๖

เด็กชายศรัณยู ชนะพันธุ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๙๗

เด็กหญิงชนิษฐา นิติวรางกูร
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๙๘

เด็กชายธรณัส มีชัย
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๓๙๙

เด็กหญิงกุลิสรา ไตรสาคร
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๐๐

เด็กชายนรัตน์ จันทร์ช่วง

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๐๑

เด็กชายธนกร แสนเสนาะ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๐๒

เด็กชายภัทรศักดิ

์

นวเลิศปรีชา
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๐๓

เด็กชายธนภัทร ศิริฟก
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๐๔

เด็กชายแอนดรูว์ มาร์เคนท์ซี

่

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๖๙ / ๓๔๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๐๕

เด็กชายราชพฤกษ์ เจนเลือย

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๐๖

เด็กหญิงรินรดา โชติจิตราเดช
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๐๗

เด็กชายปารเมศ ดวงศรีแก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๐๘

เด็กชายภักดิมาตุภูมิ

์

ปริศนานันทกุล
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๐๙

เด็กชายศุภกร แสงอนันต์
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๑๐

เด็กชายศุทธวงศ์ เหล่าทองดี
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๑๑

เด็กชายธนาศักดิ

์

ปติควร
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๑๒

เด็กชายภูวเนศวร์ รามสวัสดิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๑๓

เด็กชายยศสรัล มันคงดี

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๑๔

เด็กชายปณณทัต วายุเวช
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๑๕

เด็กหญิงมณัญรดา เครือใหญ่

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๑๖

เด็กหญิงชมพูนุท เจนวิบูลกิจ
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๑๗

เด็กหญิงชัชชมาภรณ์ ผาลึก
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๑๘

เด็กชายกิตติพัศ ตนภู
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๑๙

เด็กชายศุภพล หลีกเลียง

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๒๐

เด็กหญิงจิรภัทร แสงฤทธิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๒๑

เด็กชายณัฐวุฒิ สถิตย์พงษ์
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๒๒

เด็กชายปธานิน ประจำแท่น
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๒๓

เด็กชายวัชรพล เรืองทิพย์
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๒๔

เด็กชายศุภโชค เรือนสม
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๒๕

เด็กหญิงมนต์นภา พงษ์เตรียง
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๒๖

เด็กหญิงชัยณัฐ ทองเล็ก
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๒๗

เด็กหญิงปณรสี บุญชือ

่

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๒๘

เด็กชายอังกูร ภัทรมานพ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๒๙

เด็กชายทีฆทัศน์ อุดมทีฆะวัฒน์
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๓๐

เด็กหญิงฉัตรตรา สุขผสาร
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๓๑

เด็กชายกิตติทัต ขัตติยะ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๓๒

เด็กชายชินภัทร เพ็ชรนวล
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๓๓

เด็กชายพลศรุต เกียรติมนตรี
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๓๔

เด็กหญิงปณฑารีย์ หนูแสง
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๓๕

เด็กชายรัชชานนท์ โรจน์สกุลวัฒนา
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๓๖

เด็กชายณัฐภัทร ถนอมรัตน์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๓๗

เด็กชายกันตพิชญ์ ภาคแก้ว
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๓๘

เด็กชายณัฐวัตร อินอำ
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๓๙

เด็กชายศุภโชค สาลี
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๗๐ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๔๐

เด็กชายจิรภัทร ประทีป
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๔๑

นางสาวพิมพ์พิชชา นาคสวัวสดิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๔๒

นางสุพิชญา แสงคำ
๒๗/๐๓/๒๕๑๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๔๓

นายชนะพร ไชยสุวรรณ
๐๘/๑๑/๒๕๐๓

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๔๔

นางสาวณัฐมน เณรเกิด
๐๑/๐๕/๒๕๐๗

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๔๕

นางสาวเกศินี ผ่องใส
๒๕/๐๘/๒๕๐๙

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๔๖

นางสาวประนอม อุ่นทรัพย์

๒๕/๑๒/๒๕๑๑

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๔๗

นายคมเดช ทองพุ่ม
๑๗/๐๗/๒๕๑๓

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๔๘

นางสาวกนกนัช ทองนิม

่

๑๒/๐๘/๒๕๑๕

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๔๙

นายวรายุทธ วงศ์สวัสดิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๑๖

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๕๐

นางสาวธัญศิริ จองตามา
๒๐/๑๐/๒๕๑๗

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๕๑

นายพรหมวงศ์ สุทธิฤทธิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๑๘

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๕๒

นายพิชัยสิทธิ

์

วิโสรัมย์ ๗/๘/๒๕๑๘ เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๕๓

นางเปรียม ชามนตรี
๐๑/๐๑/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๕๔

นายพรรยงค์ ทองแผ่น
๐๕/๑๐/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๕๕

นายธนพจน์ วัยจะมี
๐๘/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๕๖

นางสาวสายรุ้ง เย็นสมุทร
๑๓/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๕๗

นายสุรนัย บัวทรัพย์
๐๙/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๕๘

นางสาวสุพรรณี จันทร์บัว
๐๓/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๕๙

นางสาวสุริยาพร เนตรทอง

๒๗/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๖๐

นายนพพร ซิวกระสังข์
๐๑/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๖๑

นายวุฒิชัย สุขเกษม
๑๒/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๖๒

นางสาวศรีประไพ คุณศิริ
๑๔/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๖๓

นางสาวประภาสิริ ขันธวัตร
๑๑/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๖๔

นางสาวสกุณา สุขประสม
๓๑/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๖๕

นางสาวขวัญใจ เพชรม่อม
๐๙/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๖๖

นายไพรวัลย์ เหมือนแม้น

๒๕/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๖๗

นายอิทธิชัย คำถิมาบุตร
๐๕/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๖๘

นางสาวนาริน แสนหลวง
๑๐/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๖๙

นางสาววาสนา สุต๊ะเขตต์
๑๒/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๗๐

นางสาวทินภัทร กุลมาลา
๓๑/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๗๑

นางสาวสุภารัตน์ เสียงเย็น
๐๒/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๗๒

นางสาวประภาพร เผ่าแสง
๑๔/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๗๓

นางสาวพจนีย์ คงขำ
๑๖/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๗๔

นางสาววงเดือน ฆ้องสะเทือน
๒๓/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๗๑ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๗๕

นางสาวนวลละออ ทองประดับ
๒๖/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๗๖

นางสาวจุติพร สำเภาเงิน
๑๒/๐๖/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๗๗

นายธีรวัฒน์ แปนลาภ
๑๙/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๗๘

นายวัชรพล จันทร์ดร
๐๖/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๗๙

นางสาวทิพากร ศรีละพันธ์
๐๖/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๘๐

นางสาวสุธาสินี รุ่งสว่าง
๑๒/๐๖/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๘๑

นายศาสตรา กรีประทุม
๑๕/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๘๒

นายทศพล สมิงวรรณ
๒๐/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๘๓

นายเจษฎา ลุนกุนเลาะ
๑๐/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๘๔

นางสาวอรสา ชูช่วย
๒๔/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๘๕

นางสาวสุนิสา ถาต่าย
๑๙/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๘๖

นายธนชัย มณีแจ่ม
๑๓/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๘๗

นางสาวปริชาติ ปกษี
๑๙/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๘๘

นายวันชัย กองศักดา

๑๓/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๘๙

นายวันเฉลิม ทองชืน

่

๐๕/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๙๐

นายศราวุฒิ จันทราช
๑๔/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๙๑

นางสาววิไล วงศ์ขำ
๓๐/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๙๒

นางสาวอาทิมา เกตุแย้ม
๐๙/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๙๓

นางสาวมุกดา จันทร์ทอง
๐๙/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๙๔

นายวัชระ เสถียร
๑๙/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๙๕

นายอมเรศ พันอาธรรม
๐๑/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๙๖

นางสาวศินีนาถ คางงูเหลือม

๒๘/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๙๗

นางสาวชนัจดา กรงจักร
๒๙/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๙๘

นายบัณฑิต นาคอ่อน
๑๕/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๔๙๙

นายศุภชัย กุนทะมุนี
๒๒/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๐๐

นายประกิต ใบม่วง
๑๓/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๐๑

นายเอกราช ชัยรัตน์
๐๓/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๐๒

นายธวัชชัย นาจศรัมย์
๒๒/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๐๓

นางสาววิลาวรรณ เกษบึงกาฬ
๑๗/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๐๔

นางสาวอริศรา ตะมะ
๑๒/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๐๕

นางสาวจนานาจ อิทธิทรัพย์
๐๗/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๐๖

นางสาวกฤษณพร ธฤษณกานต์กุล
๒๗/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๐๗

นางสาววรรณพร ใจนวล
๒๒/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๐๘

นายณัฐวุฒิ กัลพันธ์
๐๗/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๐๙

นางสาวปราณี อ่อนน้อม
๒๑/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๗๒ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๑๐

นางสาวเสาวลักษณ์ เวชกามา
๑๒/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๑๑

นายสายฟา แซ่ตัน
๒๘/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๑๒

นายวีรศักดิ

์

บุดดีคำ

๒๑/๑๑/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๑๓

นายภูวไนย นาบำรุง
๒๑/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๑๔

นางสาววรรณิศา แก้วหิน
๑๒/๐๒/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๑๕

นางสาววรรณวิศา สาลี
๒๕/๐๒/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๑๖

นางสาวสุรตา แก้วเสริม
๐๖/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๑๗

นางสาวสุภาพร โพสาราช
๑๐/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๑๘

นายทิวากร กุทาพันธ์
๑๒/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๑๙

นายวิศรุต คงใหม่
๐๙/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๒๐

นายชัชวาล ยอดแก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๒๑

นายสมใจ ชืนใจ

่

๑๒/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๒๒

นางสาวกัญญาวีย์ สว่างไชย
๒๙/๐๕/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๒๓

นายไวศกร หล่อศิลาทอง
๐๗/๐๓/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๒๔

นายศิวกร ทรัพย์ประมูล
๐๑/๐๘/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๒๕

นายมงคล เกตุศรีแก้ว
๑๓/๐๕/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๒๖

นางสาวศิรดา หนูนาค
๐๔/๐๕/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๒๗

นางสาวหนึงฤทัย

่

รัตนอุบล
๐๒/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๒๘

นายเจนภพ พาลีขัน
๐๓/๐๕/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๒๙

นางสาวพิชฎา เพชรดี
๑๔/๐๓/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๓๐

นายอำนวย ศรีมุก
๒๐/๐๗/๒๕๔๑

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๓๑

นางสาวภัคจิรา จันทร์แย้ม
๐๖/๐๖/๒๕๔๑

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๓๒

เด็กหญิงชลิตา เพ็ชร์วงษ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๓๓

เด็กหญิงณัชชา จงนิมิตมงคล

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๓๔

เด็กหญิงณัชชา หนูขาว
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๓๕

เด็กหญิงนันทิชา จันน้อย
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๓๖

เด็กหญิงปณาลี วุฒิอนันต์ชัย
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๓๗

เด็กหญิงศิริกัญญา สุขคีรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๓๘

เด็กหญิงศิลัมพา ปยะกาโส
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๓๙

เด็กหญิงสุธาสินี ไวยา
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๔๐

เด็กชายคิมหันต์ พุดซ้อน
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๔๑ เด็กชายเจษฏา โจนาธาน

เรนเดลล์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๔๒

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ศรีสวัสดิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๔๓

เด็กหญิงกุลธิดา ขอนแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๔๔

เด็กหญิงแก้วตา กรอกงูเหลือม
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๗๓ / ๓๔๐

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๔๕

เด็กหญิงคริศฐา มาตวงศ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๔๖

เด็กหญิงจันทร์จิรา อ้อคำ
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๔๗

เด็กหญิงจีรนันท์ รักญาติ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๔๘

เด็กหญิงตรีกานต์ ฉลองคฤหโยธิน
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๔๙

เด็กหญิงทิพวรรณ บุญโสม
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๕๐

เด็กหญิงธัญนันท์ โพธี
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๕๑

เด็กหญิงธารารัตน์ พึงไพฑูรย์

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๕๒

เด็กหญิงนิภาพร ดวงใจ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๕๓

เด็กหญิงพรไพลิน เจือจันทร์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๕๔

เด็กหญิงเพชรรัตน์ อยู่ไพศาล
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๕๕

เด็กหญิงศกุนิชญ์ อำคำ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๕๖

เด็กหญิงหทัยกานต์ อยู่สมปอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๕๗

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เขียวมาลี
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๕๘

เด็กหญิงอาริสา เวชศาสตร์
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๕๙

เด็กชายกิตตินันท์ พูนดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๖๐

เด็กชายณัฐพงษ์ ลิมไทย

้

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๖๑

เด็กชายธนกร รุ่งเมฆารัตน์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๖๒

เด็กหญิงกมลพร ภาษยะวัต
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๖๓

เด็กหญิงกรวรรณ แย้มยวน
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๖๔

เด็กหญิงจันทิมา บำรุงเมือง
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๖๕

เด็กหญิงฐิติมา แพงกันยา
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๖๖

เด็กหญิงนิศา ภูบาทา
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๖๗

เด็กหญิงพลอยนภา ห่วงรักษ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๖๘

เด็กหญิงพิชามญชุ์ เพ็ชร์นิล
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๖๙

เด็กชายศุภวิชญ์ ใจปทุม
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๗๐

เด็กชายอมรพันธุ์ จำรัสศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๗๑

เด็กหญิงณัฐศร บรรดาศักดิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๗๒

เด็กหญิงธัญญ่า ใจเปยม
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๗๓

เด็กหญิงภัทรดา คนซือ

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๗๔

เด็กหญิงวราวัณท์ แก้วดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๗๕

เด็กหญิงวิภาดา สุทธิหา
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๗๖

เด็กหญิงสายไหม วรรณสา
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๗๗

เด็กหญิงสุธาสินี ทองเฟอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๗๘

เด็กชายจิระศักดิ

์

นามมูลนาค
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๗๙

เด็กชายญาณกร สุวพร
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๗๔ / ๓๔๐
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ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๘๐

เด็กชายนัฐพงษ์ การสมบัติ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๘๑

เด็กชายภาวัต ติงสง่า
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๘๒

เด็กชายภูริภัทร รอดดี
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๘๓

เด็กชายมาวิน ทองชมพู
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๘๔

เด็กชายวรรษชล ศรีศิล
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๘๕

เด็กชายศักดิพล

์

ปลุกเศก
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๘๖

เด็กชายสุวพัชร เกิดการแพทย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๘๗

เด็กชายอโณทัย หมวกเพ็ชร์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๘๘

เด็กชายอัครภูมินทร์ กุลวงษ์ศรี
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๘๙

เด็กหญิงกัลยณัฐ พันแตง
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๙๐

เด็กหญิงนันท์นภัส เกตุชนก
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๙๑

เด็กชายจักรภัทร ก้อนคำ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๙๒

เด็กชายชนะศักดิ

์

หงอกภิลัย
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๙๓

เด็กชายชลธาร เกตุสร
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๙๔

เด็กชายบวรทัต จิตรสำราญ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๙๕

เด็กชายปฎิภาณ แสงจันทร์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๙๖

เด็กชายรวิภาส ศรีจันทร์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๙๗

เด็กชายรัฐนนท์ อรินทร
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๙๘

เด็กชายวัชรศักดิ

์

สุขตะ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๕๙๙

เด็กหญิงกิตติกา มุงทอง
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๐๐

เด็กหญิงกุลธิดา มลใสกุล
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๐๑

เด็กหญิงณัฐกมล พุฒสุข
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๐๒

เด็กหญิงณัฐชา ชนะเลิศพาณิชย์
๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๐๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ดอนรุ่งจันทร์
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๐๔

เด็กหญิงนฤพร ม่วงนาค

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๐๕

เด็กหญิงนฤพร ม่วงศรี
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๐๖

เด็กหญิงนักปรัชญา พิริยะเวช
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๐๗

เด็กหญิงนันทิภรณ์ ปททุม
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๐๘

เด็กหญิงปภัสรา ยันระหา
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๐๙

เด็กหญิงปุณณกานต์ พันธ์สิงห์จบ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๑๐

เด็กหญิงปุริมปรัชญ ปาละ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๑๑

เด็กหญิงภัทรธิญา ทองคงใหม่
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๑๒

เด็กหญิงภัทราพร ยอดสลุง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๑๓

เด็กหญิงรัญชิดา พงษ์เภา
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๑๔

เด็กหญิงวสุมาศ สายศร
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๗๕ / ๓๔๐
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ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๑๕

เด็กหญิงวาริพินทุ์ เขตสมุทร
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๑๖

เด็กหญิงเวธกา แปลงไร่
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๑๗

เด็กหญิงศศิธร ทองคำ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๑๘

เด็กหญิงสุชญา เมฆรัตน์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๑๙

เด็กชายเทียนชัย เทียนถวาย
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๒๐

เด็กชายวรัธนนท์ พวกไทสง
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๒๑

เด็กชายวิทยา โลหะการก
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๒๒

เด็กชายษรภิชัย ตรัยวัฒนพงษ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๒๓

เด็กชายสิทธิโชค แก้วไทรหาญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๒๔

เด็กหญิงนุชนาถ ตอแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๒๕

เด็กหญิงพนัชกร ตังคติธรรม

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๒๖

เด็กหญิงพรนภัส วงษ์พรม
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๒๗

เด็กหญิงพรวิมน กิมใช่ย้ง
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๒๘

เด็กหญิงพรสุดา หลอดแก้ว
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๒๙

เด็กหญิงพิมพ์พิชชา กมลสุวรรณ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๓๐

เด็กหญิงรังสิมา เทศกระทึก
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๓๑

เด็กหญิงศลาวดี แสงสร
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๓๒

เด็กชายกันตพงษ์ บุญเจริญ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๓๓

เด็กชายพิพัฒน์ บุญศรี
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๓๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ พันธุรัตน์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๓๕

เด็กหญิงจิดาภา ประวันเณย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๓๖

เด็กหญิงชยุตรา เพียรงาม
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๓๗

เด็กหญิงดลยา กองอินทร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๓๘

เด็กหญิงตรีสุคนธ์ บุญยืน

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๓๙

เด็กหญิงทัตนพรัตน์ อนุศาสตร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๔๐

เด็กหญิงธัญญ์นรี อภิพรกันตวัฒน์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๔๑

เด็กหญิงบุษราคัม สงวนทรัพย์
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๔๒

เด็กหญิงปยธิดา ดาวอู๊ด
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๔๓

เด็กหญิงวรัญญา เหล็กกล้า

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๔๔

เด็กหญิงวราภรณ์ ทิพย์สันเทียะ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๔๕

เด็กหญิงศรัณยา สิงทองคำ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๔๖

เด็กหญิงศศิวิมล อนุกูลชัยสกุล
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๔๗

เด็กหญิงสรชา ขำประสิทธิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๔๘

เด็กหญิงสุกฤตา มีมุ่งบุญ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๔๙

เด็กหญิงสุธิตา แสงภู

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๗๖ / ๓๔๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๕๐

เด็กหญิงแสงดาว ศรีนวลอ่อน
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๕๑

เด็กชายกันต์กวี สายบัว
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๕๒

เด็กชายจอมพล ภาคสมบูรณ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๕๓

เด็กชายปฏิภาณ ยีโก

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๕๔

เด็กหญิงณัฏฐ์วรินท์ แพนศรี
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๕๕

เด็กหญิงณิชา กลัดสำเนียง
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๕๖

เด็กหญิงตรีรัตน์ พิมพ์ทอง
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๕๗
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์

แสงยิง

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๕๘

เด็กหญิงพรพรรณ โพธิสุวรรณ

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๕๙

เด็กหญิงมาริสา เอียมปาน

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๖๐

เด็กหญิงสายธาร คูประเสริฐ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๖๑

เด็กหญิงสุนิตา เนตรสุวรรณ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๖๒

เด็กหญิงอุมารินทร์ ปุยดา
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๖๓

เด็กหญิงพิชญพร แซ่อึง

้

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๖๔

เด็กหญิงกมลวรรณ ชัยนรินทร์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๖๕

เด็กหญิงจิตสุภา คงเจริญ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๖๖

เด็กหญิงชนากานต์ พิมพา
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๖๗

เด็กหญิงชัชชญา ศรีเจริญจิระ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๖๘

เด็กหญิงฐิตาภา เครืองพันธ์

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๖๙

เด็กหญิงธนพร เข็มแก้วมะลี
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๗๐

เด็กหญิงนภัสสร พุกประจบ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๗๑

เด็กหญิงนันทิชา รักบำรุง
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๗๒

เด็กหญิงปยะพร ดีนาน
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๗๓

เด็กหญิงพิชญาพร ไชยฤกษ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๗๔

เด็กหญิงวรัญญา ปอมทรัพย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๗๕

เด็กชายจิรายุส ทองมาก
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๗๖

เด็กชายณพนธ์ ทองกุลศิริ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๗๗

เด็กชายธีรภัทร สาขะยัง
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๗๘

เด็กชายธีรศักดิ

์

คุณศิลป
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๗๙

เด็กหญิงศศินา วราห์คำ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๘๐

เด็กหญิงจารุวรรณ พาขุนทด
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๘๑

เด็กชายฐิติศักดิ

์

จันทวงศ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๘๒

เด็กหญิงกนกพร รุ่งแสวง
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๘๓

เด็กหญิงชญานินทร์ พลเยียม

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๘๔

เด็กหญิงนภัสวรรณ บุญนำมากุล
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๗๗ / ๓๔๐

้
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ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๘๕

เด็กหญิงพรรณษา โปะแก้ว
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๘๖

เด็กหญิงสุรีพร พาดขุนทด
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๘๗

เด็กหญิงอธิชยานันท์ แก้วศรีจันทร์
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๘๘

เด็กชายคุณากร ทุมแก้ว
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๘๙

เด็กชายจักรพันธ์ ก้อนศิลา
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๙๐

เด็กชายณัฏฐชัย ไทยกลาง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๙๑

เด็กชายทศพล สืบสกุล
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๙๒

เด็กชายธีรภัทร์ ขวัญแดง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๙๓

เด็กหญิงกชกร โพนคำหล
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๙๔

เด็กหญิงกรกช สังข์ศรีแก้ว
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๙๕
เด็กหญิงแพรธารทอง ประสพสิน

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๙๖

เด็กชายทักษ์ดนัย โหกรัด

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๙๗

เด็กชายสมชาย ผ่องใส
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๙๘

เด็กหญิงกฤษนันท์ ผลจันทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๖๙๙

เด็กหญิงเจนจิรา ฮวดไฉ
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๐๐

เด็กหญิงพรสวรรค์ เสนานี
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๐๑

เด็กหญิงชลธิชา ดิษฐ์ระหาญ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๐๒

เด็กหญิงพรพิมล ผิวผ่อง
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๐๓

เด็กหญิงพิมมาดา คงนนท์
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๐๔

เด็กหญิงสิริวรรณ เกตุเอียม

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๐๕

เด็กหญิงอธิชา สวัสดิรุ่ง

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๐๖

เด็กชายจิรภัทร เภรีศัพท์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๐๗

เด็กชายชนิตว์นันท์ มิตรรัก
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๐๘

