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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้
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ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดปทุมธานี  ภาค ๑

ส่งสอบ ๑๐,๘๖๘ คน ขาดสอบ ๒,๓๓๑ คน คงสอบ ๘,๕๓๗ คน สอบได้ ๓,๕๐๑ คน สอบตก ๕,๐๓๖ คน (๔๑.๐๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๐๐๐๑
เด็กหญิงกวิตา อนุสรวงศ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๐๒
เด็กหญิงกัญญาภัค ชูช่วย

๐๑/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๐๓
เด็กหญิงการ์ตูน จงอวยพร

๒๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๐๔
เด็กหญิงจิดาภา เส็งแสงทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๐๕
เด็กหญิงจินต์จุฑา เอียมสอาด

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๐๖
เด็กหญิงจิรนันท์ เย็นลับ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๐๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ หมู่อุบล

๐๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๐๘
เด็กหญิงชลธกาญ ผลมะขาม

๐๖/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๐๙
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ปุณยไกรสิทธิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๑๐
เด็กหญิงณัฐณิชา ชูทรัพย์

๒๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๑๑
เด็กหญิงณัฐธิดา อโณทัย

๐๑/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๑๒
เด็กหญิงณิชกุล ดอกงาม

๐๖/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๑๓
เด็กหญิงณิชารีย์ สุขดี

๒๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๑๔
เด็กหญิงทิพรดา จีนสุข

๑๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๑๕
เด็กหญิงนวนันท์ จันทร์เต็ม

๒๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๑๖
เด็กหญิงปทิตตา คงศักดิไพบูลย์

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๑๗
เด็กหญิงปริณสิริ แถมจำรัส

๐๑/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๑๘
เด็กหญิงปณฑิตา ปทุมานนท์

๑๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๑๙
เด็กหญิงปาริชาติ เก่งการ

๒๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงปณิดา เหล่าชุมพล

๒๗/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๒๑
เด็กหญิงภัทรนันท์ เรืองศรี

๑๙/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๒๒
เด็กหญิงภัสพร อินสว่าง

๐๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๒๓
เด็กหญิงภาวินี แสนสุริวงค์

๐๑/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๒๔
เด็กหญิงยูถิกา สิกขา

๒๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑ / ๑๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๐๐๒๕
เด็กหญิงรดาณัฐ จำเนียรกุล

๑๒/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๒๖
เด็กชายวรชิต สาตรา

๐๒/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๒๗
เด็กหญิงวิมลณัฐ ยะหล่อม

๐๑/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๒๘
เด็กหญิงศรสวรรค์ แสงกล้า

๐๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงศิริประภา แจ้งดี

๒๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๓๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สงบ

๒๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๓๑
เด็กหญิงศุภาพร สุขสัมพันธ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงสกุลกาญจน์ เกตุพืช

๑๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๓๓
เด็กหญิงสาวิตรี ศิริผล

๐๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๓๔
เด็กชายสุธนนันท์ จินดาประกาย

๐๑/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๓๕
เด็กหญิงหรินภรณ์ สระบัว

๐๒/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๓๖
เด็กหญิงอนุสรา ขุมนาค

๐๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๓๗
เด็กหญิงอภิกัญญา ณ นคร

๑๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๓๘
เด็กหญิงอมินตรา เวชชะ

๑๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๓๙
เด็กชายอิทธิกฤต กฤตเจริญนนท์

๐๑/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๔๐
เด็กหญิงเนตรนภา ทรัพย์เพิม

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๔๑
เด็กหญิงเบญจรัตน์ ทองกัลยา

๓๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๔๒
เด็กหญิงเบญญาภา เจริญพงศ์ศิริ

๐๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงขวัญจิรา พูลผล

๐๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๔๔
เด็กหญิงจันทิมา อ่อนนวล

๒๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงจิดาภา ด้วงติลี

๒๓/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงจุฑามาศ เหร็มเหมาะ

๐๒/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงชัชชดาพร รืนชาญ

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๔๘
เด็กชายชานน เจิดดีสกุล

๑๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๔๙
เด็กหญิงชุติมา นัดสูงวงค์

๑๐/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๕๐
เด็กหญิงญาดา จิตต์หมัน

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๕๑
เด็กหญิงฐิติวรรณ โพธิศรี

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงณัฎฐณิชา เขือนแก้ว

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๕๓
เด็กหญิงณัฎฐินัน สำอางค์

๐๒/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๕๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา คลองแถว

๑๔/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงณัฐกมล บำรุงบุตร

๐๙/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๕๖
เด็กหญิงณัฐณิชา ประสิทธิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๕๗
เด็กหญิงณัฐณิชา แก้วมุข

๑๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๕๘
เด็กหญิงณัฐริกา ใจปๅ

๑๗/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๕๙
เด็กหญิงณัฐรุจา หนูแก้ว

๑๔/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๐๐๖๐
เด็กหญิงณัฐวิภา ดลมินทร์

๑๔/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๖๑
เด็กหญิงดวงฤดี กันทะเขียว

๑๓/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๖๒
เด็กหญิงทิพรัตน์ แซ่ปง

๑๐/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงทิพอาภา พรหมมัญพงศ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงทิราภรณ์ พันธุ์ข้าวโภชน์

๑๗/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๖๕
เด็กหญิงธนพร วิลัยรัตน์

๑๗/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๖๖
เด็กหญิงธนภรณ์ ลิมเคย

้

๐๓/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๖๗
เด็กชายธนภัทร กลันประสิทธิ

่ ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๖๘
เด็กชายธนวัฒน์ ภมรสุขนิรันดิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงธัญญรัตน์ วงษ์อนันต์

๐๙/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงธันยพร น้อยบุญสุข

๐๖/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงนภเกตน์ คงคีรี

๑๒/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงนฤมล หนูเดช

๑๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงนันทิตา กรรณิการ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงนันธนา ฮ้อแสงชัย

๒๒/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงนิชานันท์ อาชีวะประดิษฐ

๒๔/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๗๖
เด็กชายนิติกร มณีใส

๑๗/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงนำทิพย์ เข้มประเสริฐ

๑๔/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงนำหนึง

่

เนืองเสวก

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงปณิชา เรืองกิตติภาส

๑๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงปติญญา ขำมณี

๒๘/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๘๑
เด็กหญิงปนัดดา โฉมแจ่ม

๑๑/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๘๒
เด็กหญิงประภัสสรา บุญเถือน

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๘๓
เด็กหญิงปญญารัตน์ อาชีวะประดิษฐ

๒๔/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงปาริชาติ ทองไพรวัน

๑๘/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๘๕
เด็กหญิงปติพร อาสานอก

๑๓/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๘๖
เด็กชายปยวัฒน์ บุบผา

๒๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงปย์วรา สำเริง

๒๐/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงปุณยาพร รอดทัง

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๘๙
เด็กหญิงพจนีย์ สะสม

๑๓/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๙๐
เด็กชายพชรดนัย วันเพ็ญ

๒๒/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๙๑
เด็กหญิงพชรมน พันธ์น้อย

๑๘/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงพรปวีณ์ อู่ศิริ

๑๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๙๓
เด็กหญิงพรวรุณ โสตถิฉัตต์

๓๐/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๙๔
เด็กหญิงพรวิภา คำผาลา

๒๗/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓ / ๑๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงพลอยชนก ปล้องไม้