เด็กหญิงแคทลียา กรีผล
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๐๙

เด็กหญิงเบญจพร ยุรยาตร์
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๑๐

เด็กหญิงปยะรัตน์ อุดมผล
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๑๑

เด็กชายพัชรพงศ์ สมเหมาะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๑๒

เด็กชายอุกฤษ จันทเพ็ชร์
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๑๓

เด็กหญิงณัฐวรา สุขสันต์
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๑๔

เด็กหญิงศุภิสรา ลำยาน
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๑๕

เด็กชายสิทธิชัย ด้วงชืน

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๑๖

เด็กชายเอกวุฒิ แก้วสะอาด
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๑๗

เด็กหญิงเกศกนก ชมภูนุช
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๑๘

เด็กหญิงจีรนันท์ จันทร์แรม
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๑๙

เด็กชายชนะภัย มีเครือ
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๗๘ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๒๐

เด็กชายณัฐนันท์ ปานกล้า
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๒๑

เด็กชายนพรัตน์ พวงมาลัย
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๒๒

เด็กหญิงสตรีรัตน์ เกตุราม
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๒๓

เด็กชายสิทธินนท์ กาวินชัย
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๒๔

เด็กชายนนทพัทธ์ ปญญาดี
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๒๕

เด็กชายพงศธร สิทธิโน

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๒๖

เด็กชายสถาพร พรหมรัตน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๒๗

เด็กหญิงกฤษณี ชาครานนท์
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๒๘

เด็กหญิงนภัสสร เกตุแก้ว
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๒๙

เด็กหญิงศิรินญา เชียรพลแสน
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๓๐

เด็กหญิงศุภิสรา ท้วมสมบูรณ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๓๑

เด็กชายคณิศร ยุทธสิงห์
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๓๒

เด็กชายเจษฎา รักประสงค์
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๓๓

เด็กชายญาณกร รัตน์ทองชัย
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๓๔

เด็กชายสุกฤษฏิ

์

เลียงพิบูลย์

้

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๓๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ขันตีสา

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๓๖

เด็กหญิงนภาจรี สุธารณกร
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๓๗

เด็กหญิงพัชรมัย แสงหยกกุล
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๓๘

เด็กหญิงพีระพร เครือหงษ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๓๙

เด็กหญิงศุภวรรณ ศรีชัย
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๔๐

เด็กหญิงสมฤทัย เอียมสุวรรณ

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๔๑

เด็กหญิงสรณ์สิริ พงษ์พานิช
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๔๒

เด็กหญิงอภิญญา กมลเลิศ
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๔๓

เด็กหญิงอภิสรา จัยสิน

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๔๔

เด็กชายกษิดิเดช

์

เทวะสิทธิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๔๕

เด็กชายชินภัทร ไลยการ
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๔๖

เด็กชายนนทปรีชา อาภรณ์ศิริ
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๔๗

เด็กชายพลเลิศ เรืองฤทธิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๔๘

เด็กชายพิพัฒน์ ศรีสว่าง
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๔๙

เด็กชายวุฒิภัทร ชัยศรี
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๕๐

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ บุญเกิด
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๕๑

เด็กหญิงภักศุตราณ์ อ่อนศรี
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๕๒

เด็กหญิงสุจิตรา อ่อนละม้าย

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๕๓

เด็กชายกฤษกร เคนผา
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๕๔

เด็กชายชัยสิทธิ

์

ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๗๙ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๕๕

เด็กชายณัฐพัสตร์ ยอดธรรม
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๕๖

เด็กชายธนพัฒน์ นันทไพบูลย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๕๗

เด็กชายนฐนน เจริญจันทร์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๕๘

เด็กหญิงณัฎนรินทร์ ขาวสำอางค์
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๕๙

เด็กหญิงดาวจิตรา จำปาบุรี
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๖๐

เด็กหญิงตรีธารทิพย์ เจริญสันต์
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๖๑

เด็กหญิงพัชรพร กิจเจริญภิญโญ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๖๒

เด็กหญิงอภิญญา อุดทะกา
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๖๓

เด็กชายกรภัทร อังคณารุ่งรัตน์
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๖๔

เด็กชายจิรเดช จอดพิมาย

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๖๕

เด็กหญิงธีร์สุดา คำมะโน
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๖๖

เด็กหญิงกัญญาภัก แก่นสาร
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๖๗

เด็กหญิงอาทิตยา ดิษฐวิบูลย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๖๘

เด็กชายภาสกร ณ นคร
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๖๙

เด็กชายรัชพล แพงบุดดี
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๗๐

เด็กหญิงวริศรา ขำประสิทธิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๗๑

เด็กชายทัศน์พล ก้านพร้าว
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๗๒

เด็กชายธนพัฒน์ สอนประดิษฐ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๗๓

เด็กชายธวัชชัย ทองประเสริฐ
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๗๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญรอด
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๗๕

เด็กหญิงปกษ์ ภูมิชูชัย
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๗๖

เด็กหญิงพิไลวรรณ หอมเกษร
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๗๗

เด็กหญิงมนัสวี ภาคำ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๗๘

เด็กหญิงวริศรา ลาพานิช
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๗๙

เด็กชายกิตติสัณฑ์ มันใจอารย์

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๘๐

เด็กชายนัยต์ชนก แก้วชิน
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๘๑

เด็กชายพงษ์ชนก จัวกี

่ ่

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๘๒

เด็กชายศิขรินทร์ แสงวิลัย
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๘๓

เด็กชายอนุชิต อินทจักร์
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๘๔

เด็กหญิงกนิษฐา เฉลิมโยธิน
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๘๕

เด็กหญิงดารินทร์ วุ้นประเสริฐ
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๘๖

เด็กหญิงนภารัตน์ พวงมาลัย
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๘๗

เด็กหญิงพรชิตา โพธิมาตย์
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๘๘

เด็กหญิงกัญญาภัทร ชูวาลา
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๘๙

เด็กหญิงรวิวรรณ สอนเสถียร
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๘๐ / ๓๔๐

้
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ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๙๐

เด็กชายทินกร กองเพียร
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๙๑

เด็กชายธนกฤต รุ่งแจ้ง

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๙๒

เด็กชายธนธรณ์ ฉัตร์กุลจันทร์
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๙๓

เด็กชายธนวรรษ อินทร์อำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๙๔

เด็กชายปยวัฒน์ ณ ลำพูน
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๙๕

เด็กชายพิพรรธน์ แจ้งกิตติชัย
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๙๖

เด็กชายพิพัฒน์ เพ็ญดารา
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๙๗

เด็กชายภาสวุฒิ สุทธิประภา
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๙๘

เด็กชายภูมิรพี เล่าลือเกียรติ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๗๙๙

เด็กชายอิทธิพล ดวงสุดา
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๐๐

เด็กชายชินวัตร ดำรงค์กูลสมบัติ
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๐๑

เด็กชายธัชชัย ขวัญมล
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๐๒

เด็กชายพงศธร พิพิธภัณฑ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๐๓

เด็กชายพีระพัฒน์ จันทอง

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๐๔

เด็กชายภานุวัฒน์ ชนะ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๐๕

เด็กชายศตคุณ อนรรฆธนะกุล
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๐๖

เด็กหญิงเนตรชนก สังข์ทองจีน
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๐๗

นายสุรวิทย์ ศรีโชค
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๐๘

เด็กหญิงชลธิชา หม่องเม็ง

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๐๙

เด็กชายกริชนา รามราว ชางเล่
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๑๐

เด็กชายจุลจักร จันทรมัย
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๑๑

เด็กชายเฉลิมเกียรติ บางบ่อ
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๑๒

เด็กชายณัฐนันท์ พันธุ์สงฆ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๑๓

เด็กชายธนสิน ขำอินทร์
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๑๔

เด็กชายธีรวุฒิ มายะนันท์
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๑๕

เด็กชายรัฐพล พานประศรี
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๑๖

เด็กหญิงเชษฐ์สุดา จะระคร
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๑๗

เด็กหญิงฐิติพร คูรณารักษ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๑๘

เด็กหญิงณัฐฑริกา สียางนอก
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๑๙

เด็กหญิงธณัชชา กระจ่างศรี
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๒๐

นางสาวพิชชากร ซึงรุ่งโชติ
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๒๑

เด็กหญิงไรวินท์ดา บุญสมพงศ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๒๒

เด็กชายกำปน เวียงนนท์
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๒๓

เด็กชายณชิสส์
เตรียมอำนวยโชค ๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๒๔

เด็กชายณัฐนันท์ ณ บางช้าง

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๘๑ / ๓๔๐
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ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๒๕

เด็กชายดิษยพัฒ โฉมเชิด
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๒๖

เด็กชายกฤตปกรณ์ ปานสว่าง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๒๗

เด็กหญิงพนิตพร เจริญพร
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๒๘

เด็กหญิงสิรินทรา เหลาผา
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๒๙

เด็กหญิงเนตรนภา อุ่นจิตร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๓๐

เด็กหญิงรุ่งฟา เจยาคม
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๓๑

เด็กหญิงนงรักค์ ศรีเวียง
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๓๒

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ชัยทอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๓๓

เด็กชายวรพล ขาวสำอางค์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๓๔

เด็กชายภาสวิชญ์ เจษฎานิติกุล
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๓๕

เด็กหญิงสุวรรณมาศ กำคนตรง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๓๖

เด็กชายพิชุตม์ แจ้งมงคล
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๓๗

เด็กหญิงสุพัตรา สุขสม
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๓๘

เด็กชายศิริเสรษฐ วจนศิริกุล
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๓๙

เด็กหญิงชนาพร หนองตะไคร
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๔๐

เด็กหญิงอริสา ชีนกลาง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๔๑

เด็กหญิงวรรณวิสา ลานสันทัด
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๔๒

เด็กหญิงขนิษฐา บัวดิศ
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๔๓

เด็กชายฐิติวัฒน์ นิลแสง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๔๔

เด็กหญิงนริญญา กิมยิงยศ

่ ่

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๔๕

เด็กชายนำชัย ศรีคำ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๔๖

เด็กหญิงอภิสรา ไวยฤทธิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๔๗

เด็กชายรวิน แซ่เจ็ง
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๔๘

เด็กหญิงอรุณมาศ อมรโมก
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๔๙

เด็กหญิงสิริกร จีอุ่นงอย
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๕๐

เด็กหญิงธนัชพร นภาโชติ
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๕๑

เด็กชายธนารัตน์ เครือแปง
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๕๒

เด็กหญิงสุกัญญา พรมชาติ
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๕๓

เด็กชายเมธาวัจน์ ชัยอนันต์วิภากร
๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๕๔

เด็กชายภานุพงศ์ พักโพธิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๕๕

เด็กหญิงอุษา สังฆรัตน์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๕๖

เด็กชายอนุวัต แดงโชติ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๕๗

เด็กหญิงบุญรักษา ตันเจียง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๕๘

เด็กหญิงปทุม บำรุงเอือ

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๕๙

เด็กหญิงสุภาพร สมปรีดา
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๘๒ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๖๐

เด็กชายพรชัย โพธิสาร

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๖๑

เด็กหญิงกนกพรรณ ญารักษ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๖๒

เด็กชายนิลพัทธ์ ญารักษ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๖๓

เด็กหญิงภาวินี แสนปนเจียง
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๖๔

เด็กหญิงอาทิตยา ติยะวงค์
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๖๕

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

ดีด้วยมี
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๖๖

เด็กชายรัตนไพบูลย์ สุดขยัน
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๖๗

เด็กหญิงจิตรลดา ยังมีมา
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๖๘

เด็กชายภาณุวัชร วชิรพรกุล
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๖๙

เด็กหญิงอารีรัตน์ ศิริรัตน์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๗๐

เด็กหญิงวิภาวี จ้นทรบาง
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๗๑

เด็กชายพิธาน คุณรอด
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๗๒

เด็กหญิงฉันทิกา รู้สมกาย
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๗๓

เด็กชายสุจินดา เฉิดสุวรรณ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๗๔

เด็กหญิงอรษา จันทร์หอม

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๗๕

เด็กชายณัฐภัทร จันทาทุม
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๗๖

เด็กหญิงจรรณญา ฉวีวงษ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๗๗

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ คำลา
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๗๘

เด็กชายก้องเกียรติ นาคอ่อน
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๗๙

เด็กชายชัยชนะ ไพรสน
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๘๐

เด็กชายวรชน เผ่าม่วง
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๘๑

เด็กหญิงลักษณา ภูนุภา
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๘๒

เด็กชายนัทพงษ์ ธงวิชัย
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๘๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

บุญเลิศ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๘๔

เด็กหญิงหทัยรัตน์ วิริยะพิพัฒน์กุล
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๘๕

เด็กชายวรวุฒิ สีเชียงชุย
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๘๖

เด็กชายกิตติพัฒน์ ยิมพ่วงสินธุ์

้

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๘๗

เด็กชายธนพล บุตรไวยวุฒิ
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๘๘

เด็กชายศักดิพล

์

สมสุข
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๘๙

เด็กหญิงนภสร เจริญศิริ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๙๐

เด็กหญิงพรสวรรค์ ไชยแสง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๙๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทร์ประสงค์
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๙๒

เด็กหญิงศิริประภา โปร่งทะเล
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๙๓

เด็กชายชานนท์ เวียงสุข
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๙๔

เด็กชายธนากร จันทร์สุข

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๘๓ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๙๕

เด็กหญิงพุทธนาบุตร นิลงาม

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๙๖

เด็กชายนิธิกร แก้วเกตุ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๙๗

เด็กชายผดุงศิษย์ กลำโอด
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๙๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

รืนรมย์

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๘๙๙

เด็กหญิงมนทิราลัย บุตร์แสง
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๐๐

เด็กหญิงศศิภา พิมพาภรณ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๐๑

เด็กหญิงวันพรรษา ประทิศ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๐๒

เด็กหญิงนภิสา ชิดครบุรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๐๓

เด็กชายนรภัทร พุ่มเรือง
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๐๔

เด็กหญิงอดิศา ชัยอามาตย์
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๐๕

เด็กชายสุภกิจ รังแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๐๖

เด็กชายธนวัฒน์ ดูสว่าง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๐๗

เด็กหญิงปฏิภรณ์ สุนทรหงศ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๐๘

เด็กชายธีระ ทองมี
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๐๙

เด็กชายจิรภัทร เพ็งน่วม
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๑๐

เด็กชายปยวัฒน์ กุศลส่ง
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๑๑

เด็กชายโกศัลย์ กมลนาวิน
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๑๒

เด็กชายวีระศักดิ

์

ศรีเข็ม
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๑๓

เด็กชายศิริฤกษ์ บุญเย็น

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๑๔

เด็กหญิงพัชราภา แก้วกระจ่าง
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๑๕

เด็กหญิงสุพรรษา โตกอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๑๖

เด็กชายวอนโรนิม รันนิเสส

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๑๗

เด็กชายนภวัต วริศเกษกมล
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๑๘

เด็กหญิงฐาธิริญา แผงตัน
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๑๙

เด็กชายศรายุธ นัดสด

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๒๐

เด็กชายณัฐกานต์ แก้วพยงค์
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๒๑

เด็กชายรัฐภูมิ บุตรสี
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๒๒

เด็กหญิงธนพร สาระสุวรรณ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๒๓

เด็กหญิงพิชชาพรรณ์ บุรานนท์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๒๔

เด็กหญิงศรีสุดา แก้วพวง
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๒๕

เด็กหญิงศิริทิพย์ ศุภชิตกิจ
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๒๖

เด็กชายธนยศ อนุ
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๒๗

เด็กชายวรรณชัย ม่วงงาม

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๒๘

เด็กชายเอกราช มาลีหวล
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๒๙

เด็กชายฉัตรดนัย พิกุลเงิน
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๘๔ / ๓๔๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๓๐

เด็กชายชัยณรงค์ แก้วโพธิศรี

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๓๑

เด็กชายกฤษดา เศษวิสัย
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๓๒

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา โหยหวน
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๓๓

เด็กหญิงกีรตรี แดงสีนนท์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๓๔

เด็กหญิงศุลีพร โพรงขุนทด
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๓๕

เด็กหญิงนิตยา เฉลิมพูล
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๓๖

เด็กชายอิทธิเดช เกตุแก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๓๗

เด็กชายจักรภัทร ปุยภูเขียว
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๓๘

เด็กชายหฤวัจณ์ พรดีสิทธิชัย
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๓๙

เด็กชายสามารถ สังข์แก้ว
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๔๐

เด็กชายรพีภัทร พรมดี
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๔๑

เด็กชายอนุรักษ์ นิคมรักษ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๔๒

เด็กชายอรรถพล นิลใจคง
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๔๓

เด็กชายนันทศักดิ

์

วงษ์นวม
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๔๔

เด็กหญิงสุทธิดา ประสิทธ์สุข
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๔๕

เด็กหญิงณิ กลันประสิทธิ

่ ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๔๖

เด็กหญิงชุลีพร เนืองนาคา

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๔๗

เด็กหญิงปาริภัทร สุขสุยุทธ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๔๘

เด็กหญิงปาริฉัตร ทองดอนกุ่ม
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๔๙

เด็กหญิงวิภาวนี เตียพานิช

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๕๐
เด็กหญิงอัฏติมาภรณ์ คล้ายนุช

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๕๑

เด็กหญิงวรัญญา การุญบริรักษ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๕๒

เด็กหญิงรัตนวรรณ พวงลูกอินทร์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๕๓

เด็กหญิงเกตุวดี เตชะแก้ว
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๕๔

เด็กหญิงสาวิกา แซ่โล้ว
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๕๕

เด็กชายอัณณพ ปานแดง
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๕๖

เด็กชายธนพร พินทอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๕๗

เด็กชายชัยชนะ ปานย้อย
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๕๘

เด็กชายธนาธิป กลัดเข็มทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๕๙

เด็กชายพูนทรัพย์ แก้วบัวดี
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๖๐

เด็กชายเนตรธวัช ชิณวงศ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๖๑

เด็กชายสรายุทธ นิตยาสิทธิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๖๒

เด็กหญิงสุนันทรา เขียวสอาด
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๖๓

เด็กชายวุฒิพร แซ่ปง
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๖๔

เด็กหญิงศุภักษร มากดี
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๘๕ / ๓๔๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๖๕

เด็กชายภูริพัฒน์ สร้อยทรัพย์
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๖๖

เด็กชายนิเวศน์ เนติ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๖๗

เด็กชายวีรภาพ ผลเกิด
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๖๘

เด็กชายศิรวัฒน์ งามเขียน
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๖๙

เด็กชายธีรวัฒน์ สีหอม
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๗๐

เด็กชายพีระภัทร นำวน
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๗๑

เด็กชายธนวัฒน์ ลือลาภ
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๗๒

เด็กชายธีรวัฒน์ แจ้งอรุณ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๗๓

เด็กหญิงฟาติมา อ้นเต่า
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๗๔

เด็กหญิงแสงดาว รัวไธสง

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๗๕

เด็กหญิงดากานดา เจริญสุข
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๗๖

เด็กหญิงวีระวรรณ โพพันธ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๗๗

เด็กหญิงสรวรรณ พูลผล
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๗๘

เด็กหญิงดวงกมล พรธนศิริกัญญา
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๗๙

เด็กหญิงพลอยวิภา บุญเมตตา
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๘๐

เด็กหญิงศุภกานต์ วงษ์ประเวศน์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๘๑

เด็กหญิงรุ่งนภา คำเสน
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๘๒

เด็กชายปญญา รวมทรัพย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๘๓

เด็กชายรัฐศาสตร์ รุ่งสาง
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๘๔

เด็กหญิงวิภาวรรณ ถ้วยทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๘๕

เด็กหญิงพรกนก ลือลาภ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๘๖

เด็กหญิงบุษยมาศ มนุษย์ประเสริฐ
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๘๗

เด็กหญิงพนิดา เลิศลายต่วน
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๘๘

เด็กหญิงวลัยพรรณ สะใบบาง
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๘๙

เด็กหญิงโสภิตนภา ผึงผลิ

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๙๐

เด็กหญิงจารุภา ม่วงโมรา
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๙๑

เด็กหญิงอาทิตญา เคว้งกลาง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๙๒

เด็กชายกลวัชร ดวงทอง
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๙๓

เด็กชายสุทิวัส วันมะณี
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๙๔

เด็กหญิงภัทรา หอมยามเย็น
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๙๕

เด็กหญิงบุษรา บางแก้ว
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ กกขุนทด
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๙๗

เด็กหญิงจันทิมา ปอมแก้ว
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๙๘

เด็กหญิงศิรภัสสร งอนสวัน

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๐๙๙๙๙

เด็กชายชมนันท์ สรธัญวิชญ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๘๖ / ๓๔๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๐๐

เด็กชายวิสิทธิ

์

ละอองขวัญ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๐๑

เด็กชายณัฐรัชต์ ผ่องโสภณ
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๐๒

เด็กหญิงสิริกร คลังเจริญ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๐๓

เด็กชายธนธร วรสิงห์
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๐๔

เด็กหญิงภัทรธิดา สดีเดช
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๐๕

เด็กชายขรรค์ชัย ใจดี
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๐๖

เด็กหญิงอาภัสรา อุปฮาด
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๐๗

เด็กหญิงฤทัยชนก จงสิทธิผล
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๐๘

เด็กชายจิรัณธนิน ทองคำ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๐๙

เด็กหญิงปยธิดา อู่ทรัพย์
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๑๐

เด็กหญิงสรัญญา พูลเพ็ง
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๑๑

เด็กชายเอกภพ ชาวเขาดิน
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๑๒

เด็กชายนันทชัย พาศรี
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๑๓

เด็กชายสุธิการณ์ หุ่นแสน
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๑๔

เด็กชายสุรสิทธิ

์

ทองสุข
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๑๕

เด็กหญิงพัทธ์อร พานทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๑๖

เด็กหญิงอรัชพร เกิดพืช
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๑๗

เด็กชายเมธานนท์ เรืองโรจน์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๑๘

เด็กหญิงลานนา กาศมณี

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๑๙

เด็กหญิงเจตสุภา เทพอักษร
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๒๐

เด็กหญิงปนัดดา กล้าหาญ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๒๑

เด็กหญิงอัจฉราพร อินทสันต์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๒๒

เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ ลานทอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๒๓

เด็กหญิงฉวีวรรณ ดอนทองดี
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๒๔

เด็กชายจิรายุทธ เชือโห้

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๒๕

เด็กหญิงณัฐชา ภูผาผัน

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๒๖

เด็กหญิงพัชราภา ดุลบดี
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๒๗

เด็กหญิงนาราภัทร แผ่ทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๒๘

เด็กหญิงฟาอรุณีย์ พวงสมบัติ
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๒๙

เด็กหญิงจิรภัทร โตเมศร์
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๓๐

เด็กหญิงธาริณี จันทร์สุวรรณ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๓๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ วิสัยหมัน

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๓๒

เด็กชายกรกฏ ปนสำรอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๓๓

เด็กหญิงฐานิดา เหมือนแม้น
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๓๔

เด็กชายภูริธัตต์ คิดการ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๘๗ / ๓๔๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๓๕

เด็กหญิงนพรัตน์ มีฤกษ์สม
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๓๖

เด็กชายปยพัทธ์ ยกฉวี
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๓๗

เด็กหญิงกุญทวี คงช่วย
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๓๘

เด็กหญิงเกวลิน ตันนอก

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๓๙

เด็กชายจิรายุ ภูกองชนะ
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๔๐

เด็กหญิงสุธิตา หวลคนึง
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๔๑

เด็กชายบุญฤทธิ

์

ผันอากาศ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๔๒

เด็กหญิงนันท์นภัส กล่อมเจริญ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๔๓

เด็กหญิงทัตวรรณ์ มังนิมิตร

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๔๔

เด็กชายปริญญา เตียว
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๔๕

เด็กชายวีระภาพ ครองยุทธ
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๔๖

เด็กชายอัครชัย ซึงเจริญ
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๔๗

เด็กชายนุติพงษ์ คูณสงค์
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๔๘

เด็กหญิงธิดาพร ทุคหิต
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๔๙

เด็กชายรัฐภูมิ สุมาลี
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๕๐

เด็กหญิงอมินทาร์ โพธิแจ้ง

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๕๑

เด็กชายอิทธิพัทธ์ จามรโชติ
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๕๒

เด็กชายธนาธิป ปนทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๕๓

เด็กหญิงวันนภา แก้วกาฬ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๕๔

เด็กชายสมพิศ ก้อนทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๕๕

เด็กชายสมพร เอมอุทัย
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๕๖

เด็กชายภรัณยู ก้อนคำ
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๕๗

เด็กชายจาฬุพัฒน์ เจ้าจารึก
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๕๘

เด็กชายปญญา เทียมกระโทก

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๕๙

เด็กชายกิตติธัช ประมัย
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๖๐

เด็กชายธนวัฒน์ มะลิขาว
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๖๑

เด็กหญิงวราภรณ์ บุญเทียง

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๖๒

เด็กหญิงสิริรัตน์ กุมภาพันธ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๖๓

เด็กชายธนาทร อ่วมกลิน

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๖๔

เด็กหญิงจุฑามณี ศรีสว่าง
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๖๕

เด็กชายชนัดพล จีนคำเริง
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๖๖

เด็กหญิงฉวีวรรณ พูนเพ็ง
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๖๗

เด็กหญิงสุชาดา ฤกษ์ใหญ่
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๖๘

เด็กชายศุภวัทน์ มีมาก
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๖๙

นางสาวรัตนาภรณ์ มีแก้ว
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๘๘ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๗๐

เด็กชายชาญณรงค์ รักสงบ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๗๑

เด็กชายวรพล กล่อมเจริญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๗๒

เด็กชายดุษฎี จันทรสุวรรณ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๗๓

เด็กชายนัฐพล ละบุญเมือง
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๗๔

เด็กชายภูริพัฒน์ สังคพันธ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๗๕

เด็กหญิงสุกัญญา เพ็ชรนิล
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๗๖

เด็กชายชัชวาลย์ แสงการ
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๗๗

เด็กชายปรีชา ช่างเพชรผล

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๗๘

เด็กชายพรหมเมษฐ์ โพธิชัย

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๗๙

เด็กชายภูมิพัฒน์ จุนลา
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๘๐

เด็กหญิงไวโอลิน มนตรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๘๑

เด็กชายรัฐนนทร์ จันทรสมบัติ
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๘๒

เด็กชายกฤตินัย วันมานี
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๘๓

เด็กชายกิตติธัช ธูปถมพงศ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๘๔

เด็กหญิงปาจรีย์ สุธะ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๘๕

เด็กหญิงธมลวรรณ เล้าอรุณ
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๘๖

เด็กชายธีระพงษ์ จันทรัตน์
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๘๗

นายภัทรชาติ กิงพยอม

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๘๘

เด็กชายธีรภัทร รอดเฉลิม
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๘๙

เด็กชายเอ็ม นุชเสียงเพราะ
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๙๐

นายฐิติพันธ์ เรืองยิม

้

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๙๑

เด็กหญิงอัฐภิญญา คุณวงศ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๙๒

เด็กหญิงอัจฉรา บุญกำเชียง
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๙๓

เด็กชายอภิวัฒน์ หนูเกตุ
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๙๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ เขียวชอุ่ม
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๙๕

เด็กชายเสฏฐวุฒิ กันคง
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๙๖

เด็กชายภานุวัฒน์ ไทรทอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๙๗

เด็กหญิงอริยา ยศธสาร
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๙๘

เด็กหญิงวาสนา แก้วชัยเทียน
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๐๙๙

เด็กชายปญญา จันทร์หอม
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๐๐

เด็กหญิงอริสรา ทองพูน
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๐๑

เด็กชายกฤษฎา แก้วใส
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๐๒

เด็กชายรัฐภูมิ เซ็งเพรียว
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๐๓

เด็กชายสุวัฒ วงค์ศรีชา

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๐๔

เด็กหญิงสิริยากร ธุรศิลป
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๘๙ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๐๕

เด็กชายกมลภพ พิมยอด
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๐๖

นายวุฒิชัย ปนทอง
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๐๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ แจ้งเหตุผล
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๐๘

เด็กหญิงมุขสุดา วงษ์เพ็ง
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๐๙

เด็กหญิงพิมลรัตน์ พึงพินิจ

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๑๐

เด็กหญิงดวงฤทัย บูรณะ
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๑๑

เด็กชายสรวิชญ์ ทองกร
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๑๒

เด็กชายวรินทร พิมยอด ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๑๓

เด็กชายพงศ์รพี ตังกิจวิบูลกุล

้

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๑๔

เด็กชายวิทวัส ทิพย์สันเทียะ
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๑๕

เด็กหญิงณัฎฐพิชาญ์ พินิจสุขสิริ
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๑๖

เด็กหญิงสุภาวดี ปญโญ
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๑๗

เด็กหญิงอิงฟา แซ่ลี

้

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๑๘

เด็กหญิงศิริขวัญ รอดอ่อน
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๑๙

เด็กหญิงชนัญชิตา นากสุก
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๒๐

เด็กหญิงกมลพรรณ ทุวัง
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๒๑

เด็กชายธารินทร์ ไตรจักร
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๒๒

เด็กหญิงศศิตา วงษ์ดี
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๒๓

เด็กชายพิสิฏฐ์พล ฟกเงิน

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๒๔

เด็กหญิงสิริกานต์ แปนอ้อย
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๒๕

เด็กชายธนพนธ์ นาชัยสิทธิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๒๖

เด็กชายอารมณ์ ยอดประเสริฐ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๒๗

เด็กชายเฉลิมชาติ วิวัฒน์สนิทชัย
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๒๘

เด็กชายกฤษฎา กว้างศูนย์
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๒๙

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

จุฑานุต
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๓๐

เด็กหญิงธนัชชา นับประสิทธิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๓๑

เด็กหญิงธนิษฐา ทิพม่อม
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๓๒

เด็กหญิงดารารัตน์ คำแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๓๓

เด็กหญิงธวัลหทัย ไชยสาร
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๓๔

เด็กหญิงธิติพร สร้อยสูงเนิน
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๓๕

เด็กชายศุภกร คำสวี
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๓๖

เด็กชายพีรศักดิ

์

ยะเสน

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๓๗

เด็กหญิงอินธิญาณี ก้อนทอง
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๓๘

เด็กชายจักรกฤษณ์ เพิมเขตการณ์

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๓๙

เด็กหญิงปยวลี ธารประกายแก้ว
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๙๐ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๔๐

เด็กหญิงวรินทร ปานนาค
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๔๑

เด็กหญิงปุญชรัศมิ

์

ลอยถาดทอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๔๒

เด็กชายเมธัส ทรัพย์ใหญ่
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ปลืมสวัสดิ

้ ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๔๔

เด็กชายทรรศพร ปญญามี
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๔๕

เด็กชายปฏิภาน กลินปรากฏ

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๔๖

เด็กชายปฐมภูมิ กลินปรากฎ

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๔๗

เด็กชายปรเมษฐ์ อ่วมกลัด
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๔๘

เด็กชายปยะ เกิดจันทร์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๔๙

เด็กชายสิริโชติ จงรักภิญโญกุล
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๕๐

เด็กหญิงขวัญนภา ไหมสมบูรณ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๕๑

เด็กหญิงจารุมา อ่อนศรีชัย
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๕๒

เด็กหญิงจุฑามาศ ยามเย็น
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๕๓

เด็กหญิงชลิตา หุสิตา
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๕๔

เด็กหญิงณัชชา พุ่มบางปา
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๕๕

เด็กหญิงพรพิรุณ หนองขุ่นสาร
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๕๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ อินอัญชัน
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๕๗

เด็กหญิงภัทรภร คำแพงมัด
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๕๘

เด็กหญิงมาศมณี สว่างสุวรรณ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๕๙

เด็กหญิงวโรบล ตรีราภี
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๖๐

เด็กหญิงสิริลักษณ์ เอียมสอาด

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๖๑

เด็กหญิงอารีวรรณ แสงศรี
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๖๒

เด็กหญิงศรีวรรณ์ สาธิยะมาส
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๖๓

เด็กหญิงสุวพร ธนิกกุล
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๖๔

เด็กชายเรืองศักดิ

์

สอนเจริญ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๖๕

เด็กหญิงสุวิตา ตะมารวย
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๖๖

เด็กชายเสกสรรค์ รักดนตรี
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๖๗

เด็กชายแทนธรรม กระขาว
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๖๘

เด็กชายไชยวัฒน์ เจ้าเวหา
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ สุวรรณ์ศรี
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๗๐

เด็กชายทศพร แสงสุทธิ
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๗๑

เด็กชายทศพล สินแก้ว
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๗๒

เด็กชายนนพัฒน์ ลายนอก
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๗๓

เด็กชายศุภกิจ สุวรรณ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๗๔

เด็กชายอธิเชษฐ์ กลับจริต
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๙๑ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๗๕

เด็กชายอัษฎาวุธ ชุ่มเทศสร
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๗๖

เด็กชายอิษฎา ดวงศาลา
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๗๗

เด็กหญิงกรกมล แสงเทศ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๗๘

เด็กหญิงขวัญฤทัย มาเจริญ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๗๙

เด็กหญิงญาตาวี เจียมตน
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๘๐

เด็กหญิงณัฐพร จันทนี

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๘๑

เด็กหญิงดวงนภา พิณพงษ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๘๒

เด็กหญิงธนวรรณ กล้าหาญ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๘๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ เบียทอง

้

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๘๔

เด็กหญิงนิชาภัทร รอดอินทร์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๘๕

เด็กหญิงนิพัทธา พุ่มพะเนียง
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๘๖

เด็กหญิงภัทราพร มิงหนองอ้อ

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๘๗

เด็กหญิงมนสิชา ลูกอินทร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๘๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ขิมสุข
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๘๙

เด็กชายไตรรงค์ เสนีย์วงค์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๙๐

เด็กชายณัฐวุฒิ หว่างจ้อย
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๙๑

เด็กชายดลภัทร ปาไม้ทอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๙๒

เด็กชายธนัยนันท์ จันทร์คำ
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๙๓

เด็กชายธนากร รอดนิยม
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๙๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

ยิมแจ่มใส

้

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๙๕

เด็กชายนนทพัทธ์ ธูปเทียนทอง
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๙๖

เด็กชายนัทธพงศ์ มีบ่อทรัพย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๙๗

เด็กชายพิทยา รอดอินทร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๙๘

เด็กชายวโรดม โพธิแก้ว

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๑๙๙

เด็กชายสุวิจักขณ์ บางบ่อ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๐๐

เด็กหญิงเกวลิน บู๊เตียว
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๐๑

เด็กหญิงเกศแก้ว โพล้งดี
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๐๒

เด็กหญิงกาญจนา ลีฟก
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๐๓

เด็กหญิงนาตยา สายสุนีย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๐๔
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์

ม่วงน้อยเจริญ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๐๕

เด็กหญิงปริศนา จันทนี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๐๖

เด็กหญิงวรรณวิษา เผือกทอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๐๗

เด็กหญิงศิริวรรณ แสงหิรัญ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๐๘

เด็กหญิงสิริลักษณ์ แก้วสกุณี
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๐๙

เด็กชายเมธาวิน ธัญญะ
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๙๒ / ๓๔๐

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๑๐

เด็กชายกนกพล เทียนเรียว
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๑๑

เด็กชายกิติชัย วงษ์ปน
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๑๒

เด็กชายฐาปกรณ์ ฤทธิบัณฑิตย์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๑๓

เด็กชายณรงค์ คำตัน
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๑๔

เด็กชายทศพล แสงสุทธิ
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๑๕

เด็กชายธีรเทพ พูลบุญธรรม
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๑๖

เด็กชายธีรเทพ ละอองเภา
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๑๗

เด็กชายธีรพันท์ ฉิมยาม
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๑๘

เด็กชายนเรนทร พรมสูงเนิน
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๑๙

เด็กชายปฏิภาณ ธนะศรี
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๒๐

เด็กชายพรเทพ ทองรุ่งงาม
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๒๑

เด็กชายภัทรนนท์ ดีนก
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๒๒

เด็กชายรัตนพล บุญชัยศรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๒๓

เด็กชายศักรินทร์ พิมพ์ศรี
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๒๔

เด็กชายสิริโชติ เรืองฤทธิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๒๕

เด็กชายอริย์ธัช แย้มภักดิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๒๖

เด็กหญิงกัญญาพัชร กิริยะ
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๒๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ มะลิขาว
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๒๘

เด็กหญิงจิดาภา ชูภักดิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๒๙

เด็กหญิงธนัชพร ภู่เทศ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๓๐

เด็กหญิงพรรษมล ลีสีลัย
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๓๑

เด็กหญิงวราภรณ์ อีสกุล

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๓๒

เด็กหญิงสุพรรษา อัครฮาด
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๓๓

เด็กหญิงอรอุมา ประดับเพ็ชร
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๓๔

เด็กชายเจษฎา จุ้ยม่วงศรี
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๓๕

เด็กชายขจรศักดิ

์

จันทอง

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๓๖

เด็กชายจิรานุวัฒน์ เหมือนอ้น
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๓๗

เด็กชายฉัตรชัย ไกรสินธุ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๓๘

เด็กชายชยาวุฒิ มาสอาด
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๓๙

เด็กชายณัฐพงษ์ บุญท้วม
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๔๐

เด็กชายธนานุวัฒน์ แก้วประพันธ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๔๑

เด็กชายนครินทร์ สาตรา
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๔๒

เด็กชายนรินทร น้อยไผ่ล้อม
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๔๓

เด็กชายบุญฤทธิ

์

น้อยสว่าง
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๔๔

เด็กชายศิริโชค สกุลเหลืองอร่าม
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๙๓ / ๓๔๐
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๔๕

เด็กชายสิทธิโชค คำประสงค์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๔๖

เด็กชายสิทธิพงศ์ พลอยสว่าง
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๔๗

เด็กชายอนุรักษ์ นิยมแก้ว
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๔๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ทับทิม
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๔๙

เด็กหญิงกรกฎ แก้วกระจ่าง
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๕๐

เด็กหญิงกฤติยา มากลาง
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๕๑

เด็กหญิงญาณิศา เนตรสืบสาย
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๕๒

เด็กหญิงนุชนาถ อินทวัตร
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๕๓

เด็กหญิงบุณยวีร์ สมนึก

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๕๔
เด็กหญิงประกายดาว แสงสุทธิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๕๕

เด็กหญิงประวีร์วัณณ์ พึงมุกข์

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๕๖

เด็กหญิงรัตนาพร คันทะวัง
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๕๗

เด็กหญิงรุ่งฟา มีสังข์
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๕๘

เด็กหญิงวิชญา ท้วมเทียน
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๕๙

เด็กหญิงอาทิติญา อุ่นอินต๊ะ
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๖๐

เด็กชายชยทรรศน์ โลมาธร
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๖๑

เด็กชายฐิติวัฒน์ ขุนสิงห์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๖๒

เด็กชายณัฐพงศ์ แก้วยงกฎ
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๖๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ เลือดสงคราม
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๖๔

เด็กชายธีรพงศ์ โหยหวล
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๖๕

เด็กชายนที เจริญสุข
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๖๖

เด็กชายบูรพา นกสกุล

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๖๗

เด็กชายปฐมพร ม่วงสอน
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๖๘

เด็กชายภูพิพัฒน์ วงเวียน

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๖๙

เด็กชายศิลา คำจันทร์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๗๐

เด็กชายสรศักดิ

์

อ่อนหิรัญ
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๗๑

เด็กชายสุริยา ขวัญสุข
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๗๒

เด็กชายอนุสรณ์ อัมฤทธิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๗๓

เด็กหญิงชุติมา วัฒนธงชัย

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๗๔

เด็กหญิงพรรณภักษา อัครฮาด
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๗๕

เด็กหญิงวรัญญา ทองรุ่งงาม
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๗๖

เด็กหญิงศตพร รืนชล

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๗๗

เด็กหญิงศรัญญา เฮ็งเส็ง
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๗๘

เด็กหญิงสุพัตรา คงประพันธ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๗๙

เด็กหญิงอชิรญา อินทรขาว
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๙๔ / ๓๔๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๘๐

เด็กหญิงอุษณีย์ แสงเทศ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๘๑

เด็กชายจักรพงษ์ บังเกิด
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๘๒

เด็กชายณัฐพล จิวยิน

้

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๘๓

เด็กชายทิตย์ตะวัน สิทธิชัย
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๘๔

เด็กชายธงชัย เทศขวัญ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๘๕

เด็กชายธราดล รืนบุตร

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๘๖

เด็กชายนนทวัฒน์ แย้มชู
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๘๗
เด็กชายประเสริฐศักดิ

์

เกิดบุญ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๘๘

เด็กชายปารเมศ มากมังมี

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๘๙

เด็กชายพันเดช จินาพันธ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๙๐

เด็กชายพีรศักดิ

์

เกตุแก้ว
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๙๑

เด็กชายศุภลักษ์ พิมพ์ศรี
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๙๒

เด็กชายสุริยา จินดาศรี
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๙๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

มานะน่วม
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๙๔

เด็กชายอภิชาติ สำราญจิตต์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๙๕

เด็กหญิงกัลยาณี อินศิริ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๙๖

เด็กหญิงชมพู่ ปรีกราน
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๙๗

เด็กหญิงนภัสสร กันวิเศษ
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๙๘

เด็กหญิงศศิธร จันทร์เเดง
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๒๙๙

เด็กหญิงศันสนีย์ คำอินทร์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๐๐

เด็กหญิงสุวนันท์ เพิกอินทร์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๐๑

เด็กชายชนินทร์ ตันตระกูล
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๐๒

เด็กชายชินวัตร อัมฤทธิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๐๓

เด็กชายฑีฆายุ เหลืองสวัสดิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๐๔

เด็กชายณัฐชวัฒน์ ลีกุล
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๐๕

เด็กชายณัฐธวุฒิ ผุยพรม
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๐๖

เด็กชายทินภัทร ดีโคตร
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๐๗

เด็กชายธรรศ สุขประเสริฐ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๐๘

เด็กชายนัฐวัตร โพธิใหญ่

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๐๙

เด็กชายบุญวัฒน์ คงชมบุตร
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๑๐

เด็กชายปยวัฒน์ พิมสร
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๑๑

เด็กชายพงศธร ขวัญสุข
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๑๒

เด็กชายยงยุทธ ธูปเทียน

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๑๓

เด็กชายยุทธนา พานิช
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๑๔

เด็กชายวิลาส แก้วกระจ่าง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๙๕ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๑๕

เด็กชายศุภลักษณ์ ศรีเอม
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๑๖

เด็กชายสิริวัฒน์ แสนสุข
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๑๗

เด็กชายสุรสิทธิ

์

มูลธิโต
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๑๘

เด็กชายอมรเทพ พิมพา
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๑๙

เด็กชายอรรถพล เกตุแก้ว
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๒๐

เด็กหญิงกัลยาณี เขียวเอม
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๒๑

เด็กหญิงธนพร คอนเตาเหล็ก
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๒๒

เด็กหญิงปนัดสยา อยู่ชมสุข
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๒๓

เด็กหญิงพรพิมล เรืองฤทธิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๒๔

เด็กหญิงรุ่งฤดี อุปพงษ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๒๕
เด็กหญิงสิริประภาพร

วงค์สุวรรณ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๒๖

เด็กหญิงอรุชา ภูมิราช
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๒๗

เด็กหญิงอุบลรัตน์ เหมาะสมาน
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๒๘

เด็กชายอนุวัฒน์ ใจทัด
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๒๙

เด็กชายกันตศักดิ

์

ช่อขาว
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๓๐

เด็กชายจักรกรินทร์ พูลปาน
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๓๑

เด็กชายรัชชานนท์ หนานใจ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๓๒

เด็กชายรัตนพล กลีบบัวทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๓๓

เด็กชายเจษฎา จันทร์น้อย
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๓๔

เด็กชายชินดนัย ล่าเพ็ง
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๓๕

เด็กชายปณภัทร์ สงวนพงศ์
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๓๖

เด็กชายพงศพัฒน์ อินธิแสน
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๓๗

เด็กชายภูมิประเสริฐ แทนคาม
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๓๘

เด็กชายสุทธิราช ราษฎรนิยม
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๓๙

เด็กชายสุภัชพงศ์ ฝายแก้ว
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๔๐

เด็กหญิงจารุวรรณ ทองเกตุ
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๔๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา อยู่ใบสี
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๔๒

เด็กหญิงณนทพร เพ็ชรัตน์
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๔๓

เด็กหญิงแพรวา ทองย้อย
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๔๔

เด็กหญิงวันณภา บุญย่านซือ

่

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๔๕

เด็กหญิงวราพร กุลศักดิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๔๖

เด็กหญิงสิรินทิพย์ จงมีสุข
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๔๗

เด็กหญิงสุนิสา เอียมอนงค์

่

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๔๘

เด็กหญิงปาริชาติ ขันทองดี
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๔๙

เด็กชายจตุพร ขิมโพธิกลาง

์

๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๙๖ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๕๐

เด็กชายณัฐพงศ์ สร้อยฟา
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๕๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ เสิกกันยา
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๕๒