๑๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงพัชชา วรรณพราหมณ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๙๗
เด็กชายพัชรพล มีชัย

๐๖/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๙๘
เด็กหญิงพัณณิตา เพ็ชรอาภรณ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๐๙๙
เด็กหญิงพัตรพิมล คุ้มครอง

๑๗/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๐๐
เด็กชายพัสกร จักรกลม

๐๙/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๐๑
เด็กชายพูนศักดิ

์

วงค์มี
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงภณิดา แยบกระโทก

๒๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงภัทรนันท์ อุดร

๑๔/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๐๔
เด็กหญิงวนัสสรา ประสานทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๐๕
เด็กหญิงวรรณวิสา แตงสะอาด

๑๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงวาสนา คำใบใหญ่

๒๒/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงวิชญาดา จันทะวงษา

๐๖/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๐๘
เด็กชายวุฒิพร ร่วมสุข

๑๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๐๙
เด็กหญิงศตพร นันทาภิรมย์

๓๑/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงศุภิสรา พิพัฒน์ถาวร

๐๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๑๑

เด็กชายสรวิชญ์ มงคลชัยชนะ
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๑๒

เด็กหญิงสรัญญา ไชยบุตร
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๑๓

เด็กชายสิทธิภาคย์ ศรีสวัสดิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๑๔

เด็กหญิงสุพิชชา พนมวงค์
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๑๕

เด็กหญิงสุวดี แววสีงาม
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๑๖

เด็กหญิงอภิสรา เทพอินทร์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๑๗

เด็กหญิงอรกานต์ เหลืองอร่ามจิตร
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๑๘

เด็กหญิงอรณิชชา อารีพงษ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๑๙

เด็กหญิงอินทิรา อ่อนปุก
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๒๐
เด็กชายเจษฎากร หอมสุ่ม

๒๗/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๒๑

นางสาวกฤตยา คนึงทอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๒๒

เด็กหญิงกวิสรา สุรภักดิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๒๓

เด็กหญิงกัลยรักษ์ เนืองกรุ่น

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๒๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุขปรีดาพงษ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๒๕

เด็กหญิงขวัญจิรา คุณาวิชชา
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๒๖

เด็กหญิงจิรัชยา พลสวัสดิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๒๗

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ กิตติญาณ
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๒๘

เด็กหญิงชลธิชา ประทุมศรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๒๙

เด็กหญิงณัฐวรา พวงรัตน์
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๔ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงดวงกมล อิมอกใจ

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๓๑

เด็กหญิงทับทิม ศรีเตชะ
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๓๒

เด็กหญิงนภัสสร มาสกล

๓๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๓๓

เด็กหญิงนลัทพร สุรโรจนกุล
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๓๔

เด็กหญิงนิตยา บุญมาก
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๓๕

เด็กหญิงนุสรา บุญญา
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๓๖

เด็กหญิงปทมา ชุ่มชืน

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๓๗

เด็กหญิงพิชญารัตน์ ผาติอมร
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๓๘

เด็กหญิงภัทราภรณ์ แก้วศรี
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๓๙

นางสาวภาขวัญ พรมแตง
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงวรรณพร หมีทอง

๑๘/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๔๑

เด็กหญิงวรัญชนก จงใจ
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๔๒

เด็กหญิงวีนัสนา ยืนยง
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๔๓

เด็กหญิงศรัญญ่า บุญยืน
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๔๔

เด็กหญิงศศิธร จุฬามณี
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๔๕

เด็กหญิงศศิมา งามเหมือน

๒๙/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๔๖

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ เติมทรัพย์
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๔๗

เด็กหญิงสุชานาถ เจริญฉวีวรรณ
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๔๘

เด็กหญิงสุภาวดี นพพันธ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๔๙

เด็กหญิงอมลณัฐ เครือพิมล
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงอารียา ผิวเผือด

๑๔/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๕๑

เด็กหญิงอารียา
วรเนตรสุดาทิพย์

๑๗/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๕๒

เด็กหญิงเปมิกา มาจันทร์
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๕๓

เด็กหญิงแพรวนภา ผลมะตูม
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๕๔

นางสาวกนกพร ถึงเสียบญวน

๑๑/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๕๕

นางสาวกนกวรรณ ประสพผล
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๕๖

นางสาวกัญญาณัฐ บุญทีฆ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๕๗

นางสาวกัญญาณัฐ โพธิสุข

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๕๘

นางสาวกานต์รวี ชืนอารมย์

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๕๙

นางสาวขวัญชนก งามศรี
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๖๐
นายคมกฤษณ์ เกตุไสว

๒๘/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๖๑

นางสาวจณิสตา โตใหญ่
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๖๒

นายจิตติเดช เพชรทอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๖๓

นางสาวจิราภรณ์ บุญเพ็ง
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๖๔

นางสาวจุฑามาศ สุดลาภา
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๕ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๐๑๖๕

นางสาวจุไรพร ส่องสีโรจน์
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๖๖

นางสาวชญานนท์ เพิมพูล

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๖๗

นางสาวชณิสรา ช้างใหญ่
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๖๘

นางสาวชนกชนม์ รักเกียรติเผ่า
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๖๙

นางสาวชนกนันท์ รักเกียรติเผ่า
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๗๐
นางสาวชนากานต์ สว่างอารมณ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๗๑

นางสาวชนาภา สุขดี
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๗๒

นางสาวชลิตา มาเสมอ

๒๔/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๗๓

นางสาวณฤดี วังสุข

๒๔/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๗๔

นางสาวณัฏฐากร มังมีดี

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๗๕

นางสาวณัฐกมล บุญเคลือบ
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๗๖

นายณัฐพล พรรณหาญ
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๗๗

นายณัฐพล หงษ์ทอง
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๗๘

นางสาวต้องตา ธรรมทันตา
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๗๙

นางสาวธนพร ขุมพิทักษ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๘๐
นางสาวธนพร พันธ์ดี

๑๕/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๘๑

นายธนัชพล อินกว่าง
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๘๒

นางสาวธนัญชนก สายสิญจน์
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๘๓

นางสาวธัญญาพร อริโส
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๘๔

นางสาวธัญภา ฐิติวุฒิพงศ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๘๕

นางสาวธันย์ทิชา ฟกแฟง
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๘๖

นางสาวธาราธรณ์ อ่อนอึง

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๘๗

นางสาวธีรดา เสียงแจ้ว
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๘๘

นายธีระพัฒน์ ผลเรขา

๑๓/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๘๙

นางสาวธีรัตม์ วงศ์แสนใหม่

๑๒/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๙๐
นางสาวนภัสวรรณ เท่าเทียม

๒๖/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๙๑

นายนราวิชญ์ วัฒนกุล
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๙๒

นางสาวนริศรา จิตรีงาม
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๙๓

นางสาวนันทิยา เลิศนิบุนะ
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๙๔

นางสาวนาถดารา สัมมาพรต
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๙๕

นายบุญฤทธิ

์

ขำมณี
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๙๖

นางสาวบุษยมาศ พวงขาว
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๙๗

นางสาวปญญดา ทองเหม
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๙๘

นางสาวปทมาภรณ์ ปยะดำรง
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๑๙๙

นางสาวปารตรี ขันธารักษ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๖ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๐๒๐๐
นางสาวพวงทอง อรรถาเวช