เด็กชายธนโชติ โมรา
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๕๓

เด็กชายธิติพันธ์ ศรีเมือง
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๕๔

เด็กชายนนทวัฒน์ ไชยเพรี
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๕๕

เด็กชายอารัญ สมสุข
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๕๖

เด็กชายเมธี บุญยันซือ

่ ่

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๕๗

เด็กหญิงจินสุดา เมืองสง่า
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๕๘

เด็กหญิงจุไรรัตน์ วรมะณี
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๕๙

เด็กหญิงชยาณัฐ สโมสร
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๖๐

เด็กหญิงณัฐสุดา บัณฑิต
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๖๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ พิลาธรรม
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๖๒

เด็กหญิงปฎิมาพร เชียงคำ
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๖๓

เด็กหญิงพิมชนก ฤกษ์ใหญ่
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๖๔

เด็กหญิงเสาวภา กาหลง
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๖๕

เด็กหญิงอัญชิศา อาษาสะนา
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๖๖

เด็กชายกฤษณะ นาจาน
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๖๗

เด็กชายชัยชนะ โล่ห์คำ
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๖๘

เด็กชายณัฐนันท์ ตรีพล
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๖๙

เด็กชายทัตพงศ์ อนุอัน
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๗๐

เด็กชายนิธินันท์ ศรีเมือง
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๗๑

เด็กชายปณชัย สงวนพงศ์
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๗๒

เด็กชายปยบูรณ์ เรืองศรี
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๗๓

เด็กชายมนธร ประยงค์
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๗๔

เด็กชายรัตนพล ร่มแสง
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๗๕

เด็กชายเรืองศักดิ

์

บุบผา
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๗๖

เด็กหญิงแก้ม นุโรจน์
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๗๗

เด็กหญิงขวัญชนก นกสกุล
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๗๘

เด็กหญิงขวัญข้าว ศรีเปลียนจันทร์

่

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๗๙

เด็กหญิงจิดาภา แคนดา
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๘๐

เด็กหญิงบัญฑิตา จินาพันธ์
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๘๑

เด็กหญิงสมีนา มีศิลป
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๘๒

เด็กหญิงสุทธิดา สุคนธ์
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๘๓

เด็กหญิงสุพรรณษา ปาลกะวงค์
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๘๔

เด็กหญิงสิริกัญญา อรัญ
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๙๗ / ๓๔๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๘๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

รัตนวัน
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๘๖

เด็กชายฐานพัฒน์ คำยนต์
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๘๗

เด็กหญิงภัทธิรา บุญชู
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๘๘

เด็กชายณัฐพล จินดาสิงห์
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๘๙

เด็กหญิงชัญญาพัชญ์ ศรีตองอ่อน
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๙๐

เด็กชายวรเมธ สงวนพงศ์
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๙๑

เด็กชายเด่นภูมิ กิจเจา
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๙๒

เด็กหญิงนลิน มณีมาศ
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๙๓

เด็กหญิงณัฐธิดา เนียมโพล้ง
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๙๔

เด็กชายจิรายุ พัฒนศิลป
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๙๕

เด็กชายอัคร์ฐาน ช่อชัน

้

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๙๖

เด็กหญิงศศินันท์ ลาเลิศ
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๙๗

เด็กหญิงจอยรุจี พรรดิจักร

์

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๙๘

เด็กหญิงพิมพ์พจี พาดพิมพ์
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๓๙๙

เด็กหญิงธัญจิรา สกุลณา
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๐๐

เด็กชายธนพล ปนนาค
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๐๑

เด็กชายอรรถพล จันทร์รุ่งเรือง
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๐๒

เด็กชายนนทพัทธ์ วิเวกขุนศรี
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๐๓

เด็กชายดิเรกรัตน์ เปรมานุพันธ์
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๐๔

เด็กชายศุภวิชญ์ เจียวรัมย์
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๐๕

เด็กหญิงพลอยชมพู เมืองศักดา
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๐๖

เด็กหญิงกรพินธุ์ ภูมิอ่อน
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๐๗

เด็กชายพิริยกร หงส์ประภัสสร
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๐๘

เด็กชายสุวคนธ์ นกพึง

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๐๙

เด็กหญิงณชลนิภา ชูตระกูลใหญ่
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๑๐

เด็กหญิงเพชรร่มบุญ เมืองศักดา
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๑๑

เด็กชายจักรพรรดิ

์

โพธินวล

์

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบึงบา

วัดบึงบาประภาสะวัต
 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๑๒

เด็กชายธนกร เกตุแก้ว
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๑๓

เด็กชายณัฐวุฒิ พุฒซ้อน
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๑๔

เด็กชายพรพิพัฒน์ หิรัญรัตน์
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๑๕

เด็กชายอนุชิต พุฒตาล
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๑๖

เด็กหญิงมณฑา จันทร์ปาน
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๑๗

เด็กชายบุญศักดิ

์

สงวนบุญ
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๑๘

เด็กหญิงสุกมนิน สมุทร์
๑๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๑๙

เด็กชายพิพัฒน์ ทาบคำ
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๙๘ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๒๐
เด็กหญิงนรินกาญจน์ คงคล้าย

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๒๑

เด็กชายอภิชาติ เอียมไชย

่

๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๒๒

เด็กหญิงพาณิภัค ดังแก้วแดง
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๒๓

เด็กหญิงฐิติมา ตันไชย

้

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๒๔

เด็กชายธีรภัทร์ ขวัญสุข
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๒๕

เด็กหญิงเพียงบุญ เจริญพร
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๒๖

เด็กหญิงวรรณภา ชูใจ
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๒๗

เด็กชายฐิติ อิมสมบุรณ์

่

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๒๘

เด็กหญิงนำเพชร จันทร์เปรม
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๒๙

เด็กหญิงกันตินันท์ ทองสอน

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๓๐

เด็กชายกิจติศักษ์ จันทร์ไพศรี
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๓๑

เด็กชายคณาธิป รักดนตรี
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๓๒

เด็กชายฉัตรชัย เขียวชอุ่ม
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๓๓

เด็กชายณัฐพงษ์ ราษฎรนิยม
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๓๔

เด็กชายธนดล สวัสดิเพ็ชร์

์

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๓๕

เด็กชายศุภชัย โพธิลำเนา

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๓๖

เด็กชายอัฒศิลป กลินแก้ว

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๓๗

เด็กหญิงญานิศา กัวพิทักษ์

้

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๓๘

เด็กหญิงรวีวรรณ อุดมนันทคุณ
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๓๙

เด็กหญิงสุนิตา ทองบุญเมือง
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๔๐

เด็กชายจักรพรรดิ

์

ประทีปเมือง
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๔๑

เด็กชายนิติธรรม อินอำ
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๔๒

เด็กหญิงจุฬาพร แคลนกระโทก
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๔๓

เด็กหญิงณภัทร ทองธรรมชาติ
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๔๔

เด็กหญิงศิริจันญา เกลียงหนามเตย

้

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบึงบา

วัดบึงบาประภาสะวัต
 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๔๕

เด็กหญิงศิริพัชร พงษ์พัว
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๔๖

เด็กหญิงอัมรัตน์ บัณฑิต
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๔๗

เด็กชายรัฐภูมิ พันธ์สระคู
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๔๘

เด็กชายเอราวัณ เปยงาม
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๔๙

เด็กชายธนวิชญ์ ปลืมใจ

้

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๕๐

เด็กหญิงสุชาดา ยินดี
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๕๑

เด็กชายฐาปนา ศิลปผดุง
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๕๒

เด็กหญิงอริสา ขอโคกกรวด
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๕๓

เด็กชายตุลา จินดาศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๕๔

เด็กหญิงณัฐกมล กิมใช่ย้ง
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๙๙ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๕๕

เด็กหญิงแทนรัก เพิมสุข

่

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบึงบา

วัดบึงบาประภาสะวัต
 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๕๖

เด็กหญิงกฤตชญาดา สุพรรณศรี
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๕๗

เด็กชายอนุชิต วาจาจริง
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๕๘

เด็กชายฤชากร เชียวชูศักดิ

่ ์

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๕๙

เด็กหญิงศุภิสรา บุญพามา
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๖๐

เด็กชายวิญู ม่วงสาร

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๖๑

เด็กหญิงสิรินัฐดา ดวนสูง
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๖๒

เด็กชายปฏิพัทธ์ น้อยไผ่ล้อม
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๖๓

เด็กชายศุภกิจ เพ็งจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๖๔

เด็กหญิงอารีรัตน์ กิจทรัพย์ทวี
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๖๕

เด็กหญิงพรไพลิน สุวรรณปทุมเลิศ
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๖๖

เด็กชายสุรวุฒิ สง่าแพทย์
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๖๗

เด็กหญิงอรัญญา มาวัน
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๖๘

เด็กชายชนินทร์ ศิริครุฑ
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๖๙

เด็กชายธีรพัฒน์ ยินดีรัมย์
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๗๐

เด็กชายนำเพชร คุณาทัย
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๗๑

เด็กหญิงยุพารัตน์ ปานทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๗๒

เด็กชายรพีภัทร วงศรียา
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๗๓

เด็กหญิงชนันธร จอมเตียง

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๗๔

เด็กชายรัฐภูมิ สุดสวาท
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๗๕

เด็กชายสุรชัช ศรีคัชชะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๗๖

เด็กชายรัชภูมิ แพปาน
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๗๗

เด็กชายสราวุธ หอมจิตร์
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๗๘

เด็กชายอภินันท์ กลันประสิทธิ

่ ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๗๙

เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร อัชชศิริ
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๘๐

เด็กหญิงมนัสชนก วงค์เลิศ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๘๑

เด็กชายกิตติภัส โอคอนเนอร์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๘๒

เด็กชายธนภัทร บุญจง
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๘๓

เด็กชายจักรภัทร แสงอุทัย
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๘๔

เด็กหญิงปยนุช ทองประทุม
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๘๕

เด็กชายศุภวิชญ์ นำสอาด
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๘๖

เด็กหญิงนัฐชนก แต้เจริญ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๘๗

เด็กชายปฏิภาณ มากสวัสดิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๘๘

เด็กชายคมสัน วงษ์นวม
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๘๙

เด็กชายกิจติ เนียมกัณฑา
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๐๐ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๙๐

เด็กชายนัธทวัฒน์ แซ่เตียว
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๙๑

เด็กหญิงอนัญญา เกสรธรรม
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๙๒

เด็กหญิงฆฤณี บุญขันธ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๙๓

นางสาวกัญญาพัชร จุลสุวรรณ
๕/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๙๔

นางสาวจารุวรรณ กวางทอง
๖/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๙๕

เด็กชายพรพิพัฒน์ เพ็ญไพบูรณ์
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแสงมณี วัดแสงมณี  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๙๖

เด็กหญิงกวาง สาคร
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแสงมณี วัดแสงมณี  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๙๗

เด็กชายชาญชัย จันทร์ไพศรี
๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแสงมณี วัดแสงมณี  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๙๘

เด็กชายนครินทร์ รอดอ่อน
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแสงมณี วัดแสงมณี  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๔๙๙

เด็กชายสถาพร เอมอุทัย
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแสงมณี วัดแสงมณี  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๐๐

เด็กหญิงรุ่งธิวา บัวลอย
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส วัดจตุพิธวราวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๐๑

เด็กหญิงสุภาวรรณ ชมประดิษฐ
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส วัดจตุพิธวราวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๐๒

เด็กชายวสัญู โคสารคุณ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส วัดจตุพิธวราวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๐๓

เด็กชายสุรยุทธ์ แย้มพักตร์
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส วัดจตุพิธวราวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๐๔

เด็กหญิงสุภากร ลิมสุขเจริญกุล

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส วัดจตุพิธวราวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๐๕

เด็กหญิงสุภนิดา แสงสุทธิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส วัดจตุพิธวราวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๐๖

เด็กชายวทัญู พัสการ
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส วัดจตุพิธวราวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๐๗

เด็กหญิงนันธิดา บุญย่านซือ

่

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส วัดจตุพิธวราวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๐๘

เด็กชายจักรกฤษณ์ ช่างเหล็ก
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส วัดจตุพิธวราวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๐๙

เด็กชายทินภัทร เบียทอง

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส วัดจตุพิธวราวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๑๐

เด็กชายปกรณ์ แตงเย็น
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล

วัดธรรมราษฎร์เจริญผล

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๑๑

เด็กชายปฏิภาณ ตาลอินทร์
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล

วัดธรรมราษฎร์เจริญผล

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๑๒

เด็กชายขจรศักดิ

์

หน่องพงษ์
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล

วัดธรรมราษฎร์เจริญผล

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๑๓

เด็กหญิงปยะฉัตร พงกระเสริม

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล

วัดธรรมราษฎร์เจริญผล

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๑๔

เด็กหญิงนันทิกา โพล้งดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล

วัดธรรมราษฎร์เจริญผล

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๑๕

เด็กหญิงฟาใส น้อยไผ่ล้อม
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล

วัดธรรมราษฎร์เจริญผล

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๑๖

เด็กหญิงผกามาส หน่องพงษ์
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล

วัดธรรมราษฎร์เจริญผล

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๑๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ พงกระเสริม
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล

วัดธรรมราษฎร์เจริญผล

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๑๘

เด็กหญิงภัทราภรณ์ หาญกล้า
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล

วัดธรรมราษฎร์เจริญผล

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๑๙

เด็กชายยา ดาวงสา
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล

วัดธรรมราษฎร์เจริญผล

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๒๐

เด็กชายถวิล นิรัน
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล

วัดธรรมราษฎร์เจริญผล

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๒๑

เด็กชายศุภากร คุณสุทธิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล

วัดธรรมราษฎร์เจริญผล

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๒๒

เด็กชายอเนวิน ฉิมยาม
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล

วัดธรรมราษฎร์เจริญผล

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๒๓

เด็กชายนเรษร มูลผล

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล

วัดธรรมราษฎร์เจริญผล

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๒๔

เด็กหญิงวรรณพร ช่างเพ็ชรผล
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล

วัดธรรมราษฎร์เจริญผล

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๐๑ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๒๕

เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ พงกระเสริม
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล

วัดธรรมราษฎร์เจริญผล

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๒๖

เด็กชายรณรงค์ วงษ์กวน
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล

วัดธรรมราษฎร์เจริญผล

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๒๗

เด็กหญิงมณัฐณี ไพฑูรย์
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล

วัดธรรมราษฎร์เจริญผล

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๒๘

เด็กชายทวีศักดิ

์

ปนทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล

วัดธรรมราษฎร์เจริญผล

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๒๙

เด็กหญิงนลิตา อัมฤทธิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล

วัดธรรมราษฎร์เจริญผล

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๓๐

เด็กหญิงวรรณวิสา สุขเกษม
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล

วัดธรรมราษฎร์เจริญผล

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๓๑

เด็กหญิงยวิษฐา ศรีรุ่ง
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล

วัดธรรมราษฎร์เจริญผล

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๓๒

เด็กหญิงปาริชาต ตาลอินทร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล

วัดธรรมราษฎร์เจริญผล

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๓๓

เด็กหญิงอาจาริยา ศาลางาม
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนพรัตนาราม วัดนพรัตนาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๓๔

เด็กชายอนุวัฒน์ แสนโคตร
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนพรัตนาราม วัดนพรัตนาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๓๕

นายอธิราช เงางาม
๐๓/๑๒/๒๕๓๙

กศน.อำเภอหนองเสือ
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๓๖

นายจิรศักดิ

์

ชูสกุล
๐๒/๐๓/๒๕๒๕

กศน.อำเภอหนองเสือ
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๓๗

นางสาววาสนา หมีเม่น
๑๖/๐๙/๒๕๓๕

กศน.อำเภอหนองเสือ
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๓๘

นางกรรณิการ์ สุขสังวร
๑๑/๐๕/๒๕๐๗

กศน.อำเภอหนองเสือ
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๓๙

นายเดชา พุทธิพงษ์
๒๓/๐๖/๒๕๓๘

กศน.อำเภอหนองเสือ
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๔๐

เด็กชายกฤษดา ประดับญาติ
๑๒/๐๘/๒๕๔๑

กศน.อำเภอหนองเสือ
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๔๑

นางสาวนกน้อย หนองสูง
๑๔/๑๐/๒๕๓๖

กศน.อำเภอหนองเสือ
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๔๒

นายเกษม ทองมา  กศน.อำเภอหนองเสือ
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๔๓

นางสาวฐิติมา ทองอินทร์

๑๘/๑๒/๒๕๓๔

กศน.อำเภอหนองเสือ
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๔๔

นายสุดใจ น้อยสว่าง  กศน.อำเภอหนองเสือ
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๔๕

นางสาวจิรวรรณ เนียมนิล
๑๖/๐๕/๒๕๓๖

กศน.อำเภอหนองเสือ
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๔๖

นางรจนา ชนะภัย  กศน.อำเภอหนองเสือ
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๔๗

นายปฐมชัย ชิณพรม
๑๖/๐๘/๒๕๓๒

กศน.อำเภอหนองเสือ
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๔๘

นางสาวรัชดา ประทุมโต
๒๘/๐๙/๒๕๓๕

กศน.อำเภอหนองเสือ
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๔๙

นางสาวพัชรี กาเซ็ม  กศน.อำเภอหนองเสือ
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๕๐

นายเอกรินทร์ พงษ์แก้ว
๑๘/๐๕/๒๕๔๑

กศน.อำเภอหนองเสือ
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๕๑

นางสาวอุบล หนูหริง

่

 กศน.อำเภอหนองเสือ
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๕๒

นางสาวสุวนัน นวลศิริชัย
๑๕/๐๒/๒๕๓๘

กศน.อำเภอหนองเสือ
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๕๓

นายนพดล นำนวล  กศน.อำเภอหนองเสือ
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๕๔

นางสาวสุวภัทร ขาวสำอางค์
๒๒/๐๖/๒๕๓๗

กศน.อำเภอหนองเสือ
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๕๕

เด็กชายวรุพงศ์ สระบัว
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอหนองเสือ
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๕๖

เด็กหญิงสุทธิดา โกมลสิงห์
๒๕/๐๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอหนองเสือ
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๕๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ กลอนจันอัด
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

กศน.อำเภอหนองเสือ
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๕๘

นายพิธิวัต โฉมศรี
๐๔/๐๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอหนองเสือ
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๕๙

เด็กหญิงกนกพิชญ์ ดวงแก้ว
๑๕/๐๘/๒๕๔๑

กศน.อำเภอหนองเสือ
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๐๒ / ๓๔๐

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๖๐

นายราชลภ เกิดผดุง
๑๓/๐๖/๒๕๓๓

กศน.อำเภอหนองเสือ
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๖๑

นายสมหมาย ทองมา  กศน.อำเภอหนองเสือ
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๖๒

นายชัยเชด เพ็ชรดิษฐ์  กศน.อำเภอหนองเสือ
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๖๓

นางสาวพรทิพย์ พลายละมูล
๐๘/๑๐/๒๕๔๐

กศน.อำเภอหนองเสือ
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๖๔

นางสาวอภิญญา ชีมาการ

๑๓/๑๒/๒๕๓๕

กศน.อำเภอหนองเสือ
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๖๕

นางพรทิพย์ อุทัยชาติ  กศน.อำเภอหนองเสือ
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๖๖

นายทิวากร รอดบวบ
๒๔/๐๘/๒๕๔๑

กศน.อำเภอหนองเสือ
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๖๗

นายกฤตนัย ดวงพรอนันต์
๐๖/๐๒/๒๕๓๘

กศน.อำเภอหนองเสือ
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๖๘

นางสาวถาวร แก้วประดับ
๐๔/๐๖/๒๕๒๓

กศน.อำเภอหนองเสือ
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๖๙

นางสุขพัชชา ขวัญสุข
๑๗/๐๑/๒๕๑๒

กศน.อำเภอหนองเสือ
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๗๐

นางทองสุข ม่วงรอดภัย  กศน.อำเภอหนองเสือ
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๗๑

นายปยดนัย เจริญสุข
๐๙/๐๘/๒๕๔๑

กศน.อำเภอหนองเสือ
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๗๒

นางสาวผ่องศรี ศรีทิน
๐๖/๐๘/๒๕๑๙

กศน.อำเภอหนองเสือ
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๗๓

นางนภาพร ใจดี  กศน.อำเภอหนองเสือ
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๗๔

นางพิณทิพย์ ชุ่มเชือ

้

 กศน.อำเภอหนองเสือ
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๗๕

นางสาวกรรณิการ์ อู่ไพฑูรย์
๐๓/๐๒/๒๕๒๗

กศน.อำเภอหนองเสือ
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๗๖

นางสาวณัฐชุดา บุตรศรี
๐๙/๐๓/๒๕๑๒

กศน.อำเภอหนองเสือ
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๗๗

นายณัฐพล มารยาท
๐๑/๑๐/๒๕๑๕

กศน.อำเภอหนองเสือ
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๗๘

นางสาวพิมพ์พิสุทธิ

์

โพธิงาม

์

๑๕/๐๖/๒๕๒๕

กศน.อำเภอหนองเสือ
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๗๙

นางสาวระวีวรรณ หงษ์กิตติยานนท์
๒๐/๐๓/๒๕๐๗

กศน.อำเภอหนองเสือ
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๘๐

นางสาวสุนิสา โอ่คำ
๒๘/๑๐/๒๕๓๔

กศน.อำเภอหนองเสือ
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๘๑

นางเยาวภา สังข์อยู่สุข
๓๐/๐๔/๒๕๑๘

กศน.อำเภอหนองเสือ
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๘๒

นางไทยรัฐ บางบ่อ
๐๑/๐๑/๒๕๑๗

กศน.อำเภอหนองเสือ
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๘๓

นางสาวไพรวัลย์ ไตรญางค์
๐๖/๑๐/๒๕๑๙

กศน.อำเภอหนองเสือ
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๘๔

เด็กหญิงวิราพร เงินประเสริฐ
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๘๕

เด็กหญิงพิชญธิดา ยวกดา
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๘๖

เด็กหญิงสุพิชญา สังวรศิลป
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๘๗

เด็กหญิงกชกร ขุมทอง
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๘๘

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ปรัญญา
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๘๙

เด็กหญิงวรารัตน์ เอียมสำอางค์

่

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๙๐

เด็กหญิงจิราวรรณ ฉิมมัจฉา
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๙๑

เด็กหญิงชิตาภา ฮ่มปา
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๙๒

เด็กหญิงหยาดนภา อินดี
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๙๓

เด็กหญิงวรรณภา นาถมทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๙๔

เด็กหญิงปนัดดา นิลวงศ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๐๓ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๙๕

เด็กชายอาทิตย์ชนก เรืองศรี
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๙๖

เด็กหญิงจงสุพัฒน์ แตงอ่อน
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๙๗

เด็กชายพลเชฏฐ์ ศรีสุนทร
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๙๘

เด็กหญิงภัทรธิดา รัตนสุข
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๕๙๙