๑๖/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๐๑
นางสาวพิมพ์พร พิมพ์เพ็ง

๑๐/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๐๒
นายภูธเนศ ตรีสัตยา

๐๓/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๐๓
นางสาวรัชนก เสนารักษ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๐๔
นายวงศกร มีจินดา

๑๖/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๐๕
นางสาววรัญญา ลือสกุลรุ่งโรจน์

๐๒/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๐๖
นายวริทธิ

์

ดียิง

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๐๗
นางสาววริศรา พันธุ์วา

๑๕/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๐๘
นางสาววาสิตา กลินแก้ว

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๐๙
นางสาววิชญาดา พวงกุหลาบ

๐๗/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๑๐
นางสาวศศิกานต์ ล่าลับ

๑๙/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๑๑

นางสาวศิริญญา บุญพึงบารมี

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๑๒

นางสาวสัตบุศย์ จันเครือเกิด

๒๒/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๑๓

นางสาวสาวินี แก่นไม้
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๑๔

นางสาวสุธิดา ดอกมะขาม
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๑๕

นางสาวสุพัตทรา ต้นดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๑๖

นางสาวสุภัทรา ถนอมงาม
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๑๗

นางสาวสุภัทราวดี กล่อมจิต
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๑๘

นางสาวสุภารัตน์ สงคราม
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๑๙

นางสาวสุภาวดี ศรีจันทร์
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๒๐
นางสาวอริษรา พลายงาม

๑๐/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๒๑

นางสาวอัจฉราพร ม่วงนิม

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๒๒

นางสาวอาภา จันทะวงศ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๒๓

นางสาวอารีรัตน์ รุ่งเรือง
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๒๔

นางสาวอิสริยา ล้อมแก้ว
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๒๕

นางสาวอุบลวรรณ ทองย้อย
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๒๖

นางสาวเจนจิรา วรวิทยาวงศ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๒๗

นายเจษฎาพันธ์ ธรรมจารี
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๒๘
นางสาวเบญจวรรณ มณีจันทร์

๑๐/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๒๙

นางสาวเรณุกา ทันเจริญ
๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๓๐
นางสาวเสาวลักษณ์ แก้ววิลัย

๒๘/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๓๑

นางสาวกนกวรรณ วรรณงาม
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๓๒

นางสาวชนิสรา วงษ์สยาม
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๓๓

นางสาวชินานาง นวลสำเนียง

๑๙/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๓๔

นายณัฐภัทร ธนธรรมทัต
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๗ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๐๒๓๕

นายณัฐศิษย์ ช่างล้อ
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๓๖

นายธนกร วงศ์ชัยธง
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๓๗

นางสาวนิภาพร วิระศักดิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๓๘

นางสาวปพิชญา ราตรีวิจิตร์
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๓๙

นางสาวปยธิดา กระฉอดนอก
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๔๐
นางสาวปยะกมล สุภาพ

๐๕/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๔๑

นางสาวปยะธิดา มะโนรัตน์
๑๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๔๒

นายพรเทพ สุขสมแดน

๒๖/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๔๓

นางสาวมณีรัตน์ พันพิลา
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๔๔

นางสาวมณีรัตน์ ศรีแก้วอินทร์
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๔๕

นางสาวระพีพัฒน์ สง่างาม
๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๔๖

นางสาววรรณา ศิริยศ

๒๖/๑๒/๒๕๔๑
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๔๗

นางสาววรรณิดา สุริยันต์
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๔๘

นางสาววริศรา ลีนาวงศ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๔๙

นางสาววิธาดา เกตุเล็ก
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๕๐
นางสาววิภาวี เกตุสุนทร

๑๓/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๕๑

นางสาวศรุดา ทิพย์มะณี
๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๕๒

นางสาวศุภารมย์ สีสูงเนิน
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๕๓

นางสาวสิริยากร แนวทวิด
๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๕๔

นางสาวสุธิดา พัฒนกลม
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๕๕

นางสาวสุมินตรา พึงสวัสดิ

่ ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๒
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๕๖

นางสาวอภิชญา วิสาคำ
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๕๗

นายอภิธัช ชัยวิชู
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๕๘

นางสาวอารยา พิพิธ
๑๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๕๙

นางสาวเขมาภรณ์ คล้ายแก้ว
๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๖๐
นางสาวเนตรนภา อังสนุ

๑๔/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๖๑

นางสาวเบญญาภา พันธุรัตน์
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๖๒

นางสาวปรีดาภรณ์ มีเมฆ
๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๖๓

นางสาวพรนภา แท่นทอง
๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๖๔

นางนุกูล งามละมัย
๖/๑๑/๒๕๐๕ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๖๕

นางจุฑารัตน์ โล่ห์ทองคำ ๕/๓/๒๕๑๑ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๖๖

นางสาวกุสุมา งามละมัย
๒๕/๓/๒๕๓๔ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๖๗

เด็กหญิงกรกนก กระจับนาค
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๖๘

เด็กหญิงชนกสุดา ผลไพบูลย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๖๙

เด็กหญิงโสภิตา สุภาพ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๘ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๐๒๗๐
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ แสงพยับ

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๗๑
เด็กหญิงกาญจนาภา ปญญาฤทธิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๗๒

เด็กหญิงจิรัชญา นนทนารักษ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๗๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ หนูพันธ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๗๔

เด็กหญิงชนนิกานต์ ศรีธัญรัตน์
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๗๕

เด็กหญิงญาณิศา อินทรภาส
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๗๖

เด็กหญิงณัฏฐวรรณ ธรรมประเสริฐ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๗๗

เด็กหญิงณัฐกฤตา ชนะโชติ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๗๘

เด็กหญิงณัฐชา นวมจิตต์
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๗๙

เด็กหญิงณัฐณิชา อิมเงิน

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงณัฐพร รัฐอาจ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๘๑

เด็กหญิงณัฐวดี คุ้มคร้าม
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๘๒

เด็กหญิงบัณทิตา ยุดดร
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๘๓

เด็กหญิงบุญธิชา ยูฮันเงาะ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๘๔

เด็กชายปภังกร เบ็ญณรงค์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๘๕

เด็กหญิงปุณยนุช ชลศรีสว่าง
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๘๖

เด็กหญิงพัณณิน พวงขาว
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๘๗

เด็กหญิงวราภรณ์ โอนอ่อน
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๘๘

เด็กหญิงสิริรัตน์ นาคนิคาม
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๘๙

เด็กชายธีร์ธวัช นุชเทียน
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๙๐
เด็กชายพจรินทร์ ม่วงปาน

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๙๑

เด็กหญิงพรอุษา เกตุทอง
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๙๒

เด็กหญิงพัชริดา ณ นคร
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๙๓

เด็กหญิงพิมพกา ศักดิเจริญสิทธิ

์ ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๙๔

เด็กชายสิรวิชญ์ พิลาพรม
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๙๕

เด็กหญิงสุภัสสรา แก้วใส
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๙๖

นายประภัสสร ทวีการ
๒๓/๕/๒๕๒๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๙๗

นางอภิญญา เรืองสุวรรณ์
๔/๑๑/๒๕๓๒

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๙๘

นางมาลี ปราศจาก
๒๑/๕/๒๕๑๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๒๙๙

นางสาวพรสุดา สุขจันทร์
๒๔/๓/๒๕๓๔

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๐๐
นางอมรรัตน์ งามบุญสร้าง

๒๑/๙/๒๕๒๓
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๐๑
นางศุภลักษณ์ อ่วมเจริญ

๒๙/๖/๒๕๒๒
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๐๒
นางสาวเยาวลักษณ์ อักษรมัด

๓๑/๕/๒๕๒๗
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๐๓
นางสาวสุกัญญา สายลอด ๖/๕/๒๕๒๗ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงชนิดาภา ยาขม

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๙ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงณัฐธิดา ปญญาฐานะ

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงธนพร โตใหญ่

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงนัชชา เนินกร่าง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๐๘
เด็กชายนำชัย จอมคำศรี

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงปริฉัตร พงษ์ประเทศ

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงปุณยนุช แสนดี

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๑๑

เด็กหญิงวรัญญา สุ่มยศ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๑๒

เด็กชายสรรพงศ์ เชียวชาญ

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๑๓

เด็กชายสิรวิชญ์ สันติชวางกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๑๔

เด็กชายสุรสิทธิ

์

ไตรเวทย์
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๑๕

เด็กชายสุรเดช จอมคำศรี
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๑๖

เด็กหญิงอารดา พลสทอน
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๑๗

เด็กหญิงกนกพร ศิลารังษี
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๑๘

เด็กชายกิจการ ทองคำ
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๑๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

การะวงค์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงกิตยาภรณ์ ศรีโคตร

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๒๑

เด็กหญิงกุลจิรา ปญญา
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๒๒

เด็กหญิงกุลรัตน์ ลีตระกูล

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๒๓

เด็กชายจักรธร พูดสงคราม
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๒๔

เด็กชายจักรพันธ์ เทศสถิตย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๒๕

เด็กชายจิตรเทพ ปญญาศิริ
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๒๖

เด็กชายจิรภัทร ทิวสกุล
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๒๗

เด็กชายจิรโชติ สุขแดง
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๒๘

เด็กชายฉัตรมงคล พรมวงค์
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๒๙

เด็กหญิงชญานิษฐ์ กองทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๓๐
เด็กชายชนะชัย

กาญจนเจริญนนท์ ๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๓๑

เด็กหญิงชนากานต์ คงเจริญ
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๓๒

เด็กชายชัยพร เจริญสุข
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๓๓

เด็กชายณภัทร คมสัน
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๓๔

เด็กหญิงณัชชา บุญคำเมือง
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๓๕

เด็กหญิงดวงกมล คนไทย
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๓๖

เด็กหญิงตรีสุคนธ์ แก้วมุข
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๓๗

เด็กชายธนะพัฒน์ บัวบาน
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๓๘

เด็กหญิงธนิศา ผลพิบูลย์
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๓๙

เด็กชายนัฐดนัย ประทุมแก้ว
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๐ / ๑๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๐๓๔๐
เด็กชายปรเมษฐ์ วงเวียน

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๔๑

เด็กหญิงปานฝน ก้อนใส
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๔๒

เด็กหญิงปาริฉัตร กุดัน

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๔๓

เด็กหญิงพรทิพย์ กลินกลัด

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๔๔

เด็กหญิงพิชยา แตงอ่อน

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๔๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แผลงศร
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๔๖

เด็กหญิงพิไลพร
สุนทรเทพวรากุล

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๔๗

เด็กหญิงภัทรวดี ภควรรณ
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๔๘

เด็กชายวันชณะ ตุ้มหิรัญ
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๔๙

เด็กหญิงสุชาฎา สรสิทธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงสุวรรณี นามศรีแก้ว

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๕๑

เด็กหญิงอรอุมา แสงเรืองรอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๕๒

เด็กหญิงอศิฏา กระเหว่านาค

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๕๓

เด็กหญิงเจนจิรา สนธิทรัพย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๕๔

เด็กหญิงไอญาดา กรฤทธิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๕๕

เด็กหญิงจิรดาภา เกษหอม
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๕๖

เด็กชายชญานนท์ จินดาวัฒนพงศ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๕๗

เด็กชายทิพย์ปฐวี บุลภรณ์นิจวิภา
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๕๘

เด็กชายธนพล สุวรรณวงษ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๕๙

เด็กชายธิตติภัทร์ ไพรัชศุภวัฒน์
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ มะลิทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๖๑

เด็กชายพิสิษฐ์ แซ่คู
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๖๒

เด็กหญิงภคินี พยอม

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๖๓

เด็กชายภทรพล มะโนรัตน์

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๖๔

เด็กหญิงภัสสร หุ่นดี
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๖๕

เด็กชายภานุวัฒน์ ฟกแฟง
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๖๖

เด็กหญิงภาวินี ทองนนท์
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๖๗

เด็กหญิงวรรณนภา รวมพล
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๖๘

เด็กชายวรินทร เสนาะกลาง
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๖๙

เด็กชายวิชชากร เทียงดีฤทธิ

่ ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงวิลาวรรณ พลทวี

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๗๑

เด็กชายวิศรุต ปนโมรา
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๗๒

เด็กชายวิโรจน์ เริงถ่าย
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๗๓

เด็กหญิงศรัญญา เจริญสวัสดิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๗๔

เด็กชายศราวุฒิ กลมกล่อม
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๑ / ๑๐๑

้
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ปท ๒๕๕๙/๐๓๗๕

เด็กชายศิริโรจน์ ศิริประภากรณ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๗๖

เด็กชายศุภณัฐ ดอกแย้ม
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๗๗

เด็กชายศุภวิชญ์ กาญจนนวฤกษ์
๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๗๘

เด็กหญิงสมฤทัย ทองมี
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๗๙

เด็กชายสมหวัง โพธิสาพิมพ์

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๘๐
เด็กชายสิทธิพงศ์ นาคส่องแสง

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๘๑

เด็กชายสิทธิพล ประสงค์เจริญ
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๘๒

เด็กหญิงสุกัณญา มาดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๘๓

เด็กหญิงสุชานาฎ มหาโคตร
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๘๔

เด็กหญิงสุพรรษา มุ่งน้อย
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๘๕

เด็กหญิงสุพัตรา อรุณไพร
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๘๖

เด็กหญิงสุภิญญา เสตพงศ์พันธ์กุล
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๘๗

เด็กชายสุรเชษฐ์ สว่างสุข
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๘๘

เด็กหญิงสุวิมล บุญเกิด
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๘๙

นายเกริกเกียรติ ช่อปทุมมา
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๙๐
เด็กชายเกียรติภูมิ พันธ์สิทธิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๙๑

เด็กชายเทอดทูน สมรสมนตรี
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๙๒

เด็กชายไชยนันทน์ สายยืนยง
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๙๓

นางสาวกมลชนก ผลแดง
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๙๔

นายจิรวัฒน์ สารขันธ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๙๕

นายจีรวัฒน์ สังข์โฆ
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๙๖

นางสาวจุฑามาศ โพธิแก้ว

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๙๗

นายชาญณรงค์ รืนเริง

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๙๘

นางสาวช่อทิพย์ วิชชากูล
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๓๙๙

นายณรงค์วิทย์ ท่าเลิศ
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๐๐
นางสาวณัฐสุดา คุณประเสริฐ