เด็กหญิงสุนิชา กอบธัญกิจ
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๐๐

เด็กหญิงวีรนุช นิมิตร
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๐๑

เด็กหญิงอนุสรา แย้มชุมพร
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๐๒

เด็กหญิงมิรันตรี หาญณรงค์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๐๓

เด็กหญิงสิริษา สถาผล
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๐๔

เด็กหญิงพิมพ์วิไล นามขุนทด
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๐๕

เด็กชายณัฐพงศ์ วัฒนมงคลลาภ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๐๖

เด็กหญิงศิริกัญญา วรภาพ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๐๗

เด็กหญิงวิรุฬกานต์ นราทอง
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๐๘

เด็กชายเจษฎากร นพแดง
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๐๙

เด็กหญิงวรรณวิสา ฮาดดา
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๑๐

เด็กหญิงประภาพร ศรีนาเรียง
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๑๑

เด็กหญิงปณฑิตา สุดสวย
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๑๒

เด็กชายพงศกร คำหงษา
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๑๓

เด็กหญิงพรณชนก ทองมาก
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๑๔

เด็กชายธนากรณ์ ขวัญหมืน

่

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๑๕

เด็กชายนภัสดล บำรุ่งถิน

่

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๑๖

เด็กหญิงศรุตา เรืองกิจการ
๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๑๗

เด็กหญิงมลธวรรณ ชินหงษ์
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๑๘

เด็กหญิงศิรินรัตน์ ดอนจอมทอง
๒๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๑๙

เด็กชายเสกสัน ทองศรี
๒๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๒๐

เด็กชายนพเก้า กาบบัว
๑๕/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๒๑

เด็กชายนราวิชญ์ พรหมเมืองขวา
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๒๒

เด็กหญิงทิพย์มณฑา น้อยไผ่ล้อม
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๒๓

เด็กชายเจษฎา รืนสาด

่

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๒๔

เด็กหญิงปุณยาพร รักจันทร์
๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๒๕

เด็กหญิงสุกัญญา ธุรศิลป
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๒๖

เด็กชายจิรพงศ์ ลีสีสัย
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๒๗

เด็กชายอดิศร แก่นคำ
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๒๘

เด็กชายกฤษฎา แจ้งกระจ่าง
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๒๙

เด็กชายเธียรกุล จันทร์รุ่งเรือง
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๐๔ / ๓๔๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๓๐

เด็กหญิงพรชนก กลีบประทุม
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๓๑

เด็กหญิงวรรณภา ทาสาจันทร์
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๓๒

เด็กหญิงสุพิชชา คงคาคูณ
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๓๓

เด็กชายนำเพชร เกิดมังมี

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๓๔

เด็กชายสิทธิชัย เกิดมังมี

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๓๕

เด็กชายวีรภัทร เอียมอนันต์

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๓๖

เด็กชายตะการชัย ปกษี
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๓๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ โพธิรัตน์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๓๘

เด็กหญิงปนัดดา บุญสุวรรณ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๓๙

เด็กชายสถาพร เอียมยิม

่ ้

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๔๐

เด็กชายศุภลักษ์ เครือบุญ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ แซ่ตัง

้

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๔๒

เด็กหญิงณัฐพร หมันขัน

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๔๓

เด็กหญิงสุกัญญา แสนสวาท
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๔๔

เด็กหญิงกาญจนา เปล่งสาคร
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๔๕

เด็กชายวิสุวัฒน์ แพรเรืองฤทธิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๔๖

เด็กหญิงวริศรา ศิริวรรณ์
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๔๗

เด็กชายรัฐภูมิ บังเกิด
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๔๘

เด็กหญิงรุ่งนภาพร พูลสวัสดิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๔๙

เด็กชายธันวาร์ เพิมพูล

่

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๕๐

เด็กหญิงสุนันทา สุดศิริ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๕๑

เด็กชายสหพันธ์ ทองอินทร์พงษ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๕๒

เด็กหญิงศศิมา ขำสว่าง
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๕๓

เด็กหญิงปาณิศา ใหม่อินทร์
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๕๔

เด็กหญิงอภิญญา จันทร์เพ็ญ
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๕๕

เด็กชายวาคิม พันธ์จี
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๕๖

เด็กหญิงฐิตา ถาวรวัน
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๕๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

คงวรรณะ
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๕๘

เด็กชายชัยมงคล พานไกร
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๕๙

เด็กหญิงอริสรา ฉายสุริยะ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๖๐

เด็กหญิงพิมพ์สิริ บุญเสริม
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๖๑

เด็กหญิงสุกัญญา สุภาพเพชร
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๖๒

เด็กหญิงปาริฉัตร แสนแวด

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๖๓

เด็กหญิงปราณี -
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๖๔

เด็กชายอธิวัฒน์ เกิดโชค
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๐๕ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๖๕

เด็กหญิงธารทิพย์ สุขสมจิตน์
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๖๖

เด็กชายวุทธิกร ภูมิดี
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๖๗

เด็กหญิงสุวรรณา สุขประเสริฐ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๖๘

เด็กชายศักดินรินทร์

์

จิตร์รัก
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๖๙

เด็กชายอิทธิพัทธ์ จินดาวงศ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๗๐

เด็กชายชนันธร ปนคร้ามสี
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๗๑

เด็กชายคชาทัช เนียมสำโรง
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๗๒

เด็กหญิงศุภนิดา รอดเอียม

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๗๓

เด็กหญิงพีรญา จิตร์รักษ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๗๔

เด็กหญิงจีรวรรณ จันทร์แจ้ง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๗๕

นายธีรเดช ภูกองชัย
๐๕/๐๗/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๗๖

นางสาวณัฐชา ดียิง

่

๒๙/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๗๗

นางสาวพิริยา จินะแปง
๒๖/๐๗/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๗๘

นายมนตรี ธนพงศ์เจริญ
๐๔/๐๗/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๗๙

นายวิชัย พรหมสุรินทร์
๐๖/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๘๐

นางสาวศิริรัตน์ ดีโต
๒๑/๐๘/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๘๑

นางสาวอนงค์ คงวรรณะ
๑๕/๐๖/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๘๒

เด็กชายจิตติพัฒน์ วารีมณีศิลป
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง วัดทำเลทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๘๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ปลังเปล่ง

่

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง วัดทำเลทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๘๔

เด็กหญิงกาญจนศิริ โห้งาม
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง วัดทำเลทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๘๕

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ ผ่องคณะ
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง วัดทำเลทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๘๖

เด็กชายพงศธร อิมทรัพย์

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง วัดทำเลทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๘๗

เด็กหญิงแพรวา ผสมสุด
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง วัดทำเลทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๘๘

เด็กหญิงภักวดี เอียงลี

้ ่

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง วัดทำเลทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๘๙

เด็กชายอุดม มาลากรอง
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง วัดทำเลทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๙๐

เด็กชายณัฐภูมิ ชูเทพ
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง วัดทำเลทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๙๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ปลืมประสงค์

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง วัดทำเลทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๙๒

เด็กชายวรเมธ สีงาม
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง วัดทำเลทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๙๓

เด็กหญิงสุพิชญา กล่อมกริมสกุล
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง วัดทำเลทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๙๔

เด็กหญิงจันทร์กานณ์ วันนามิตร

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง วัดทำเลทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๙๕

เด็กหญิงวิรากร มีสุข
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง วัดทำเลทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๙๖

เด็กหญิงปภัสสร นิลกำแหง
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๙๗

เด็กชายปาณัท ชูทอง
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๙๘

เด็กชายธวัชชัย เอียมสำอางค์

่

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๖๙๙

เด็กหญิงจิรัชยา แปนบริบูรณ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๐๖ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๐๐

เด็กหญิงชฏาพร ละมัยกุล

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๐๑

เด็กหญิงรัตนาพร จันทร์เรือง
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๐๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก คุ้มฤทธิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๐๓

เด็กหญิงวิภาวี จันทร์ไพศรี
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๐๔

เด็กชายภูรินทร์ คงไทย
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๐๕

เด็กหญิงอิษญา พรหมจารีย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๐๖

เด็กชายอันวา มะลิซ้อน
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๐๗

เด็กชายสิทธิโชค โตสมบัติ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๐๘

เด็กหญิงวัฒนวดี เผ่าบริบูรณ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๐๙

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

วงค์มูล
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๑๐

เด็กหญิงปภาวี จันทร์รักษา
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๑๑

เด็กหญิงจิราพร พานทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๑๒

เด็กหญิงปทุมรักษ์ นิมมักผล

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๑๓

เด็กหญิงริศรา อยู่สมบูรณ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๑๔

เด็กชายภูทเนศ ตานี
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๑๕

เด็กชายสุตุมินธ์ ดงกระโทก
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๑๖

เด็กชายณัฐวุฒิ นาคครุฑ
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๑๗

เด็กชายจาตุรัตน์ พุฒศรี
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๑๘

เด็กหญิงชุติมา เพ็งกุศล
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๑๙

เด็กหญิงดารณีนุช ชืนชม

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๒๐

นางสาวกานจนา ไชยสะอาด
๑๕/๐๒/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๒๑

นางขวัญใจ วิเศษทรานนท์
๑๗/๐๖/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๒๒

นางสุทิพย์ สายจรัญ
๒๒/๑๒/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๒๓

เด็กชายจักรพงษ์ สายสวย
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอดิศร วัดอดิศร  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๒๔

เด็กชายนครินทร์ คำประสพ
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอดิศร วัดอดิศร  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๒๕

เด็กชายธีรพงศ์ กันหาวัน
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอดิศร วัดอดิศร  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๒๖

เด็กหญิงภัทรพร เทียนศรี
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอดิศร วัดอดิศร  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๒๗

เด็กหญิงณัฐกานต์ ทิสันเทียะ
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอดิศร วัดอดิศร  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๒๘

เด็กหญิงสุวรรณา แก้วอาสา
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอดิศร วัดอดิศร  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๒๙

เด็กหญิงณัฐชา มันคง

่

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอดิศร วัดอดิศร  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๓๐

เด็กชายกิตติ ยีนยัง

่

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดอดิศร วัดอดิศร  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๓๑

เด็กหญิงปรียาพร จันเหลือง
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอดิศร วัดอดิศร  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๓๒

เด็กชายพัทรพล ตันสกุล

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอดิศร วัดอดิศร  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๓๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ โคนชัยภูมิ
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอดิศร วัดอดิศร  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๓๔

เด็กชายรพีภัทร ผัดกระโทก
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๐๗ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๓๕

เด็กชายบุญยพัด ยศเมฆ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๓๖

เด็กหญิงจันทกานต์ คุณาชนม์
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๓๗

เด็กชายกันธิชา ไพเกาะ
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๓๘

เด็กชายฉัตรมงคล ทองคำ
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๓๙

เด็กชายเฉลิมรัฐ หลาบมะลา
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๔๐

เด็กชายณัฐดนัย ทากัน
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๔๑

เด็กชายธีรฉัตร ศิลาลาย
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๔๒

เด็กชายธีรวัฒน์ สุขหนองโปร่ง
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๔๓

เด็กหญิงเก้าแก้ว ฤกษ์กำยี
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๔๔

เด็กหญิงจิดาภา สุขสมทิพย์
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๔๕

เด็กหญิงจีรนันท์ เสมอตัว
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๔๖

เด็กหญิงญาณาธิป ก้านเพชร
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๔๗

เด็กหญิงฐิติมา ภาคลำเจียก
๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๔๘

เด็กหญิงบุญนิสา เทียนชัย
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๔๙

เด็กหญิงประกายรุ้ง อ่อนหนู
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๕๐

เด็กหญิงวิลีลชญา โสพรรณภาวัชร์
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๕๑

เด็กชายมงคล
แพทย์เมืองจันทร์ ๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๕๒

เด็กชายวีรพัฒน์ พลายแก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๕๓

เด็กชายอาทร พุ่มนิรภัย
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๕๔

เด็กหญิงปทวดี คำทวี
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๕๕

เด็กหญิงพรวิลัย ไชยฮาต
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๕๖

เด็กหญิงพิมญาดา มาตบรรเทา
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๕๗

เด็กหญิงเพียงพอ ศิลสุนทร
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๕๘

เด็กหญิงภัทรภร สมประสงค์
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๕๙

เด็กหญิงยุภาวรรณ จันทร์ผ่อง
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๖๐

เด็กหญิงรุ่งรัตน์ อุดมลาภ
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๖๑

เด็กหญิงศศิธร ชอบทำเหมือน
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๖๒

เด็กหญิงโศภิษฐา สบายแท้
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๖๓

เด็กหญิงสงกรานต์ บุญเรือง
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๖๔

เด็กหญิงสุนิตา พลสิน
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๖๕

เด็กชายกรวิชญ์ กมลเลิศ
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๖๖

เด็กชายจิรวัตร แสงสว่าง
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๖๗

เด็กชายชัยสิทธิ

์

มังมี

่

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๖๘

เด็กชายณัฐพล ปยวัน
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ พวงเจริญพร
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๐๘ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๗๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ดอนลาดลี
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๗๑

เด็กหญิงรัตนพร ฤทธิลือชัย

์

๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๗๒

เด็กหญิงสุมิตรา ล้วนโสม
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๗๓

เด็กหญิงอัจฉรา ฟกโต
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๗๔

เด็กหญิงอุดมลักษณ์ ตอชัน
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๗๕

เด็กหญิงวรัชยา เฟองฟุง
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๗๖

เด็กชายชวลิต เดชแก้ว
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๗๗

เด็กชายสมเจต พบอาชา
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๗๘

เด็กชายอรรถชัย ด่านชนะ
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๗๙

เด็กหญิงวรรณิษา เอียมสอาด

่

๐๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๘๐

เด็กหญิงณัฐสินี ปานประเสริฐ
๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๘๑

เด็กชายศุภวิชญ์ ขันคำ
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๘๒

เด็กหญิงสุธิชา อำพันพึง

่

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๘๓

เด็กชายธนวินท์ สอนคลัง
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๘๔

เด็กชายวีระศักดิ

์

โคตรุโร
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๘๕

เด็กหญิงปราณปริยา ปะสุตะ
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๘๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ รักกุศล
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๘๗

เด็กชายปราณชนม์ ยอดนวล
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๘๘

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อินทอง
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๘๙

เด็กหญิงจรัสรวี มหาพรหม
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๙๐

เด็กหญิงนัฐนลิน บุญทวี
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๙๑
เด็กหญิงพุทธาพิทักษ์ ฟุงสกุล

๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๙๒

เด็กชายวทัญู ศิลาชัย
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๙๓

เด็กชายสิริชัย มีสินชัย
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๙๔

เด็กหญิงกนกนิภา เทวี
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๙๕

เด็กชายอัครินทร์ จ่าแสง
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๙๖

เด็กชายอรรถพล ทองโกมล
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๙๗

เด็กหญิงธมนวรรณ ร่มโพธิชี

์

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๙๘

เด็กชายณัฐพล มิตราช
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๗๙๙

เด็กชายธนากร ชาวศรี
๐๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๐๐

เด็กหญิงกรวลัย เอียมละออ

่

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๐๑

เด็กชายจักรภัทร เด่นศักดิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๐๒

เด็กชายนนทพันธ์ พานทอง
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๐๓

เด็กหญิงสุกัญญา ทิพย์ทวี
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๐๔

เด็กชายไกรวิทย์ สังขวรรณ
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๐๙ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๐๕

เด็กชายธนวัฒน์ มากุดเวียน
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๐๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

วิเศษสิงห์
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๐๗

เด็กชายเมษา พันจันทร์
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๐๘

เด็กหญิงอภิรัตน์ ธัญพืชน์
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๐๙

เด็กชายพงศ์เทพ สังคะพิมพ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๑๐

เด็กชายคณาธิป จูเจ๊ก
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๑๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สร้อยผาจุก
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๑๒

เด็กชายอภิเดช พูนทอง
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๑๓

เด็กหญิงภัทราพร ฟองเอม

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๑๔

เด็กหญิงดารารัตน์ อุประ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๑๕

เด็กหญิงเมธินี เกิดแก่นแก้ว
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๑๖

เด็กหญิงนันท์นภัส วงศ์เณร
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๑๗

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เกตุกลางดอน
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๑๘

เด็กหญิงพรทิพา เหน็บชม
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๑๙

เด็กหญิงพรรณษา สุวรรณวิหค
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๒๐

เด็กชายกิติภพ โตม่วง
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๒๑

เด็กชายเทวา บัวศุข
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๒๒

เด็กชายปรีชา ผลุนกระโทก
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๒๓

เด็กชายนพณัฐ จิตรนอบ
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๒๔

เด็กชายธนกฤต ถนอมชือ

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๒๕

เด็กชายอนุชา วงศ์วรรณ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๒๖

เด็กหญิงสุพิชฌา หนูน้อย
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๒๗

เด็กหญิงศศินิภา มาช้าง
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๒๘

เด็กหญิงสยามล พิทักษ์วงค์
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๒๙

เด็กหญิงทิฆัมพร จันทบาน

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๓๐

เด็กหญิงอทิตยา ทองคำ
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๓๑

เด็กหญิงเมธินี วงศ์ศรีกูล
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๓๒

เด็กหญิงสุชานันท์ หอมกลิน

่

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๓๓

เด็กหญิงมัทลินทร์ น้อยสุทธิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๓๔

เด็กหญิงพรวลัย สุเค
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๓๕

เด็กหญิงญาญกร ศักดิวิเศษ

์

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๓๖
เด็กหญิงณัฐชฏาภรณ์

รุ่งแจ้ง
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๓๗

เด็กชายเมธา ขุนพิทักษ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๓๘

เด็กหญิงเขมิกา พ่วงพร

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๓๙

เด็กหญิงสุชานันท์
พลอยเสงียมพงษ์

่

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๑๐ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๔๐

เด็กหญิงสโรชา สุนทรวิจารณ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๔๑

เด็กชายถิรวุฒิ กาแดง
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๔๒

เด็กหญิงภัทรธิดา พาลารัตน์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๔๓

เด็กชายธนากร ทองชุม
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๔๔

เด็กหญิงอลิสลา เกิดโพธิชา

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๔๕

เด็กหญิงสุพัตรา โคตพันธ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๔๖

เด็กหญิงภัทรวดี ชูเนตร
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๔๗

เด็กชายจีรวัฒน์ แย้มทรัพย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๔๘

เด็กชายสุพัฒน์พงค์ พุ่มสุข
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๔๙

เด็กชายพรหมพิริยะ นามเชียวชาญ

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๕๐

เด็กชายกมลภพ นะราชา
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๕๑

เด็กหญิงอารีญา ธัญพืชน์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๕๒

เด็กหญิงญาติกา วันเพ็ญ
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๕๓

เด็กหญิงอธิชา นามขุนทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๕๔

นายณัฐวัชร ยิมแก้ว

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๕๕

นายธนาธิป ดีนาน
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๕๖

เด็กหญิงสาวิตรี ประกอบเพชร
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๕๗

เด็กชายนโรดม นิลการะเกษ
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๕๘

นางสาวเพชรลัดดา ผาสุข
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๕๙

นางสาวกรพินธุ์ ทองงาม

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๖๐

นายวีระพัฒน์ แซ่อึง

๊

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๖๑

นายพรพรหม สาสาย
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๖๒

นายณรงค์ศักดิ

์

พูลทา
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๖๓

นางสาวธิดา หม่วยนอก
๐๒/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๖๔

นางสาวศิริวรรณ ขันทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๖๕

นายยุรนันต์ จันทร์ดำ
๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๖๖

นางสาวศศิวิมล อนุอัน
๒๓/๐๓/๒๕๔๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๖๗

นางสาวเพรชรัตน์ พวงเจริญพร
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๖๘

นางสาวนำผึง

้

แซ่อึง

๊

๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๖๙

เด็กชายอัษฎา สุจริต
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๗๐

เด็กหญิงวิมลรัตน์ สุขอารมณ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๗๑

เด็กหญิงชนิภรณ์ สุนาโท
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๗๒

เด็กชายธนเดช ชาตเกียรติ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๗๓

เด็กชายเอกภพ คดีทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๗๔

เด็กหญิงหทัยรัตน์ สูนสันเทียะ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๑๑ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๗๕

เด็กชายชนะ ปลืมใจ

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๗๖

เด็กหญิงเกตน์นิภา สีเง่า
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๗๗

เด็กหญิงรุ่งฟา แสนยันต์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๗๘

เด็กชายชวนันท์ เกิดทวี
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๗๙

เด็กหญิงอริสา สีสันต์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๘๐

เด็กชายเสกสรร กลมเกลียว
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๘๑

เด็กชายวิริยะ นาเริง
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๘๒

เด็กชายวงศ์ภาณิช พูนปน
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๘๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

ศิริพันธ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๘๔

เด็กชายพงษ์พันธ์ กอหลง
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๘๕

เด็กชายธนชัย รัตนะวัน
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๘๖

เด็กหญิงนิติพร วาริปญโญ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๘๗

เด็กชายอนุชา มังศรี
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๘๘

เด็กชายกรกฤษณ วิจิตรตะธรรม
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๘๙

เด็กชายพิธิวัฒน์ รักประสงค์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๙๐

เด็กชายพีรพัฒน์ มาเทียง

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๙๑

เด็กชายวรรณธนะ ขำสงค์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๙๒

เด็กหญิงญาณศรณ์ สง่าวงศ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๙๓

เด็กหญิงปานตะวัน ปองเขตต์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๙๔

เด็กหญิงวรารัตน์ สัพโส
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๙๕

เด็กหญิงสุชาดา จันทร์จิตร
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๙๖

เด็กหญิงอาริญา พีบขุนทด
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๙๗

เด็กชายรพีภัทร สาทิพจันทร์
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๙๘

เด็กชายตะวัน ขวัญเมือง
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๘๙๙

เด็กชายวัชรพล จองกา
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๐๐

เด็กชายปารเมศ จงหมืนไวย์

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๐๑

เด็กชายกัณฑ์พงษ์ ไพจิตร
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๐๒

เด็กชายกมลเทพ รักมะณี
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๐๓

เด็กหญิงวรดา โต๊ะสกุล
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๐๔

เด็กชายโรจน์ศักดิ

์

บุษบา
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๐๕

เด็กชายณัฐดนัย ใจพร
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๐๖

เด็กชายเมธา กลินจันทร์หอม

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๐๗

เด็กชายชนวีร์ คำแดง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๐๘

เด็กชายจิรพันธ์ แทนทอง
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๐๙

เด็กหญิงนภาพร คำหอมรืน

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๑๒ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๑๐

เด็กชายจักรกฤษ เทศปลิม

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๑๑

เด็กหญิงพรรณิภา บิงขุนทด
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๑๒

เด็กหญิงธนพร จิตรดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๑๓

เด็กชายจิรกิตต์ บุญยืน
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๑๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