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๐๑
นายธนพนธ์ เงินดี

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๐๒
นางสาวธนพร จันทะคา

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๐๓
นายธนะวัฒน์ รอดรืน

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๐๔
นายธวัชชัย โทนทอง

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๐๕
นายธิตติไชย ไพรัชศุภวัฒน์

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๐๖
นายธเนศ ท้วมเทศ

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๐๗
นางสาวนภสร กางกองจับ

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๐๘
นายนฤนาท โอนอ่อน

๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๐๙
นางสาวนันทชพร จิตต์ลม

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๒ / ๑๐๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๐๔๑๐
นางสาวนันท์นภัส เรืองสุวรรณ

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๑๑

นายบดินทร์ ไชยตาแสง
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๑๒

นายปฐมพงศ์ มูลเจริญ
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๑๓

เด็กหญิงปทุมรัตน์ โพธิดวง

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๑๔

นางสาวพรจิรา เกียรติเวชธรรม

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๑๕

นายรังสิมันตุ์ สุขสุสาสน์
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๑๖

นางสาววรัญญา จุใจ
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๑๗

นายวิสุทธิ

์

โสมสิทธิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๑๘

นายศตวรรษ เชยชม
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๑๙

นายศิรภพ ไชยปญหา

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๒๐
นายศุภวัทน์ เพชรปาน

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๒๑

นายสมิทธ์ สุขสุแดน
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๒๒

นางสาวสิมายา สุขสุลาภ
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๒๓

นางสาวสุชาดา ชัยสิทธิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๒๔

นางสาวสุทธิดา โพธิเพ็ชรเล็บ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๒๕

นางสาวสุนทรีย์ ผ่องใส
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๒๖

นางสาวอนุศรา พันนา
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๒๗

นายอิทธิพล ศรีตระกูล
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๒๘

นางสาวเขมิกา ทองล้วน
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๒๙

นางสาวเสาวลักษณ์ ชนิลกุล
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๓๐
นางสาวกรรณิการ์ ทับสงค์

๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๓๑
นางสาวกาญจนาวดี บุญเทอม

๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๓๒

นางสาวกุลจิรา เงินคง
๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๓๓

นางสาวจณิสตา ประสานศิลป
๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๓๔

นางสาวชนิภรณ์ เจือจันทร์
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๓๕

นางสาวชลดา กลินสระน้อย

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๓๖

นางสาวชุติกาณจน์ พิมพ์ทอง
๒๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๓๗

นางสาวณฤดี พวงพุ่ม
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๓๘

นางสาวธนพร บุญชืน

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๓๙

นายธนวัฒน์ เกาะพลับ
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๔๐
นางสาวธารารัตน์ ธนัทสิริสิญจ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๔๑

นายธิติภัทร หงษ์แก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๔๒

นายธีธัช จันทร์ศิลปน
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๔๓

นางสาวนคร ถนนแก้ว
๑๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๔๔

นายนพพล เพ็ชรวัฒนา
๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๓ / ๑๐๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๐๔๔๕

นางสาวนันทวรรณ ปญญาสมบัติ
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๔๖

นางสาวนันธพร ทรัพย์มี
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๔๗

นางสาวนิตยา สว่างเถือน

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๔๘

นายนิติกร ดีบริสุทธิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๔๙

นางสาวนุชนาฎ กุลมาตย์
๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๕๐
นางสาวปณัดดา อุ้มญาติ

๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๕๑

นายประภัสสร บุญขำ
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๕๒

นายพงศพล นูสารี
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๕๓

นางสาวพรประวี แก้วกาญจน์
๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๕๔

นางสาวพิมพ์ลภัส ศรีมาดี
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๕๕

นางสาวภควรรณ อ่อนมิง

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๕๖

นายรัชพล ชูอารมย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๕๗

นางสาวรุจีรัตน์ ลำพัชวา
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๕๘

นางสาวศิริวรรณ วีระบรรจบ
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๕๙

นางสาวศุภรัตน์ ชูใจ
๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๖๐
นายสิรภัทร์ ผ่องใส

๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๖๑

นางสาวสุทธิดา เรืองไชย
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๖๒

นายสุทัศน์ ใจทน
๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๖๓

นางสาวสุวนันท์ ผิวอ่อน
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๖๔

นายอนวัช ผาดไพบูลย์
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๖๕

นางสาวอุทุมพร พูลศรีสวัสดิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๖๖

นายเกรียงไกร โพธิสูง

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๖๗

นายเศรษฐพจ อยู่มังมี

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๖๘

นางสาวจารุวรรณ แสงพราว

๑๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๖๙

นายณรงค์นันต์ พรคูสุวรรณ
๐๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๗๐
นางสาวรัตนาภรณ์ ไตรอุโภค

๐๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๗๑

นางสาวอภิชญา แก้วมณี
๒๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๗๒

นางจำเนียร จันทร์ศิริ
๐๙/๐๑/๒๕๑๐

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๗๓

นางสาวนัฏฐา ชินนิธิพัฒน์
๐๓/๐๖/๒๕๓๒

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๗๔

นายโชคชัย ไกรยศ
๐๕/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๗๕

นางสาวอรวิชญ์ ทองมาก
๐๑/๐๒/๒๕๒๒

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๗๖

นางสาวนันท์นภัส คนลำ
๑๗/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๗๗

นางสาวลลิตวดี ระดาบุตร

๒๙/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๗๘

นางสาววรรณภา จันทรา
๒๕/๐๗/๒๕๓๒

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๗๙

นางสาวชลลดา พันธุ์เนตร
๒๐/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๔ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๐๔๘๐
นางสาวศศิธร บุญชู

๑๒/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๘๑

นางสาวจารุวรรณ สมหวัง
๐๕/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๘๒

นางสาวศุภกาญจน์ บัวเรือง
๐๔/๐๕/๒๕๒๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๘๓

นายวัชรพงษ์ โรจน์สุพร

๑๔/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๘๔

นางสาวพิชย์กร โคตะมี
๒๗/๐๘/๒๕๓๐

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๘๕

นางสาวนาตยา ทรงสุภาพ
๑๕/๑๑/๒๕๐๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๘๖

นางสาวดวงจันทร์ ดุงสูงเนิน
๐๘/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๘๗

นางอรวรรณ อินทนำ้เงิน
๐๒/๐๘/๒๕๑๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๘๘

นางสาวนิภา สมศักดิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๐๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๘๙

นางสาวจรุงจิต สินอนันต์
๐๕/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๙๐
นางสาววรางคณา วงศ์สุวรรณ

๐๙/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๙๑

นางสาวเมวิกา สุกกระจ่าง
๒๕/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๙๒

นางสาวอรุณี ขุมทรัพย์
๑๒/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๙๓

นางจันสุดา ใกล้กลาง
๑๒/๐๗/๒๕๒๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๙๔

นางสาวพิมพิไล อินสุวัตร
๒๑/๐๓/๒๕๓๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๙๕

นางสาวเกศกนก แก้วพวง
๑๔/๐๙/๒๕๓๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๙๖

นายธนวัฒน์ บัวรัตนกาญจน์
๒๓/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๙๗

นางสาววิภาวดี อ่อนแย้ม
๑๕/๐๙/๒๕๓๐

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๙๘

นางสาวฐิติมา แจ้งอารมณ์
๐๘/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๔๙๙

นางรัตนา สายอุบล
๓๑/๐๕/๒๕๐๑

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๐๐
นางสาวรักษิณา มาราช

๒๒/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๐๑
นางสาวสิริกานต์ มูลศรี

๑๒/๐๕/๒๕๓๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงชนัญชิดา สีลาสม

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงณัชชา ชอบใหญ่

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงธารวารี คำพิทุย

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงปยาพัชร เรืองสุวรรณ

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๐๖
เด็กหญิงพรสุดา จิตรสง่าวงค์

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงพัชราพร วิสิพรรณ

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงปุณยาพร วงศ์ไทย

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงวศินี แผนจันทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงนันท์นภัส เว้บ้านแพ้ว

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๑๑

เด็กหญิงณิชากร พวงผล
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๑๒

เด็กชายพชรพล พันธุ์สุภาพ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๑๓

เด็กชายภิญโญ จันทร์เขียว
๒๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๑๔

เด็กหญิงนนธิยา กำลังมาก
๑๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๕ / ๑๐๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๐๕๑๕

เด็กหญิงภัคพร นิลศิลา
๐๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๑๖

เด็กชายชญานนท์ เพ็ชร์เกาะ
๐๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๑๗

เด็กหญิงณิชากานต์ ทองอร่ามเรือง
๐๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๑๘

เด็กชายธัชพร ทวีวัฒนานนท์
๑๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๑๙

เด็กหญิงเนตรชนก นาดสำแดงฤทธิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงภัทรวดี วงศ์โท

๑๑/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๒๑

นางสาวจตุพร เลิศวรพานิช
๑๔/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๒๒

เด็กชายคมกริช อิมทอง

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๒๓

นางสาวอังศิธร ศรีหบุตร
๐๔/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๒๔

นางสาววรรษธร ศักดา
๐๑/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๒๕

นางสาวสมฤดี บุญต่อ
๒๐/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๒๖

นางสาววราพร คงทองอ่อน
๑๓/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๒๗

นายกฤตภาส มากมูลดี
๒๒/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๒๘

นางสาวพณิดา คณีกุล
๐๑/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๒๙

นางสาวชณิดา ตรีโอสถ
๑๐/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงพรรวษา อุ่นใจ

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดฉาง วัดฉาง  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๓๑

เด็กหญิงกรกนก ไชยชนะ
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๓๒

เด็กหญิงขจีวรรณ ชัยโชติจิรบูรณ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๓๓

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ปรีชานุกูล
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๓๔

เด็กหญิงชาลิสา หุ่นดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๓๕

เด็กหญิงฐิติพร ศรอินทร์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๓๖

เด็กหญิงณัฐิดา ทับเฉย
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๓๗

เด็กหญิงณิชากร กลินมณี

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๓๘
เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา เม่นไหม้

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๓๙

เด็กหญิงนิภัทรา คำเสนาะ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงพัชรพร ดลมินทร์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๔๑

เด็กหญิงวัชราภรณ์ วรรณพฤกษ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๔๒

เด็กหญิงศศิกาญ กลินขจร

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๔๓

เด็กชายศักดิชัย

์

ผาสุขผล

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๔๔

เด็กหญิงศิวพร คุ้มเมือง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๔๕

เด็กชายสรวิชญ์ จิตหนักแน่น
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๔๖

เด็กหญิงอลิน ชุติวัฒนธาดา
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๔๗

เด็กหญิงอาทิตยา หวังดี
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๔๘

เด็กหญิงเบญจมาศ โล้สุวรรณกุล
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๔๙

เด็กหญิงแก้วตา ใจเร็ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๖ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงกัญญาพัชร ซำศิริ

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๕๑

เด็กชายจาตุรงค์ เจริญสุข
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๕๒

เด็กหญิงธัญญารักษ์ แตะไธสง
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๕๓

เด็กชายธีรภัทร์ บริสุทธิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๕๔

เด็กหญิงยลรดี รุ่งแจ่ม
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๕๕

เด็กชายวรวุฒิ พวงมาลัย
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๕๖

เด็กชายศิลชัย มานพ
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๕๗

เด็กหญิงเกวลิน แสงแย้ม
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๕๘

เด็กชายเขตไทย จันทร์ทองสุข
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๕๙

เด็กหญิงใบเตย ไทรเล็กทิม
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๖๐
เด็กหญิงขวัญชนก หงษ์ทอง

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๖๑
เด็กหญิงจันฑราทิพย์ เทศทอง

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๖๒

เด็กชายจีรวัฒน์ โพธิทอง

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ราชหาด
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๖๔

เด็กหญิงดวงเดือน ผลเตย
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๖๕

เด็กชายทวีศักดิ

์

ทำบุญส่ง
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๖๖

เด็กหญิงธัญสิณี ภิรมย์เสวก
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๖๗

เด็กหญิงธีรารัตน์ โคตรสมบัติ
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๖๘

เด็กชายนนทกานต์ เอียมกาย

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๖๙

เด็กหญิงนัชชา ถนอมงาม
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงปนัดดา กิงกันทร์

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๗๑

เด็กหญิงปรายฝน แสงพระจันทร์
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๗๒

เด็กหญิงปทมา หมืนศรี

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๗๓

เด็กหญิงปาณิสรา ทองเหลือ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๗๔

เด็กชายพรชัย พุกกะมาน
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๗๕

เด็กหญิงพรทิพย์ ทิพย์ไทย
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๗๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พุ่มเรือง
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๗๗

เด็กชายพิเชษฐ์ จ่ายวารี
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๗๘

เด็กชายภคพล ไพละออ
๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๗๙

เด็กหญิงภควดี จาริ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงภาขวัญ แก้วกุดตุ้ม

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๘๑

เด็กหญิงรัตชยา ภูมิจันทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๘๒

เด็กชายวทัญู เทียนทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๘๓

เด็กชายวัชระ แก้วสีมา
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๘๔

เด็กชายศรายุทธ มุ่งสุข
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๗ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๐๕๘๕

เด็กหญิงศศิมาพร ชมชัยรัตน์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๘๖

เด็กหญิงศิริกัญญา กัณหาวราห์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๘๗

เด็กชายสรศักดิ

์

สองสมาน
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๘๘

เด็กหญิงสุกัญญา โตอ่วม
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๘๙

เด็กหญิงสุชาดา บับภาเอก

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๙๐
เด็กหญิงอังสนา แต่งดี

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๙๑

เด็กหญิงอิสรีย์ ศรีตะลาลัย
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๙๒

เด็กหญิงณศมน พรพรหม ๗/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๙๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุขเจริญ
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๙๔

เด็กหญิงศิริเนตร พรรณแก้ว
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๙๕

เด็กชายกุลธเนศ พลอยเลิศ
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๙๖

เด็กหญิงฐิติอาภา แสนเขือน

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๙๗

เด็กหญิงวรรณวิภา สอนคุ้ม

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๙๘

เด็กหญิงวาสนา บุญวิเทียน
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๕๙/๐๕๙๙

เด็กหญิงสุธาสินี ประสงค์เจริญ
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๐๐
เด็กหญิงสุนิสา ปริมาณ