ฤทธิแผลง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๑๕

เด็กชายนวมินทร์ ชีวะธาร
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๑๖

เด็กชายสิรภพ งามสม

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๑๗

เด็กชายสุทธนา อุทุมพร
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๑๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สัยวัตร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๑๙

เด็กชายจักรพงศ์ โสรกนิต

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๒๐

เด็กหญิงอรนิช หาญนา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๒๑

เด็กหญิงธิติยา สร้อยสาริกา
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๒๒

เด็กชายอาท แจ้งดี
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๒๓

เด็กหญิงภรณ์ฐิตา พรมหงษ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๒๔

เด็กชายกิตฉพันธ์ จ่ามีกร
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๒๕

เด็กหญิงอภิชนา กันธรส
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๒๖

เด็กหญิงวินิธา การุณ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๒๗

เด็กหญิงฐิติมา รัตนะ
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๒๘

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ศิริวัฒนกุล
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๒๙

เด็กหญิงชนิดา จิบกระโทก
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๓๐

เด็กหญิงทักศิณา อ้นใจธรรม
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๓๑

เด็กหญิงญาตาวี ลามอ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๓๒

เด็กหญิงจิราเจต เทพโอทา
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๓๓

เด็กหญิงอรกัญญา ทองคำ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๓๔

เด็กหญิงเมธิณี เกิงฝาก
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๓๕

เด็กหญิงเบญจพร ทรงศักดิผล

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๓๖

เด็กหญิงธนัชพร ขันเงิน
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๓๗

เด็กหญิงศรุษตา บุญเทอม
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๓๘

เด็กหญิงอริษฏา เหวียงสกุล

่

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๓๙

เด็กหญิงชลดา สมร
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๔๐
เด็กหญิงณวรรณวนา เกียรติพัฒนาชัย

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๔๑

เด็กชายสิริวิทย์ ละสูงเนิน
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๔๒

เด็กชายธนากร พุ่มมะเริง
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๔๓

เด็กหญิงนันทินี โพธิทอง

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๔๔
เด็กหญิงดาวพระศุกร์

พงค์เกษตร
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๑๓ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๔๕

เด็กหญิงเจนจิรา พึงพักตร์

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๔๖

เด็กชายธีรภัทร เจริญยิง

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๔๗
เด็กหญิงปรัชญานันท์ ปญญาสิทธิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๔๘

เด็กหญิงบุษกร บุญเมือง
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๔๙

เด็กชายนรินธร อยู่ภู่
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๕๐

เด็กชายสหชัย นาคงาม
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๕๑

เด็กหญิงกุลภรณ์ บุญช่วย
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๕๒

เด็กชายปุณณวิช เปยมเต็ม
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๕๓

เด็กหญิงฐิติรัตน์ อุปพงษ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๕๔

เด็กหญิงวรรณวิสา นามฤทธิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๕๕

เด็กชายสันติภพ ไกรสกุล
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๕๖

เด็กหญิงกรีนวรินทร์ ทองแดง
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๕๗

เด็กหญิงสุมนฑา โค้วนิเส็ง
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๕๘

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์ศรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๕๙

เด็กชายดำรง สุขกะมล
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๖๐

เด็กชายธีรชาติ พุ่มโพธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๖๑

เด็กชายธีรวัฒน์ แก้วน้อย
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๖๒

เด็กชายพสภัค ละอองดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๖๓

เด็กหญิงจิรัชญา คุ้มโต
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๖๔

เด็กหญิงดารินทร์ โพธิทอง

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๖๕

เด็กหญิงนำทิพย์ พิณพร
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๖๖

เด็กชายกนกพล พร้อมพูน
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๖๗

เด็กชายชาฏินันท์ เทศเขียว
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๖๘

เด็กชายเพ็ชรรัช ยืนยาว
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๖๙

เด็กชายวิลแมน ไชยเศรษฐ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๗๐

เด็กชายสมพงษ์ บุญชัย
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๗๑

เด็กหญิงณัฐชยา ทองปลิว
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๗๒

เด็กหญิงนัฐชิตา เย็นทรวง
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๗๓

เด็กหญิงนิชา ชังอิน
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๗๔

เด็กหญิงวรินญา คชทิน

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๗๕

เด็กชายอภิรักษ์ สังข์เอม
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๗๖

เด็กหญิงนันทิยา จันทนะโสตถิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๗๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ ชืนใจ

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๗๘

เด็กชายอโณทัย เพ็ชรเจริญ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๗๙

เด็กชายธนโชติ เกียรติพัฒนาชัย
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๑๔ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๘๐

เด็กชายธนวัฒน์ เกียรติพัฒนาชัย
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๘๑

เด็กชายสิรวิชญ์ ขวัญบุญจันทร์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๘๒

เด็กชายวรวรรณ พรมอยู่
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๘๓

เด็กชายกิตติโชติ ไทยมานิตย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๘๔

เด็กหญิงรุจิประภา เลียงฤทัย

้

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๘๕

เด็กชายเอกราช แซวประโคน
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๘๖

เด็กหญิงธนัญญา ทองยิม

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๘๗

เด็กชายสิทธิพร ยอดวิเชียร
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๘๘

เด็กหญิงจิราภา อ่อนละมัย
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๘๙

เด็กชายศราวุฒ น้อยคง
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๙๐

เด็กชายเศรษฐพงศ์ ทองเลิศ
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๙๑

เด็กชายปรวัฒน์ ปนทองคำ
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๙๒

เด็กชายธนากร ศิริอุเทน
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๙๓

เด็กชายฐิตินันท์ ดิษฐ์ศรี
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๙๔

เด็กหญิงการพิชชา สีหะคลัง
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๙๕

เด็กหญิงวริศรา ประภูชะกัง
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๙๖

เด็กหญิงชัญญานุช นารี
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๙๗

เด็กชายดนุสรณ์ คำหอมรืน

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๙๘

เด็กหญิงวิลาศิณี ใจรัก
๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๐๙๙๙

เด็กชายนพเก้า ใจหมายดี
๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๐๐

เด็กหญิงพนิดา แผนรัก
๐๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๐๑

เด็กหญิงวชิรญาณ์ หนูหน่าย
๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๐๒

เด็กชายชนินทร บำรุงเจียม
๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๐๓

เด็กชายณัฐนัย เลาะเมาะห์
๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๐๔

เด็กชายศรัณภัทร ทองมา
๑๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๐๕

เด็กชายนพพล แปนทอง
๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๐๖

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ฤทธิศักดิ

์ ์

๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๐๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุญจอง
๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๐๘

เด็กหญิงณัฐธิดา บุญมัน

่

๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๐๙

เด็กหญิงธมนวรรณ บุญสู่
๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๑๐

เด็กหญิงชนม์นิภา นิยมการ
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๑๑

เด็กชายคณพศ สีกลำ
๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๑๒

เด็กชายพิชรัศ ไตรแก้ว
๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๑๓

เด็กชายธนพงศ์ สุดใจญาติ
๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๑๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ลาแสง
๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๑๕ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๑๕

เด็กหญิงจุฑามาศ ใจใส
๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๑๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ รุจิเทศ
๑๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๑๗

เด็กหญิงณัฐชา น้อยวิเชียร
๑๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๑๘

เด็กชายศิลา อาญาเมือง
๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๑๙

เด็กหญิงอัญญาณี ทองอันตัง
๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๒๐

เด็กชายณัฐพงศ์ บรรเทิงใจ
๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๒๑

เด็กหญิงณัฐธิดา เอนอารีกุล
๒๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๒๒

เด็กหญิงณัฐณิชา เพชรบาง
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๒๓

เด็กหญิงทัศนีย์ จันทร์ขามปอม
๓๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๒๔

เด็กหญิงธนัชชา มุภาษา
๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๒๕

เด็กชายสุรทิน ช่างเจริญ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๒๖

เด็กชายวีรยุทธ แสงทอง
๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๒๗

เด็กชายปรเวทย์ แสนทวีสุข
๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๒๘

เด็กชายเกรียงไกร ไกรสีห์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๒๙

เด็กชายธีรภัทร โพธิทอง

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๓๐

เด็กหญิงภัทรวรรณ เกรงชือ

่

๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๓๑

เด็กชายภานุกร เมืองโคตร

๑๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๓๒

เด็กหญิงณัฏฐนิช โพธิทอง

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๓๓

เด็กหญิงธนพร มิงไชย

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๓๔

เด็กหญิงภารดา อ่อนท้วม
๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๓๕

เด็กหญิงจันทิมา ใจหมายดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๓๖

เด็กหญิงปรารถนา เขียนศรีอ่อน
๑๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๓๗
เด็กหญิงพลอยแพรวา

จันเพ็ชร

่

๑๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๓๘

เด็กหญิงพุทธิดา เพิมสุข

่

๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๓๙

เด็กหญิงศศิรดา ลอดสุโข
๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๔๐

เด็กหญิงศุราภรณ์ เบียทอง

้

๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๔๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ วิบูลย์วิทย์
๒๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๔๒

เด็กหญิงวันวิสา ลาภโชติไพศาล
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๔๓

เด็กหญิงพัชชา เบียทอง

้

๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๔๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

มาลินิล
๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๔๕

เด็กหญิงกรกนก มะลิกัน
๒๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๔๖

เด็กหญิงอธิชา จันทรศิริ
๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๔๗

เด็กหญิงนุชนาฎ ไพศาล
๑๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๔๘

เด็กชายวสันต์ เอียมปาน

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๔๙

เด็กชายสุรสิทธิ

์

พรหมเทพ
๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๑๖ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๕๐

เด็กหญิงนพวรรณ พราหมวงษ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๕๑

เด็กหญิงศศิธร ภิรมย์จันทร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๕๒

เด็กหญิงสิริมา วงษ์นวม
๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๕๓

เด็กหญิงสุชาดา กันเจียก
๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๕๔

เด็กหญิงอุมาพร สอนประดิษฐ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๕๕

เด็กหญิงพรธีรา โภคามาศ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๕๖

เด็กชายธเนศวร ศรีสวาท
๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๕๗

เด็กหญิงวริชยาดา เศรษโฐ
๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๕๘

เด็กหญิงอาทิตยา วิงวอน
๑๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๕๙
เด็กหญิงอพิชญานัญท์

แก้วเจริญ
๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๖๐

เด็กหญิงชมพูนุช เนตรวีระ
๐๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๖๑

เด็กหญิงวรรณวิษา กิงเมือง

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๖๒

เด็กหญิงบุษกร พันธ์แตง
๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๖๓

เด็กชายนวพล เจริญค้า
๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๖๔

เด็กชายศรายุทธ แสงสุทธิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๖๕

เด็กชายหัสนัย รอสวัสดิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๖๖

เด็กหญิงเมทนี ศรีหาญ
๑๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๖๗

เด็กหญิงนัฐกาล เบียทอง

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๖๘

เด็กหญิงปนัดดา สร้อยทอง
๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๖๙

เด็กหญิงปาริชาติ วรรณา
๑๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๗๐

เด็กหญิงปาลิตา กลินผกา

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๗๑

เด็กหญิงปนัดดา กานะ
๑๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๗๒

เด็กหญิงวราพร เก่งสาริกิจ
๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๗๓

เด็กหญิงกษมา สิมศิริวัฒน์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๗๔

เด็กหญิงศิริพร บุญบรรจง
๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๗๕

เด็กหญิงบัณฑิตา สังคโห
๑๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๗๖

เด็กชายกิตติภณ พรมแก้ว
๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๗๗

เด็กชายชันวัฒน์ มีสันเทียะ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๗๘

เด็กชายศุภกิตติ

์

พันธ์แตง
๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๗๙

เด็กชายอภิรักษ์ อุ่นเงิน
๒๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๘๐

เด็กชายบรรพต ตลับศรี
๒๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๘๑

เด็กชายอภิลักษณ์ ชอบสะอาด
๒๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๘๒

เด็กหญิงณัฐสุดา ภูผา
๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๘๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญอินทร์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ปนทอง
๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๑๗ / ๓๔๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๘๕

เด็กชายณัชพล แซ่ตัน

้

๑๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๘๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พงษ์สะพัง
๐๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๘๗

เด็กหญิงขนิษฐา แก้วเจริญ
๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๘๘

เด็กหญิงเกตน์สิรี เบียทอง

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๘๙

เด็กชายรพีภัทร เพ็ชรใส
๐๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๙๐

เด็กชายแสวง บุดสะดี
๒๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๙๑

เด็กชายรัฐภูมิ แม้นทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๙๒

เด็กชายณัฐชา จุ้ยม่วงศรี
๑๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๙๓

เด็กชายมิถุนา ภิรมย์จันทร์
๒๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๙๔

เด็กหญิงภัทราวดี สายกาลย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๙๕

เด็กหญิงกาญจนาพร เนืองสนธิ

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๙๖

เด็กหญิงวันวิภา ยันตะพันธ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๙๗

เด็กหญิงอมรา แสงทอง
๐๘/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๙๘

เด็กชายเฉลิมชัย อุปรา
๑๕/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๐๙๙

เด็กชายศุภกิจ เชยเอม
๑๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๐๐

เด็กชายอนรรฆ ลาภจิตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๐๑

เด็กหญิงวรรณภา ดงงาม
๐๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๐๒

เด็กหญิงหัทยา มีอุสาห์
๐๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๐๓

เด็กหญิงณิชา อุปรา
๐๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๐๔

เด็กชายรามินทร์ อาจศัตรู
๒๙/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๐๕

เด็กชายธีรเนศ โตเฉย
๑๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๐๖

เด็กชายธีรเทพ ปญญาเฟอง
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๐๗

เด็กชายธนโชติ อินหุ่น
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๐๘

เด็กหญิงเฌอริสตาร์ ศรีสรรพางศ์
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๐๙

เด็กหญิงพิชญา สภาพทรัพย์
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๑๐

เด็กชายบุริศร์พล ทรัพย์สิน
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๑๑

เด็กหญิงณิชารีย์ ศรีพรม
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๑๒

เด็กชายภูมิ หลักเพ็ชร
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๑๓

เด็กหญิงพนิตนันท์ ประโคม
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๑๔

เด็กชายชัยธวัช ไตลังคะ
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๑๕

เด็กชายแอนดรู เพสเซ้น
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๑๖

เด็กหญิงเศรษฐีนี ภูไชยศิลป
๒๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๑๗

เด็กชายภาคภูมิ สุขเจริญ
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๑๘

เด็กหญิงกัลยาณี ทีฆะพันธุ์
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๑๙

เด็กชายกฤษกร กองสัมฤทธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๑๘ / ๓๔๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๒๐

เด็กหญิงนันท์นภัส ใจเสาร์ดี
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๒๑

เด็กชายพงศธร แก้วมณี
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๒๒

เด็กหญิงนันท์นภัส พงษ์นิมิต
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๒๓

เด็กชายภานุวัฒน์ สบายใจ
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๒๔

เด็กหญิงเอเชีย ทองทราย
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๒๕

เด็กหญิงเพ็ญภัสสร ประเสริฐสุข
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๒๖

เด็กหญิงภัทราพร นครไชย
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๒๗

เด็กหญิงพัทธนันท์ เกาะอ้อม
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๒๘

เด็กหญิงนาถนภา นิธิจิรกร
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๒๙

เด็กหญิงณิชา หม่อนเกษร
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๓๐

เด็กหญิงตาราวดี กันเกตุ
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๓๑

เด็กชายพรศิวะ เสนีวงศ์
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๓๒

เด็กชายพงศกร บัวบาน
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๓๓

เด็กชายศุภณัฐ เงินรี
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๓๔

เด็กชายธีรภัทร อระวีพร
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๓๕

เด็กหญิงจุฑามาศ อาจพงษา
๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๓๖

เด็กชายกิตติภณ วันสีดา
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๓๗

เด็กชายชวกร คำจริง
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๓๘

เด็กชายกฤตเมธ แจ่มจันทร์
๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๓๙

เด็กหญิงพุทธมณ วงษ์วิจารณ์
๑๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๔๐

เด็กหญิงกัลยรัตน์ จันทร์คลองใหม่
๑๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๔๑

เด็กชายกวิน นาลมัย
๒๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๔๒

เด็กชายพัทธนันท์ วัตถุทอง
๐๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๔๓

เด็กหญิงวีริสา ตันตระเสถียร
๒๐/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๔๔

เด็กหญิงอชิรญาณ์ ตระกูลประดิษฐ์
๑๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๔๕

เด็กหญิงธิดาสิริ ภูมี
๑๐/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๔๖

เด็กชายชวภณ ปณยาลักษณ
๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๔๗

เด็กชายวุฒิกร พุ่มศิริ
๑๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๔๘

เด็กชายพรพิพัฒน์ ใจปๅ
๐๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๔๙

เด็กหญิงจิรชยา ยะตัน

๋

๐๕/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๕๐

เด็กหญิงศิริปราการ เสาริเดช
๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๕๑

เด็กชายธีรภัทร ศักรบุตร
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๕๒

เด็กหญิงสุธาทิพย์ เสือโทน
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๕๓

เด็กหญิงปญรัฏฐ์ จำรัสภูมิ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๕๔

เด็กหญิงอรุชา กองทอง
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๑๙ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๕๕

เด็กชายชนะตน เอียมสำอางค์

่

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๕๖

เด็กชายไพสิฐ เสียงแจ้ว
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๕๗

เด็กชายสิรภัทร แก้วคำ
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๕๘

เด็กชายวรโชติ สิทธิโชติวรวงศ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๕๙

เด็กหญิงเบญจพร ก้านอินทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๖๐

เด็กหญิงศรุตยา เขียวโสภา
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๖๑

เด็กหญิงปยะมาศ สร้อยสะคำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๖๒

เด็กชายเอกการัณ กิงสักกลาง

่

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๖๓

เด็กชายธณดล แสงศิลป
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๖๔

เด็กชายณัฐดนัย บ่อน้อย
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๖๕

เด็กหญิงกานต์ธีรา วิรุณละพันธ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๖๖

เด็กชายสิรภัทร บรรจงสมบัติ
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๖๗

เด็กหญิงภคพร ยิมนวล

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๖๘

เด็กหญิงธนพร เอียมสำอาง

่

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๖๙

เด็กชายกฤตณัฐ ฐิติวุฒิพงศ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๗๐

เด็กหญิงวรรณวลี แย้มพึง

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๗๑

เด็กชายกฤติน ชุณหะโสภณ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๗๒

เด็กชายอรรถพร กนิษฐายนต์
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๗๓

เด็กชายศุภกิตติ

์

แถววงษ์
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๗๔

เด็กหญิงณิชากร ฤทธิทวี

์

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๗๕

เด็กชายพิชาภพ เสือฟก

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๗๖

เด็กชายวรินทร สิทธิชัยเนตร
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๗๗

เด็กหญิงชุติภา พวงเงิน
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๗๘

เด็กหญิงวรัญชลี สุนทร
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๗๙

เด็กหญิงรัชประภา อัมระปาล
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๘๐

เด็กชายหิรัญ จันพา
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๘๑

เด็กหญิงพิมพิลา โสดบ้ง
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๘๒

เด็กชายนวายุ สุขอิม

่

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๘๓

เด็กหญิงธิญาดา เทียนเกษม
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๘๔

เด็กชายศุภชัย รักชีพ
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๘๕

เด็กชายธันย์ชนม์ กังวาลชวัลรัตน์
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๘๖

เด็กหญิงโชคกฤติยา สะอาดขำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๘๗

เด็กหญิงวีร์สุดา ค่อนดี
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๘๘

เด็กชายพีรพงด์ เกิดมนตรี
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๘๙

เด็กหญิงธนพินท์ ผนึกทอง
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๒๐ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๙๐

เด็กชายวีรวัฒน์ อัศวชนานนท์
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๙๑

เด็กหญิงณัฏฐยา สาระรัตน์
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๙๒

เด็กชายอภิรักษ์ ธรรมสารกอง
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๙๓

เด็กหญิงสุธาทิพย์ สาลี
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๙๔

เด็กชายภรากร สายสุนีย์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๙๕

เด็กชายธีรภัทร บุญพิมพ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๙๖

เด็กชายเทิดศักดิ

์

โชคประคอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๙๗

เด็กชายภูสิทธิ แก้วเพ็ง
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๙๘

เด็กหญิงกรกนก แย้มพึง

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๑๙๙

เด็กชายจิรวัฒน์ พรหมทา
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๐๐

เด็กหญิงกัญณิชา จีนวงษ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๐๑

เด็กชายก้องภพ แสนดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๐๒

เด็กหญิงณัฐณิชา เทพสังข์
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๐๓

เด็กชายศรัณย์ภัทร
เบ็ญจสุพัฒนนันท์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๐๔

เด็กหญิงนิชาภัทร ปญญานาค
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๐๕

เด็กหญิงภูริชญา วันดี
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๐๖

เด็กชายสุทธิมนต์ ปานสกุลรักษา
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๐๗

เด็กชายพงศกร เรืองสุวรรณ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๐๘

เด็กชายสิทธิรัตน์ นิลเนตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๐๙

เด็กหญิงวิสุตา ชมชาย
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๑๐

เด็กหญิงผล ทองดี
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๑๑

เด็กหญิงกุลพัชร แก่นโพธิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๑๒

เด็กหญิงไอรดา โสภาพรรณ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๑๓

เด็กหญิงบัวชมพู ยังเพ็ง

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๑๔

เด็กหญิงพินรดา แซ่ม้า
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๑๕

เด็กหญิงมูลา ชมชาย
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๑๖

เด็กชายจิรชีพ รุณพงษ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๑๗

เด็กหญิงนัชชา พืชสิงห์
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๑๘

เด็กหญิงทิพวรรณ พูลเพิม

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๑๙

เด็กหญิงราตรี มะลิวรรณ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๒๐

เด็กชายธนัญทร มรกต
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๒๑

เด็กหญิงเนตรนภา พรมมา
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๒๒

เด็กหญิงวรรณดี เพิมคำ

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๒๓

เด็กหญิงรินรดา ยอดยิง

่

๑๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๒๔

เด็กชายชัยรัตน์ ขุนปกษี
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๒๑ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๒๕

เด็กชายสิปปกร ศรีหมัน

่

๑๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๒๖

เด็กชายนพรัตน์ วัยบริสุทธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๒๗

เด็กชายวรวิทย์ กลันทิพย์

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๒๘

เด็กชายธีรภัทร ขวัญมงคล
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๒๙

เด็กชายศุภณัฐ มรกต
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๓๐

เด็กหญิงเครือวัลย์ ผลมะขาม
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๓๑

เด็กหญิงพรสินี ใจขำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๓๒

เด็กหญิงนาตาชา มะหะหมัด
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๓๓

เด็กหญิงนฤมล พรหมลิขิต
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๓๔

เด็กชายบรรณสิทธิ

์

สุทธิโสธร

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๓๕

เด็กชายสิปปกร สมบัติวงค์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๓๖

เด็กหญิงอรปรียา ศรีหมัน

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๓๗

เด็กหญิงวรรณวิษา กุณวรรณ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๓๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ ทับบุญ
๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง)

วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๓๙

เด็กหญิงกนกภรณ์ หอมชืนใจ

่

๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง)

วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๔๐

เด็กหญิงประกายศรี ขันกฤษ
๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง)

วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๔๑

เด็กหญิงจตุพร อุ้มญาติ
๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง)

วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๔๒

เด็กหญิงรชมน แสงเทียน
๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง)

วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๔๓

เด็กหญิงชลลดา คล้ายเชียงราก
๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง)

วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๔๔

เด็กหญิงคนึงนิตย์ น้อยนานนท์
๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง)

วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๔๕

เด็กชายเขตโสภณ หอมชืนใจ

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง)

วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๔๖

เด็กชายเกษม อ่างบัว

๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง)

วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๔๗

เด็กชายจิรวัฒน์ คำวิเศษ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง)

วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๔๘

เด็กชายจิรวัฒน์ สุขสุเมฆ
๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง)

วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๔๙

เด็กชายวรพงค์ ยีสุ่นซ้อน

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง)

วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๕๐

เด็กหญิงฉันทิพา เกิดเอียม

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง)

วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๕๑

เด็กหญิงสุมินตรา หอมชืนใจ

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง)

วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๕๒

เด็กหญิงนฤมล ถินพายัพ

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง)

วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๕๓

เด็กหญิงประภัสสร อำพันศิริ
๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง)

วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๕๔

เด็กชายไมตรี ชาวพม่า
๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง)

วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๕๕

เด็กหญิงขนิษฐา เพิมกาวี

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง)

วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๕๖

เด็กชายกิติพงษ์ เกิดเอียม

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง)

วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๕๗

เด็กชายธีระพงษ์ ฤกษ์งาม

๑๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง)

วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๕๘

เด็กหญิงฉัตรพร ขาวขำ
๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง)

วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๕๙

เด็กชายเขตโสภณ แสนบุตร
๑๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง)

วัดสหราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๒๒ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๖๐

เด็กหญิงเปมิกา สร้อยอำภา
๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง)

วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๖๑

เด็กหญิงชนชยา ปรีดีวงษ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง)

วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๖๒

เด็กชายปพนสรรค์ เทียงธรรม

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๖๓

เด็กชายธนภัทร บำรุงศรี
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๖๔

เด็กชายอรรถกร มาลาพงษ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๖๕

เด็กชายอดุลยวิทย์ งามฉลวย
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๖๖

เด็กหญิงสายสวรรค์ ปรารถนา
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๖๗

เด็กหญิงสุทธิกานต์ อยู่ยืน
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๖๘

เด็กหญิงพิชชาพร ทองอยู่
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๖๙

เด็กหญิงวริศรา สว่างอารมณ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๗๐

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ดอกมะขาม
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๗๑

นางสาววิไลลักษณ์ ผลฝรัง

่

๐๖/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๗๒

นางสาวรุจิรา ยิมใหญ่

้

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๗๓

เด็กหญิงพัชร์พิชา ทวีสุข
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๗๔

เด็กหญิงมาริษา โพธิสุวรรณ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๗๕

เด็กหญิงภัทรวรรณ ผลฝรัง

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๗๖

เด็กหญิงปภัสนันทร์ โพธิแย้ม

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๗๗

เด็กหญิงปวีณ์นุช บุญน้อย
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๗๘

เด็กหญิงโชติกา สิงห์สอน
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๗๙

เด็กหญิงกัญชลิกา ธุระธรรม
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๘๐

เด็กชายเอกมงคล พึงจันทร์

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๘๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ โกมลวานิช
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๘๒

เด็กหญิงนวลจันทร์ ขำแตร
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๘๓

เด็กหญิงพิมพิกา ตุ้มทอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๘๔

เด็กหญิงสุกัญญา กุหลาบ
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๘๕

เด็กชายบุญฤทธิ

์

บุญรอด
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๘๖

เด็กหญิงพิมพ์ภรณ์ รวมพล
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๘๗

เด็กชายภานุพันธ์ พูลเขตกรรณ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๘๘

เด็กชายพชร ยนต์อยู่
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๘๙

เด็กชายขวัญชัย คล้ายคลึง
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๙๐

เด็กหญิงนันทินี สีสุข
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๙๑

เด็กหญิงสุภาลักษณ์ พุ่มสุข

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๙๒

เด็กหญิงสุพิชชา ร่วมญาติ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๙๓

นางสาวชิสา รัตนวงค์
๐๑/๐๗/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๙๔

นางสาวภัณภิสา วรชินา
๓๐/๐๕/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๒๓ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๙๕

นางวนิดา จำนงค์
๒๗/๐๖/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๙๖

เด็กชายชัชวาลย์ รอดศรี
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๙๗

เด็กชายธีรภัทร เหลาทุม
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๙๘

เด็กหญิงอาทิตยา อยู่สุข
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๒๙๙

เด็กหญิงจิรัฐิติกาล เรืองแจ่ม
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๐๐

เด็กหญิงรุจิรา มากประเสริฐ
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๐๑

เด็กชายดนัย ชมภูเพชร
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๐๒

เด็กชายทินวัตร สายสัน

้

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๐๓

เด็กหญิงชุลีพร แรงเขตกิจ
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๐๔

เด็กชายเจตพล เอมโอษฐ์
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๐๕

เด็กชายพีรพัฒน์ เพชรรัตน์
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๐๖

เด็กหญิงฐิติพร รัตนวาร
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๐๗

เด็กหญิงญาณิศา ภิรมย์พุ่ม
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๐๘

เด็กชายกมลภพ จุลโพธิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๐๙

เด็กชายเบิร์ด มีสุข
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๑๐

เด็กชายฐิติวุฒน์ นาแว่น
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๑๑

เด็กหญิงปนัสยา สุขพล

๒๗/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๑๒

เด็กหญิงชมพูนุช สิมลี
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๑๓

เด็กหญิงสกัญญา เพชรเลิศ
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๑๔

เด็กหญิงรวีวรรณ สนใจยิง

่

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๑๕

เด็กหญิงนันทิกานต์ การสังเวช
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๑๖

เด็กหญิงเกวริน ขอมีกลาง
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๑๗

เด็กชายสุริยะ ลาภาชาติ
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๑๘

เด็กหญิงสุธิมา แก้วเกษ
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๑๙

เด็กชายพีรพันธ์ ยุดดร
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๒๐

เด็กชายลัทธพล จำใบรัตน์
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๒๑

เด็กหญิงอาชิรญา เรืองหิรัญ
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๒๒

เด็กชายกิตติพัชญ์ ยินดียุทธ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๒๓

เด็กชายถิรวัฒน์ ศรีนายก
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๒๔

เด็กชายเมธี ลาภขุนทด
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๒๕

เด็กชายปยะพงษ์ ทาเคน
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๒๖

เด็กหญิงจิดาภา กิจรอบคอบ
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๒๗

เด็กหญิงณัชชา เนียมคลำ
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๒๘

เด็กหญิงจิดาภา รดสีดา
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๒๙

เด็กหญิงชิดชนก แถมกลาง
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๒๔ / ๓๔๐

้
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ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๓๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ภูยาแพทย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๓๑

เด็กหญิงณัฐณิชา ยุดดร
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๓๒

เด็กหญิงพิศมัย อุทุมพันธ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๓๓

เด็กชายธนภูมิ สีอ่อนรอด
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ
ศรีสอาดพันธ์วงษ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๓๕

เด็กชายณัฐพล พึงเก็บ

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๓๖

เด็กชายทวีศักดิ

์

ขันทอง
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๓๗

เด็กชายวุฒิชระ เกตุแก้ว
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๓๘

เด็กชายปุณยวีร์ รูปสวย
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๓๙

เด็กหญิงวายุวรรณ อินธิบุตร

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๔๐

เด็กหญิงสุจิรา เรียนพิษ
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๔๑

เด็กหญิงจันทิมา สิทธิเสือ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๔๒

เด็กหญิงกัลยกร เพ็ญไพฑูรย์
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๔๓

เด็กหญิงกัลยา ภิรมย์พุ่ม
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๔๔

เด็กหญิงชลพร ทิมทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๔๕

เด็กชายนพรัตน์ รกรากทอง
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๔๖

เด็กหญิงธนาภา ไผ่งาม
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๔๗

เด็กชายธนวัฒน์ สดับสาร
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๔๘

เด็กชายวีรชัย ภู่ระหงษ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๔๙

เด็กชายสุวรรณภูมิ เพชรเลิศ
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๕๐

เด็กชายนิภัทร ครองบ่อ
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๕๑

เด็กชายพีรเดช สัตถาผล
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๕๒

เด็กหญิงดวงหทัย เพียสูงเนิน
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๕๓

เด็กหญิงเจนจิรา พึงเก็บ

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๕๔

เด็กหญิงเนตรฤทัย สุริยะแสง
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๕๕

เด็กชายไกสร ศรีสุข
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๕๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ใจซือ

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๕๗

เด็กชายชนวีย์ ตระกูลจิตผอง
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๕๘

เด็กชายรัฐภูมิ บุญเทียง

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๕๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

เรืองแจ่ม
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๖๐

เด็กชายชัยสิทธิ

์

ทับเงิน
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๖๑

เด็กชายนที ตรงดี
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๖๒

เด็กชายสุวรรณชัย วิยานันท์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๖๓

เด็กชายภัทรธร ขำวร
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๖๔

เด็กชายภูริช โคตรชมภู
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๒๕ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๖๕

เด็กชายปฏิภาณ เกราะแก้ว
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๖๖

เด็กชายภวัต เรืองสุวรรณ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๖๗

เด็กชายรัชพล ภิรมย์พุ่ม
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๖๘

เด็กชายณัฐภูมิ โรจน์รักษ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๖๙

เด็กชายอนุสรณ์ ศรีชะอุ่ม
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๗๐

เด็กชายรัฐภูมิ ปญจมณี
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๗๑

เด็กหญิงลัลนา มีแปน
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๗๒

เด็กหญิงสุรีรัตน์ เสียงลอย
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๗๓

เด็กหญิงภาวดี ศรีสังข์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๗๔

เด็กหญิงนริษา ประดับเภช
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๗๕

เด็กชายหิรัญพฤกษ์ เรืองหิรัญ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๗๖

เด็กหญิงอภัสรา สิทธิการ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๗๗

นางสาววชิรา ทวีโชค
๑๖/๐๙/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๗๘

เด็กหญิงกรรณิกา แสงเทียน
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๗๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขำคม
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๘๐

เด็กหญิงแพพันทอง บุญเพ็ง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๘๑

เด็กหญิงรุ่งอรุณ สิริ
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๘๒

เด็กหญิงศศิวิมล จันทร์สอน
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๘๓

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

บริบูรณ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๘๔

เด็กหญิงกนกพร พลเยียม

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๘๕

เด็กหญิงชุติมา บริบูรณ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๘๖

เด็กหญิงพัชราภา สายเนตรงาม
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๘๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ พัดพรม

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๘๘

เด็กชายธีรภัทร อุ่นอก
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๘๙

เด็กหญิงทัศนีย์ น้อยเหนือย

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๙๐

เด็กชายเอกมงคล ใยยังยืน

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๙๑

เด็กชายกฤษดา แก้วคำ
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๙๒

เด็กหญิงชไมพร โสมแผ้ว
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๙๓

เด็กชายธีรโชติ แสงอรุณ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๙๔

เด็กชายอภิสิทธ์ ขวัญเมือง
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๙๕

เด็กหญิงศิรินภา ฉันทกุล
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๙๖

เด็กชายวุฒินนท์ อดทน
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๙๗

เด็กชายนิติพล ยอดมีกลิน

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๙๘

เด็กชายชัยกิจ อักษร

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๖๐/๑๑๓๙๙

เด็กหญิงพัชริดา ยูโซ๊ะ
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๒๖ / ๓๔๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๐๐

เด็กหญิงพรนภัส ทองนิลพันธ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๐๑

เด็กชายจุลจักร อยู่ศรีสุข
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๐๒

เด็กชายบวรศักดิ

์

อ่อนอึง

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๐๓

เด็กชายภานุวัฒน์ โพธิสิทธิ

์ ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๐๔

เด็กหญิงณัฏฐธิดา โคตรวิชัย
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๐๕

เด็กหญิงภัทราพร รูปเอียม

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๐๖

เด็กหญิงสิริวรรณ พึงเทียน

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๐๗

เด็กหญิงอัมพา เลียมกระจ่าง

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๐๘

เด็กหญิงสิริพร ช่างคิด
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๐๙

เด็กชายอมรเทพ คำทัศน์
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๑๐

เด็กหญิงนภสร ขำขนิษฐ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๑๑

เด็กหญิงกชนิภา ขันแข็ง

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๑๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ หนูหน่าย
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๑๓

เด็กชายนวพล นวมกระจ่าง
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๑๔

เด็กชายเลิศลักษณ์ จูใจบุญ
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๑๕

เด็กหญิงรัตติกาล พิมสวรรค์
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๑๖

เด็กชายนพนิธิ อยู่เพ็ชร
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๑๗

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส นิมนวล

่

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๑๘

เด็กหญิงจิณณพัต เพิมปลิก

่

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๑๙

เด็กชายธีรภัทร์ ชนะนิกร
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๒๐

เด็กชายวุฒิพงษ์ ร่วมชัยภูมิ
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๒๑

เด็กหญิงนิพาดา นนวังชัย
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๒๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ เสมอใจ
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๒๓

เด็กหญิงวรัชยา มิงมารถ

่

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๒๔

เด็กหญิงณิชากร ศรีสวัสดิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๒๕

เด็กหญิงกานต์สินี บุญยัง
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๒๖

เด็กหญิงสุภัสสร หันตะคุ
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๒๗

เด็กหญิงอินทิรา ฤทธิภักดี

์

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๒๘

เด็กหญิงสุรภา อินทร์งาม
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๒๙

เด็กชายณัฐภูมิ เกตุแก้ว
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๓๐

เด็กหญิงวรรณรดา สัตย์ธรรม
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๓๑

เด็กชายพิมุกต์ มณโทพรมราช
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๓๒

เด็กชายศักรนนทน์ เสาวรส
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๓๓

เด็กหญิงชาลิสา คำทุย
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๓๔

เด็กหญิงอุษามณี เสียงกุศล

่

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๒๗ / ๓๔๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๓๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เกตุแก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๓๖

เด็กชายอัครฤกษ์ โอษฐน้อย
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๓๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ พรมภายแก้ว
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๓๘

เด็กหญิงอรกัญญา ทวีบท
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๓๙

เด็กชายเจตพล มิตรรัก
๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๔๐

เด็กชายเจตนิพิฐ มิตรรัก
๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ กุพันธ์
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๔๒

เด็กหญิงวิยุดา เพ็ญจันทร์
๓๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๔๓

เด็กชายสุรสิทธิ

์

อยู่เอียม

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๔๔

เด็กชายภาสกร กิขุนทด
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๔๕

เด็กหญิงภัทชรินทร์ ขุมทอง
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๔๖

เด็กหญิงปภาวดี มหาโภชน์
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๔๗

เด็กหญิงนันทิดา ประสงค์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๔๘

เด็กชายปฏิภาณ ศรีสมชัย
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๔๙

เด็กชายอัษฎาวุธ เบ็ญมูซา
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๕๐

เด็กชายอาณัฐ ฑีฆายุ
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๕๑

เด็กชายมงคล สอาดแก้ว
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๕๒

เด็กหญิงปนัดดา ชูสว่าง
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๕๓

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ชุมนุม
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๕๔

เด็กชายศิริศักดิ

์

อุปสุข
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๕๕

เด็กชายศิริโชค จรุณศรี
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๕๖

เด็กหญิงเบญจพร ยิมอ่อนหวาน

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๕๗

เด็กหญิงวรชา ทองบ่อ
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๕๘

เด็กหญิงนุสรา เสนาะพิน
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๕๙

เด็กชายวัชรกร วิริยะพิพัฒน์กุล
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๖๐

เด็กชายพิตตินันท์ แสนปนเจียง
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๖๑

เด็กชายจิรวัฒน์ คำแปงตัน
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๖๒

เด็กชายเดโชชัย แห้วดี
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๖๓

เด็กหญิงญาณิศา สุขประเสริฐ
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๖๔

เด็กชายอดิศวงษ์ ศรีไพศาล
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๖๕

เด็กชายณัฐวุฒิ เปล่งศรี
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๖๖

เด็กหญิงสุกัญญา โพธะศรี
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๖๗

เด็กหญิงกนกภรณ์ กุลหนองแดง
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๖๘

เด็กชายชิณวงษ์วิทย์ สุภาพ
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๖๙

เด็กหญิงณัฐการณ์ สีแตง
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๒๘ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๗๐

เด็กชายกิตติพงศ์ โอลาญ
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๗๑

เด็กชายมานัส เกลือนรัตน์

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๗๒

เด็กชายชัยวัฒน์ สมพร

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๗๓

เด็กหญิงธนัชพร แสงนาค
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๗๔

เด็กหญิงวิกาณดา ปนเกตุ
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๗๕

เด็กชายวิสิทธื

์

จินดาศรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๗๖

เด็กหญิงพิมลวรรณ พวงลำเจียก
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๗๗

เด็กหญิงณัฐชา ขอใหญ่กลาง
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๗๘

เด็กหญิงลักษณีมน จันทร์สิทธิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๗๙
เด็กหญิงพรรณกาญจน์

ส่งเสริม
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๘๐

เด็กหญิงปภาวรินทร์ ภิรมย์ไกรภักดิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๘๑

เด็กชายฐานพัฒน์ ภิรมย์ไกรภักดิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๘๒

เด็กชายสัณฐิติ อุทิศ
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๘๓

เด็กชายฐาปกรณ์ เจริญรส
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๘๔

เด็กชายอัศวิน อินทะมาตย์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๘๕

เด็กชายอภิชาติ วรรณบรรจง
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ม่วงน้อยเจริญ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๘๗

เด็กชายชนะชัย ตรีโภคา
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๘๘

เด็กชายอัมรินทร์ ประไพศรี
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๘๙

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุริปะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๙๐

เด็กหญิงวรนุช แนวศรีนาค
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๙๑

เด็กหญิงสุชาดา อู่นอก
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๙๒

เด็กชายนฤปนาถ พินิจรักษ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๙๓

เด็กชายธเนศ วนันโท
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๙๔

เด็กชายประมุข คิดคำนวน
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๙๕

เด็กหญิงชลธิชา หมุดทอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๙๖

เด็กหญิงปยะรัตน์ พูนพนัง
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๙๗

เด็กชายกิตติภูมิ ยุติธรรม
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๙๘

เด็กชายภัทรทรากร ไกรษา
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๔๙๙

เด็กหญิงศิริพร คำแท่ง
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๐๐

เด็กชายสุรชัย นาพัว
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๐๑

เด็กชายธนภัทร โชติมณี
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๐๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ขาวรามัญ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๐๓

เด็กหญิงสุพัตรา กิจอรรถ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๐๔

เด็กชายศราวุธ นนท์ตา
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๒๙ / ๓๔๐

้
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ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๐๕

เด็กหญิงรัตนากร บุญมา
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๐๖

เด็กหญิงดวงพร เนาวะดี
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๐๗

เด็กหญิงกิตติยา ธรรมขันแก้ว
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๐๘

เด็กหญิงพรปวีณ์ นวลแย้ม
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๐๙

เด็กชายกฤษดา ลำโพธิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๑๐

เด็กชายจิรวัฒน์ วิบูลย์ธนากร
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๑๑

เด็กหญิงคุณัญญา สุขประเสริฐ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๑๒

เด็กชายธีรภัทร์ ฤทธิปญญา
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๑๓

เด็กชายพีรนันท์ แสงสุวรรณ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๑๔

เด็กชายพีรวัฒน์ บุญยัง
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๑๕

เด็กชายดนุพล โตนวล
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๑๖

เด็กหญิงนงนภัส ภาคนิตย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๑๗

เด็กหญิงดรุณีพร พรหมผล
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๑๘

เด็กหญิงอนันตญา แสงอาเฉียน
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๑๙

เด็กชายพรหมมาศ เรืองโต
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๒๐

เด็กชายพลพล โชติมณี
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๒๑

เด็กชายธนิตศักดิ

์

จรุงศรีธนพงษ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๒๒

เด็กชายคมสันต์ วิเชียรรัมย์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๒๓

นางสาวจริญ อยู่สมศรี
๒/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๒๔

นางสาวชไมพร ศรีกงพาน
๐๕/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๒๕

นางมัณฑนา สุภาวงศ์
๒๖/๐๖/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๒๖

นางสาวลินดา จันทาสี
๐๕/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๒๗

นายสมนึก หอมหวล
๑๙/๑๐/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๒๘

นางอำนวยพร งามสวย
๒๔/๐๘/๒๕๑๑

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๒๙

นางเครือวัลย์ ขอจิตต์เมตต์
๒๒/๐๘/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๓๐

นางไพจิต หอมหวล
๑๑/๑๒/๒๕๐๘

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๓๑

เด็กหญิงดิษยา อวยพร
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๓๒

เด็กชายสุริยา อารีเอือ

้

๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๓๓

เด็กชายอภิชาติ ยอดสิงห์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร

วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๓๔

เด็กหญิงณัฐนรี ชืนอารมณ์

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร

วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๓๕

เด็กหญิงฐิติภา เหมือนมาตย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๓๖

เด็กหญิงฐิติพร เหมือนมาตย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๓๗

เด็กหญิงนราพร สวยสอาด
๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร

วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๓๘

เด็กหญิงนวพร ธรรมผล
๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร

วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๓๙

เด็กหญิงรัตนา ขวัญชัย
๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร

วัดพิชิตปตยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๓๐ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๔๐

เด็กหญิงวราภรณ์ วรรณสุทธิ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๔๑

เด็กหญิงสุธิดา ช้างแก้ว
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๔๒

เด็กชายเชิดชาย มานิตย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร

วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๔๓

เด็กชายภูมรัตน์ หวังสุข
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๔๔

เด็กชายสรยุทธ ดียิง

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร

วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๔๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ แก้วลา
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๔๖

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ รุ่งเรือง
๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร

วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๔๗

เด็กหญิงจุฑามาศ แสงเสริฐเศรษฐ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๔๘

เด็กหญิงทิพย์รัตน์ มุกดาประกร
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๔๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ ช่างคุ้มภัย
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๕๐