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงสุพัตรา ศรีตะโกเศศ

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๐๒
เด็กหญิงสุภาวดี เกตุขาว

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๐๓
เด็กหญิงอชิรญา จิตรไทย

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๐๔
เด็กชายอภิชาติ โต๊ะงาม

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๐๕
เด็กหญิงอริศรา อยู่เจริญ

๐๑/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๐๖
เด็กชายเจษฎากร บัวบรรจง

๑๐/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงเปรมสินี แพงเงิน

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๐๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ปนดี

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงกนกกร สงวนสิน

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ โพธิแสงดา

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๑๑

เด็กชายกฤษฎา ทองยิง

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๑๒

เด็กชายกฤษณ์ บุตราช
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๑๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อ่วมม่วง

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๑๔

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ เงินสด
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๑๕

เด็กชายกิตติพงศ์ ส่งสุข

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๑๖

เด็กชายจิรวัฒน์ นอสิทธิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๑๗

เด็กหญิงชนากานต์ ผาสุข
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๑๘

เด็กหญิงชลิตา ทรงทวีโชค

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๑๙

เด็กหญิงฐิติกา แสนสนธิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๘ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๐๖๒๐
เด็กชายณัชพล คนองเดช

๐๑/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๒๑

เด็กชายณัฐพล บัวดอก
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๒๒

เด็กชายถิรวัฒน์ สมน้อย
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๒๓

เด็กหญิงสิริยากร ซือสัตย์

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๒๔

เด็กชายอัษฎาวุธ ช่างเพ็ชร์ผล
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๒๕

เด็กชายพิสิทธิ

์

ถีระแก้ว
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ปท ๒๕๕๙/๐๖๒๖

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ไกรสิงสม
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ปท ๒๕๕๙/๐๖๒๗

เด็กหญิงศุภัสสร แท่นขำ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ปท ๒๕๕๙/๐๖๒๘

เด็กหญิงอรรัมภา อิมแผ้ว

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ปท ๒๕๕๙/๐๖๒๙

เด็กหญิงกนกวรรณ คงศรีบุตร
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๓๐
เด็กชายณัฐภัทร ศรีวงษา

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๓๑

เด็กหญิงธันยพร พุฒซ้อน
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๓๒

เด็กหญิงปยะวรรณ เจริญสุข
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๓๓

เด็กหญิงกมลทิพย์ มูลศรี
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๓๔

เด็กชายกฤติน จตุรวัฒน์
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๓๕

เด็กหญิงณัฏฐนิช สุมานัส
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๓๖

เด็กหญิงธัญยธรน์ วณิชพงศ์พันธุ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๓๗

เด็กหญิงนฤมล กองกุล
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๓๘

เด็กหญิงผาติรัตน์ บุณยเกตุ
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๓๙

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ พรรณกมล
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงนาถตยา เทียบสุภา

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๔๑

เด็กหญิงวรนันท์ กุดทิง
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๔๒

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

กลินธูป

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๔๓

เด็กหญิงกุลิสรา วงษ์สำเภา
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๔๔

เด็กหญิงณัฐวรา กล้าหาญ
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๔๕

เด็กหญิงทักษอร ธรรมนาม
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๔๖

เด็กชายนนทวัฒน์ อุปภาค
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๔๗

เด็กหญิงนภัสสร นาคา
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๔๘

เด็กชายนฤเบศร์ สุภาพ
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๔๙

เด็กหญิงปรุงฉัตร วรรณดี
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๕๐
เด็กหญิงปาริฉัตร สุขดี

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๕๑ เด็กหญิงปยธิดา อัจมาจา

อินทรานพุธทรา
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๕๒

เด็กหญิงปุญญิศา โคตรนาวัง
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๕๓

เด็กหญิงพรพรรณ โสสี
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๕๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ บุญปราบ
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๙ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๐๖๕๕

เด็กหญิงพิริยากร บริบุตร

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๕๖

เด็กชายภัทรดนัย สุวรรณพันธ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๕๗

เด็กหญิงภัทรพร เกิดศิริ
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๕๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ เครือศรี
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๕๙

เด็กชายภีมพล สีหิน
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๖๐
เด็กหญิงยศวฎี เรืองเนตร

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๖๑

เด็กหญิงวรกมล วิเศษชัยวรรณ
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๖๒

เด็กหญิงสกุลทิพย์ รุ่งเรือง
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๖๓

เด็กหญิงสุจิรา ศุภหัตถี
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๖๔

เด็กหญิงสุนิษา กลินษร

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๖๕

เด็กหญิงเมตตา ภาคาจักษุ
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๖๖

เด็กหญิงโยษิตา นวลิขิตกุล
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๖๗

เด็กหญิงไออุ่น หอยสังข์
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๖๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ ทัดทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๖๙

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ยินดี
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๗๐
นางสาวกาญจนา นวลศรี

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๗๑

นางสาวชนากานต์ นาคสะเล
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๗๒

นายชานนท์ ไพศรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๗๓

นางสาวฑิฆัมพร เกตุแก้ว
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๗๔

นายธนนต์ บ่อแก้วทรัพย์ดี
๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๗๕

นางสาวณัฏฐนิช ชืนรัมย์

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๗๖

นางสาวณัฐกานต์ พิระภาค
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๗๗

เด็กชายดนุพล ลือฤทธิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๗๘

นายธนภัทร มงคลเจริญมิตร
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๗๙

เด็กชายธนวัฒน์ รางวัลหลาย
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๘๐
นายธีรภัทร นาคสันต์

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๘๑

นายธีรภัทร ประจักษ์วรวิทย์
๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๘๒

นางสาวนวียา ธนาคุณ
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๘๓

นายปฎิภาณ ไผ่สีสุก
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๘๔

นายพงศธร ยอดพรม
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๘๕

นายพยัคฆภูมิ หวดไธสง

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๘๖

เด็กหญิงพรปวีณ์ อรุณศรี
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๘๗

เด็กหญิงพรวฬา ทากาศ
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๘๘

นางสาวพัชราภรณ์ บุญมาวัตร์
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๘๙

นายพันกร ทรงสวัสดิวงศ์

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๐ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๐๖๙๐
นางสาวพิชานันท์ พลสงเมือง

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๙๑

นางสาวพิมมาดา สงบจิตร์
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๙๒

นายพีรณัฐ นรนันท์
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๙๓

นายภัทรพงษ์ แซ่เอ็ง
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๙๔

นายภาณุพงศ์ บุญสอน
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๙๕

เด็กชายภานุพงศ์ ปนจันทร์
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๙๖

นางสาวมุกดา ฝาระมี
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๙๗

นายรัชชานนท์ โจ้งกระโทก
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๙๘

นางสาวรุ่งทิวา ตู้แก้ว
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๖๙๙

นางสาววณิชยา เทียนแย้ม
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๐๐
นางสาววริศรา สระแก้ว

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงวาสินี สุระเสียง

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงวิลัยรักษ์ ฉวีอินทร์

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๐๓
เด็กชายวโรดม ถนอมทรัพย์

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๐๔
นายศิริวรรษ กุยแกม

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๐๕
นายศุภณัฎฐ์ กงถัน

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๐๖
เด็กชายสกานต์ สมทรัพย์

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๐๗
นางสาวสรัลธร แก้วเลียง

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๐๘
นายสิทธิภาคย์ ศรีอนุศักดิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๐๙
นายสิทธิเดช คำสาเลา