เด็กชายสราวุธ แก้วมณี
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๕๑

เด็กชายธนธรรม สุภา
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๕๒

เด็กชายณัฐวุฒ์ สิงห์แจ่ม
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๕๓

เด็กชายธนกฤต หลวงราช
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๕๔

เด็กชายธีรภัทร ปจัตุรัส
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๕๕

เด็กชายณัฐภัทร กองสุข
๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร

วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๕๖

เด็กชายสันติภาพ แสนบุราญ
๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร

วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๕๗

เด็กชายรัชชานนท์ มันคง

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๕๘

เด็กชายธีรพล เงินดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร

วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๕๙

เด็กชายสุขสันต์ กายท้วม
๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร

วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๖๐

เด็กชายธาดา มันเกตุ

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๖๑

เด็กหญิงมนัสชนก ศรียานนท์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร

วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๖๒

เด็กหญิงสุจิรา มารแพ้
๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร

วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๖๓

เด็กหญิงนำเพชร เขตจัตุรัส
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๖๔

เด็กหญิงพัสกร เหมือนจันทร์
๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร

วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๖๕

เด็กหญิงชุติมา มุ่งภู่กลาง
๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร

วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๖๖

เด็กหญิงอภิกขณา สภาพักตร์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๖๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ สิทธิเสนา
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๖๘

เด็กหญิงภัทรนิดา สาระวัน
๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร

วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๖๙

เด็กหญิงสุทธิดา วงษ์หมอ
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๗๐

เด็กหญิงเมธาวดี วงษ์มณี
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๗๑

เด็กหญิงอังคณา ตุ๊สำราญ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร

วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๗๒

เด็กหญิงศยามล มะยม
๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร

วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๗๓

เด็กชายอนันตชาติ พึงแต่ง

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๗๔

เด็กชายชาญธนากร กลินลำดวน

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๓๑ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๗๕

เด็กชายธนวินท์ บุษมาลี
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๗๖

เด็กชายกฤษดา กาวีวน
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๗๗

เด็กชายวรพงศ์ แสงนำ
๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร

วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๗๘

เด็กชายเกรียงไกร เขียวเปยม
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๗๙

เด็กชายมานิต โกศล
๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร

วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๘๐

เด็กชายสวรินทร์ เกิดแก่น
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๘๑

เด็กชายศุภชีพ เนียมปาน
๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร

วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๘๒

เด็กชายนพวิชัย นาคสมบูรณ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๘๓

เด็กชายณัฐชนนท์ ชุ่มสุวรรณ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร

วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๘๔

เด็กชายธนาวุฒิ แนบสนิท
๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร

วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๘๕

เด็กชายนภัส ตะเคียนจันทร์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๘๖

เด็กชายเรวัตร มธุรสพงศ์พันธ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๘๗

เด็กหญิงอารยา พิกุลทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๘๘

เด็กหญิงวิริยา ม่วงเขียว
๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร

วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๘๙

เด็กหญิงมนตรา อินทรกำแหง
๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร

วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๙๐

เด็กหญิงลลิตพรรณ โพธิเศษณ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๙๑

เด็กหญิงมาติกา เงาะด่วน
๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร

วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๙๒

เด็กหญิงประกายดาว โนภา
๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร

วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๙๓

เด็กหญิงพิมลวรรณ นาคนิรภัย
๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร

วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๙๔

เด็กหญิงมีน -
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๙๕

เด็กหญิงธนิตา แดงชูชาติ
๓๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร

วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๙๖

เด็กหญิงญาณาภรณ์ ตังจิตพิทักษ์กุล

้

๒๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร

วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๙๗

เด็กหญิงนภสร จงกลนี

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร

วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๙๘

เด็กหญิงณิชา กุลโสภณ
๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร

วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๕๙๙

เด็กชายสุรพัศ เกตุดี
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๐๐

เด็กชายธาชัย อัปมะให
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๐๑

เด็กชายทศพร จิวตระกูล
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๐๒

เด็กชายกัณชัย สุขกลำ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร

วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๐๓

เด็กชายขจร ทนคง

๑๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร

วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๐๔

เด็กชายปรวรรช พุ่มพันธ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร

วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๐๕

เด็กชายธนภัทร ชลารักษ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๐๖

เด็กหญิงสุพรรษา โพธิแสงดา

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร

วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๐๗

เด็กหญิงปญญาพร เวชสุกรรม
๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร

วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๐๘

เด็กหญิงชนกวนันท์ สุขรมย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร

วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๐๙

เด็กหญิงภาวศุทธิ มูโระ
๐๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร

วัดพิชิตปตยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๓๒ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๑๐

เด็กหญิงภัคจิรา รณที
๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร

วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๑๑

เด็กชายนัฐพล ปล้องทอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๑๒

เด็กชายนภัสกร คงรักษ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๑๓

เด็กหญิงธีรดา เพชรพนาดร
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๑๔

เด็กหญิงนลินี เทศนุ้ย
๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร

วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๑๕

เด็กหญิงพิมม์ชนก ชำรวย
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๑๖

เด็กหญิงรุจิรา ปติสิทธิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร

วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๑๗

เด็กหญิงปยฉัตร์ แสงสุธา
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๑๘

เด็กหญิงอรวรรณ พรเพชรประชา
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๑๙

เด็กหญิงฐิดาภรณ์ บุญปกครอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๒๐

เด็กหญิงปาริฉัตร สิงห์เชือ

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร

วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๒๑

เด็กหญิงอารียา ธรรมวัจนัง
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๒๒

เด็กหญิงปภาวรินทร์ จันทร์ขาว
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๒๓

เด็กชายเดชาวุฒิ นันทกิจบดี
๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร

วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๒๔

เด็กชายเตชกฤษ แกมนิล
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๒๕

เด็กหญิงอิสราภรณ์ สำเร็จทรัพย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๒๖

เด็กชายธนกฤต ศรีพราว
๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร

วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๒๗

เด็กหญิงสุภัคสินี โคกแพ่ง
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๒๘

เด็กหญิงนำทิพย์ ทาคำ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๒๙

เด็กหญิงพัชริดา ไผ่งาม
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๓๐

เด็กหญิงนันท์นภัส มณีขาว
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๓๑

เด็กหญิงยมลทัช ปสเสนะ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร

วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๓๒

เด็กหญิงกัลยา แสงจันทร์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๓๓

เด็กหญิงเบ็ญจพร เย็นรักษา
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๓๔

เด็กชายวรรธนภัทร พานิชย์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๓๕

เด็กหญิงอรณิชา ไชยพันธ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๓๖

เด็กชายอภิวัฒน์ แสงตา
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๓๗

เด็กหญิงกัญชนก คำพัฒน์
๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร

วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๓๘

เด็กชายธีรพงษ์ วงษ์พรหม
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๓๙

เด็กหญิงสุธารัตน์ จันทมาศ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๔๐

เด็กชายนราวุฒ พุทธิชนม์
๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร

วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๔๑

เด็กชายมงคลศรัณย์ รังจะโปะ
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๔๒

เด็กหญิงภวัลรัตน์ โมกข์งาม

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร

วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๔๓

เด็กหญิงพรปาริชาติ ศรีทน
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๔๔

เด็กหญิงสุนิตา ช่วยสุริยา
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๓๓ / ๓๔๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๔๕

เด็กชายนิตินันท์ จันทอง
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๔๖

เด็กชายคณพัฒน์ จันทร์วิเศษ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๔๗

เด็กหญิงลภัสรดา จำปาบุรี
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร
วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๔๘

เด็กชายภูมินทร์ ภุมมา
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๔๙

เด็กชายวีระพงษ์ สมหวัง
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๕๐

เด็กชายอัฐพงษ์ สร้อยจำปา
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๕๑

เด็กหญิงศิริพร เงินประเสริฐ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๕๒

เด็กชายเอกพล มณีสวัสดิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๕๓

เด็กหญิงศิริยากร อินละมุ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๕๔

เด็กหญิงสุรีพร ไตรหรหม
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๕๕

เด็กชายอารุวัฒน์ สินทอง
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๕๖

เด็กหญิงพรทิพา นิมสอน

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๕๗

เด็กชายชัยชนะ คงประทีป
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๕๘

เด็กหญิงกรชวัล อยู่แล้ว
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๕๙

เด็กหญิงบัณฑิตา สังวาลย์เล็ก
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๖๐

เด็กชายชาคริต ทรงเจริญ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๖๑

เด็กชายปฎิภาณ สร้อยสนธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๖๒

เด็กชายศักดิรินทร์

์

บุญเสริมทรัพย์
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๖๓

เด็กหญิงวาสนา ช่วยอาษา
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๖๔

เด็กชายวัชระ จำปาทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๖๕

เด็กชายพัฒนพงษ์ อยู่ดี
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๖๖

เด็กหญิงกนกพรรณ ไพศาลศรี
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๖๗

เด็กชายปฏิภาณ เศษคำ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๖๘

เด็กหญิงชุติมา ภู่ดาด

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๖๙

เด็กหญิงชนิดา พูลสมบัติ
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๗๐

เด็กหญิงรัชฎาพร เลียมมินพูล

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๗๑

เด็กชายณัฐวุฒิ โคตะมะ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๗๒

เด็กชายศุภวิชญ์ มีศิลป
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๗๓

เด็กหญิงสุพรรษา เงินประเสริฐ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๗๔

เด็กชายก้องเกียรติ ศิริทอน
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๗๕

เด็กชายอาทิตย์ พรมวงศ์ศา
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๗๖

เด็กชายศราวุฒิ แตงทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๗๗

เด็กชายธันวา แก้วบังเกิด

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๗๘

เด็กชายสุวินัย นพรัตน์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๗๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

คางดวง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๓๔ / ๓๔๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๘๐

เด็กหญิงเบญจมาศ บุญจำพลาย
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๘๑

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ทรัพย์มูล
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๘๒

เด็กชายพัทธดนย์ บัวโพมล
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๘๓

เด็กชายสันติสุข หอมแตงอ่อน
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๘๔

เด็กชายโกมินทร์ จำปาวดี
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๘๕

เด็กชายวัชรินทร์ พรมลังกา
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๘๖

เด็กชายรุ่งเรือง พ่อสาร
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๘๗

เด็กชายศุภวัทน์ โทชาติ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๘๘

เด็กชายประจักษ์ พรมจันทร์
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๘๙

เด็กชายมรุพงศ์ สมหวัง
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๙๐

เด็กชายสิทธิพงค์ อู่คชสาร
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๙๑

เด็กชายลิขิต เสดสูงเนิน
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๙๒

เด็กชายสุทธิพงศ์ ชูช่วย
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ กำจัดภัย
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๙๔

เด็กชายอนุพล พุ่มทิพย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๙๕

เด็กชายดนุเดช ดงน้อย
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๙๖

เด็กหญิงสิรินทรา ตอนสี
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๙๗

เด็กหญิงปุณยารัตน์ จันสีมา
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๙๘

เด็กหญิงเบญจรัตน์ สุขใส
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๖๙๙

เด็กหญิงภาวิณี เงินประเสริฐ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๐๐

เด็กหญิงพิริสา ภู่เทศ
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๐๑

เด็กหญิงสุนิดา กันธิยะ
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๐๒

เด็กชายเกียรศักดิ

์

กิงก้าน

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๐๓

เด็กชายดำรงรักษ์ กิงก้าน

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๐๔

เด็กชายอัฐพล สนองชาลี
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๐๕

เด็กหญิงนุชอารีย์ แก้วกลินทอง

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๐๖

เด็กชายสรวิชญ์ สุขใส
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๐๗

เด็กหญิงสุชานาถ คล้ายวงษ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๐๘

เด็กหญิงมุทิตา แดงสีนนท์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๐๙

เด็กชายสิงหราช ปนภู่
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๑๐

เด็กชายธนาดุล แสงใส
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๑๑

เด็กชายธนาวุฒิ บุญม่วง
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๑๒

เด็กหญิงสุกัญญา อู่คชสาร
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๑๓

เด็กชายแสงเพชร แสงเหลา
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๑๔

เด็กหญิงรุ่งทิวา ดีดวงพันธ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๓๕ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๑๕

เด็กชายมัทยุทธ กาฬภักดี

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๑๖

เด็กหญิงมุธิตา ชมเชย
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๑๗

เด็กหญิงสุปวีณ์ ตะวันหะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๑๘

เด็กชายรพีพัฒน์ เณรแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๑๙

เด็กชายศิลาวิชญ์ สาหัส
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๒๐

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ปจฉิม
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๒๑

เด็กชายอนุสรณ์ ศิริจร
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๒๒

เด็กหญิงสุภัทธิชา แสงใส
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ รัฐสัย
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๒๔

เด็กชายรัตทพงษ์ สนองคุณ
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๒๕

เด็กชายอมรเทพ เพลินจิตร์
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๒๖

เด็กชายสุทธิพงศ์ สระบัว
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๒๗

เด็กชายวรปรัชญ์ สายพิมพ์ทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๒๘

เด็กชายพจนพงษ์ สมานรัก

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๒๙

เด็กชายวิทวัส สอนปญญา
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๓๐

เด็กชายวรวุฒิ เกิดแป
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๓๑

เด็กหญิงภูวจินดา จำนงนารถ
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๓๒

เด็กหญิงสุธิดา ม่วงเกิด
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๓๓

เด็กชายวรเชษฐ์ ราชพิทักษ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๓๔

เด็กชายวิบูลย์ รัตนะวงษ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๓๕

เด็กหญิงญาลินดา ปนปน
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๓๖

เด็กชายนรเศรษฐ์ มุสิกไชย
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๓๗

เด็กชายชาญวิวัฒน์ แซ่โค้ว
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๓๘

เด็กหญิงเก็จมณี ลอแท
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๓๙

เด็กชายสิรวิชญ์ ทาเงิน
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๔๐

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ฮาดดา

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๔๑

เด็กหญิงผกามาศ แย้มแสง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๔๒

เด็กหญิงภัทรลดา ตรวจมรรคา
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๔๓

เด็กหญิงเสาวรส ศรีชัย
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนศาลาลอย วัดคลองเก้า  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๔๔

เด็กหญิงภานุมาส เต็มพร้อม
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศาลาลอย วัดคลองเก้า  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๔๕

เด็กหญิงอฐิตยา รักษาผล
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๔๖

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

เลขยันต์
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๔๗

เด็กชายประจักษ์ นพสกุลณา
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๔๘

เด็กหญิงศรัญญา สุโสภา
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๔๙

เด็กหญิงกิตติกา รืนพรต

่

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๓๖ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๕๐

เด็กชายมนัส ซินแซ
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๕๑

เด็กชายเตวิช หนูซือตรง

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๕๒

เด็กหญิงมัชฌิมา เพ็ชรอยู่
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๕๓

เด็กชายกฤตภาส เลขยันต์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๕๔

เด็กชายธีระภัทร เลขยันต์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๕๕

เด็กชายชัยชนะ เรืองศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๕๖

เด็กหญิงปานระพี โพธิศรี

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๕๗

เด็กหญิงนฤมล อุดมฤทธิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๕๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ สร้อยสังวาลย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๕๙

เด็กชายโชคอนันต์ อินทวี
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๖๐

เด็กหญิงสุธิสา จันชุน

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๖๑

เด็กชายปาริวัฒน์ วงษ์ปน
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๖๒

เด็กชายธวมรพงศ์ เพ็งกำแหง
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๖๓

เด็กชายชินวัตร ทองเปล่ง
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๖๔

เด็กชายปรวัฒน์ มีบำรุง
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๖๕

เด็กชายอดิสร ทองรุ่งงาม
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๖๖

เด็กหญิงเพชรรัตน์ จันทร์เกษมสุข

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๖๗

เด็กหญิงชลธิชา ช่อพฤกษา
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๖๘

เด็กหญิงรพีพร ทองปลัง

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๖๙

เด็กหญิงอรกมล เสริฐวาสนา
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๗๐

เด็กชายนพดล ปลืมจิตย์

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๗๑

เด็กหญิงสุณิษา โกวงษ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๗๒

เด็กชายจิรสิน เกตุปาน
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๗๓

เด็กชายณัฐภัทร นาคพญา
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๗๔

เด็กหญิงพรไพลิน นักการเรียน
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๗๕

เด็กชายปฏิพาน คุ้มดาว
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๗๖

เด็กชายรพีพงษ์ ทองปลัง

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๗๗

เด็กหญิงวัลภา ตามสมัคร

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๗๘

เด็กหญิงขวัญใจ ช่างคำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๗๙

เด็กหญิงสุพรรณี เกตุมะณี

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๘๐

เด็กหญิงสายธาร จุ้ยเจริญ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๘๑

เด็กชายสิรวิชญ์ คล้ายนุช
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๘๒

เด็กชายเฉลิมพล ถนอมทรัพย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๘๓

เด็กชายภีรภัทร ปานอุดม
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๘๔

เด็กชายภูวเนศ ภูมิราช

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๓๗ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๘๕

เด็กชายอาณกร ปานปน
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๘๖

เด็กชายอธิวัฒน์ สิงห์เดช
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๘๗

เด็กชายศรัทธา พุทธัง
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๘๘

เด็กชายอนวัฒน์ แสงสี
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๘๙

เด็กหญิงภาวิดา ลีฟก
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๙๐

เด็กหญิงจนิตา ก้านบัว
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๙๑

เด็กหญิงพวงชมพู ภูสิมมา

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๙๒

เด็กหญิงไตรธาร เอียมชัย

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๙๓

นายนพกร เกตุมะณี
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๙๔

เด็กชายธีรภัทร์ รุ่งเรืองรังษี

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๙๕

เด็กชายสราวุธ รักษาผล
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๙๖

เด็กหญิงศศิกานต์ บุญวิจิตร
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๙๗

เด็กหญิงสุฐิตา เกตุมะณี
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๙๘

เด็กหญิงอาภัสรา ทองรุ่งงาม

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๗๙๙

นายสมพัตสร ศรีนามน้อย
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๐๐

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วเสถียร
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๐๑

เด็กชายประภัสสร เหมาะสมาน
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๐๒

เด็กชายภาณุพงศ์ พึงวิชา

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๐๓

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ปญญาวงศ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๐๔

เด็กชายเกียรติชัย บุญรอด

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๐๕

เด็กชายกิตติกร เกตุมณี
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๐๖

เด็กหญิงยุราวรรณ จรูญศรี
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๐๗

เด็กหญิงศศิประภา เพิมสุข

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๐๘

เด็กหญิงสุภาวดี คำพีระ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๐๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองเจือ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๑๐

เด็กหญิงทัศน์วรรณ แถมมัน

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๑๑

นายธนากร พรมมี
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๑๒

เด็กชายนราวิชญ์ นพสกุลณา
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๑๓

เด็กชายประไทย ช่างคำ
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๑๔

เด็กชายสิทธิชัย ศรีสุข
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๑๕

เด็กชายพงศ์เกษม รังรักษ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๑๖

เด็กชายจีรกฤต ไหมทอง
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๑๗

เด็กหญิงวรนุช เกตุมะณี
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๑๘

เด็กชายณัฐพล ตองอ่อน

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๑๙

เด็กชายเมธี บุญเลิศ
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๓๘ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๒๐

เด็กชายจักรพงศ์ ธรรมธารา
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๒๑

เด็กชายธนินทร์ จงยัง
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๒๒

เด็กชายทนากร เจ๊ะสมาแอน
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๒๓

เด็กชายอนุพล หอมจิตร์
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๒๔

เด็กชายวีรเทพ ทนโคกสูง
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๒๕

เด็กชายมนัญชัย กลินภู่

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๒๖

เด็กหญิงเบญญาภา เพิกอินทร์
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๒๗

เด็กหญิงอรดา อาบสุวรรณ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๒๘

เด็กหญิงจุฑาพร อาจหาญ
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๒๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ปานปน
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๓๐

นางสาวสุรารักษ์ รุ่งเรือง
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๓๑

เด็กชายเกรียงไกร ภู่สละ
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๓๒

เด็กชายก้องภพ แย้มสวัสดิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๓๓

เด็กหญิงขวัญกมล ขันโท
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๓๔

เด็กชายจักรเสมา ขำวิลัย
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๓๕

เด็กชายจิรโชติ เกตุปาน

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๓๖

เด็กชายหิรัญ เกษมโชคไพศาล
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๓๗

เด็กหญิงอาริสา สัสดีจุมพล
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๓๘

เด็กหญิงอริศรา บุญคำ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๓๙

เด็กชายเจษฎา ขันธรูจี
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๔๐

เด็กหญิงปยพัชร ศิริวัฒน์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๔๑

เด็กหญิงณัฐญาภรณ์ ยิมเส็ง

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๔๒

เด็กหญิงกรนันท์ ทับทิมนาม
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๔๓

เด็กชายณัฐพล บุญคำ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๔๔

เด็กชายพีรพล ถาดทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๔๕

เด็กชายธนิก อ่อนละมูล
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๔๖

เด็กหญิงนิศากร รุณจำรัส
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๔๗

เด็กหญิงนันทชพร แก่นคำ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๔๘

เด็กชายธรณ์ธันย์ สายพันธ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๔๙

เด็กหญิงณัฐชานันท์ ตามัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๕๐

เด็กหญิงปทิตตา พืชจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๕๑

เด็กหญิงอัญชลี ปนวิเศษ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๕๒

นายกษิดิศ จีราพันธ์
๒๙/๑๐/๒๕๓๖

โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๕๓

นางสาวจิราวรรณ พันธ์เปน
๑๓/๐๔/๒๕๓๖

โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๕๔

นางสาวชนากานต์ สารฤทธิ

์

๐๙/๐๓/๒๕๓๗

โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๓๙ / ๓๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๕๕

นางสาวฐิตินันท์ โสดกระโทก
๑๕/๐๗/๒๕๓๕

โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๕๖

นางณภาภัช สายพันธ์
๐๖/๐๕/๒๕๒๐

โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๕๗

นางสาวทัศวรรณ ปราบพินาจ
๒๗/๐๘/๒๕๓๖

โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๕๘

นางสาวปรัชญา มหานิยม
๐๖/๐๙/๒๕๓๖

โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๕๙

นายพิภพ พึงทัต

่

๒๓/๐๗/๒๕๓๒

โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๖๐

นายพีรยุทธ ถ้วนนอก
๑๐/๐๑/๒๕๓๖

โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๖๑

นางสาววรภร ธนสมสกุล
๒๔/๐๖/๒๕๐๖

โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๖๒

นางสุวรรณา ปราบพินาจ
๒๔/๐๑/๒๕๑๖

โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

ปท ๒๔๖๐/๑๑๘๖๓

นายเอกวิทย์ แก้วผลึก
๑๖/๐๓/๒๕๒๖

โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพปริยัติมุนี)

รองเจ้าคณะภาค ๑

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
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ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๔๐ / ๓๔๐

้
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