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๑๐
นางสาวสุรภา พลแสน

๑๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๑๑

นายอภิวัฒน์ สินธุประสงค์
๓๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๑๒

นายเขต เหมือนประสาท
๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๑๓

นายเจษฎา บูรณ์เจริญ
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๑๔

นายเชาว์วรรธน์ วันทอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๑๕

นายเธียร ธิมา
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๑๖

นางสาวแสงตะวัน วีระสุข
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๑๗

นายครรชิต แผนเหน่ง
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๑๘

นางสาวณิชา กมลศุภพิสิฐ
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๑๙

นางสาวพิยะดา พรชัย
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๒๐
นางสาววรรณวิสา เจริญพร

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๒๑

นางสาวหนึงฤทัย

่

พรมศักดิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๒๒

นางสาวเมษยา อันสนธิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๒๓

เด็กหญิงพรรณภัค จุลพันธ์
๑๓/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๒๔

เด็กหญิงณัชชา บางน้อย
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๑ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๐๗๒๕

เด็กหญิงณัฐมน จรัสกาย
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๒๖

เด็กหญิงณัฐวดี ราชแสนเมือง
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๒๗

เด็กหญิงทยากร ชัยมนตรี
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๒๘

เด็กชายทูช สุเพียก
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๒๙

เด็กหญิงนภัสวรรณ เกษสังข์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๓๐
เด็กชายนันทภัสร์ ดวงดารา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๓๑

เด็กหญิงรมนลิน ซุยเสนา
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๓๒

เด็กหญิงวรินทร์ธร ทีทา
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๓๓

เด็กชายศุภกร เผือกทองใบ
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๓๔

เด็กหญิงศุภรักษ์ ฉิมแปน
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๓๕

เด็กชายกฤษฎา นำเต้าทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๓๖

เด็กชายชนินทร์ นกทอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๓๗

เด็กชายธนพล เหมือนสอาด
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๓๘

เด็กชายธนากร กลัดจำป
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๓๙

เด็กหญิงรุ่งทิวา ระหารนอก
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๔๐
เด็กหญิงอภิญญา สว่างแจ้ง

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๔๑

เด็กหญิงเกศินี ทองสุข
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๔๒

เด็กหญิงฆนมาศ แจ่มจำรัส
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๔๓

เด็กหญิงชนิตา ธารไสว
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๔๔

เด็กชายณัฐพงษ์ วงษ์ธรรม
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๔๕

เด็กหญิงดวงจันทร์ สีจันอิน
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๔๖

เด็กหญิงธนาภรณ์ โหมดม่วง
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๔๗

เด็กชายธิตินันท์ กระแสสินธุ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๔๘

เด็กชายธีระภัทร์ หมอกสีนาค
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๔๙

เด็กชายนวพล แซ่เบ๊
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๕๐
เด็กชายนัฐพล สุขสำแดง

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๕๑

เด็กชายนันทวิศิษฐ์ โพธิแก้ว

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๕๒

เด็กชายพงศธร ทีทา
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๕๓

เด็กชายพัทธพล พรมโชติ
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๕๔

เด็กหญิงพีรพร หวังดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๕๕

เด็กชายภาคภูมิ คุนะสมบัติ
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๕๖

เด็กชายวัชรากร สมีงาม
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๕๗

เด็กหญิงศิริภาพร ไพจันทึก
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๕๘

เด็กหญิงสาธิตา นาคสุข
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๕๙

เด็กชายสุทิวัส ครามเขียว
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๒ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงอาทิตยา กล่อมจิตต์

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๖๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

กรเทียงธรรม

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๖๒

เด็กหญิงเปรมฤทัย สุริยันต์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๖๓

เด็กหญิงเพ็ญนภา บุญบรรดาล

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๖๔

เด็กชายกฤษดา ชูพันธ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๖๕

เด็กชายกิตติพศ ลอยแก้ว
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๖๖

เด็กหญิงขวัญชนก พรหมเกษ
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๖๗

เด็กหญิงจิราพร ชะอุ่มรัมย์
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๖๘

นายฐิรวัฒน์ ขำสาย
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๖๙

เด็กหญิงณัชรินทร์ บุญมาก
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๗๐
เด็กชายปกรณ์ พิมสนิท

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๗๑

เด็กชายวทันยู ชุมแวงวาป
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๗๒

เด็กหญิงสุนิสา บัวทอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๗๓
เด็กชายเจษฏาภรณ์ กาวีระ

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๗๔

นายสตกฤช วิชิตพันธ์
๑๗/๐๙/๒๕๒๒

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๗๕

เด็กหญิงฉัตตริยา สิทธิศักดิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี วัดบางกะดี  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๗๖

เด็กชายณัฐพล แก่งหลวง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี วัดบางกะดี  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๗๗

เด็กหญิงณิชกานต์ อุนชะสม
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี วัดบางกะดี  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๗๘

เด็กชายธนพล นนทะลุน

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี วัดบางกะดี  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๗๙

เด็กชายธนโชติ วงษ์ไทย
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี วัดบางกะดี  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๘๐
เด็กชายวจนะ งามรูป

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี วัดบางกะดี  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๘๑

เด็กหญิงดาราณี กลินหอมจันทร์

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี วัดบางกะดี  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๘๒

เด็กชายธีรภัทร ทองบุญชู
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี วัดบางกะดี  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๘๓

เด็กหญิงปรายฟา ศรีบุญเรือง
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี วัดบางกะดี  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๘๔

เด็กชายกิตติพัฒน์ โนนทอง
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๘๕

เด็กหญิงขวัญลดา เกาะสมบัติ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๘๖

เด็กชายจักรกฤษ แตงสูงเนิน
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๘๗

เด็กหญิงชนัทดา คำมา
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๘๘

เด็กชายชูวิทย์ รัวสำราญ

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๘๙

เด็กหญิงนภาวรรณ แถบทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๙๐
เด็กหญิงรมิดา จ่าชัย

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๙๑

เด็กหญิงรุ่งฤดี พันธ์สายออ
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๙๒

เด็กหญิงสาวิตรี คนแรงดี
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๙๓

เด็กหญิงสุฐิตา ขันทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๙๔

เด็กหญิงสุทธิดา สิงหปรีชา
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๓ / ๑๐๑

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๐๗๙๕

เด็กชายสุภัทระ ภูวิเศษ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๙๖

เด็กหญิงอริสรา วิเศษลา
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๙๗

เด็กหญิงอัฐภิญญา เดชกุล
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๙๘

เด็กชายกันตพัฒน์ ลักษณะสีสุข
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๕๙/๐๗๙๙

เด็กหญิงขนิษฐา ปอกหลง
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๕๙/๐๘๐๐
เด็กหญิงณัฐกานต์ ปลืมกระจ่าง

้

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๕๙/๐๘๐๑
เด็กชายณัฐดนัย ทิงเหม

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๕๙/๐๘๐๒
เด็กหญิงดารารัตน์ งามแท้

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๕๙/๐๘๐๓
เด็กชายนันทวุฒิ ทองหล่อ

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๕๙/๐๘๐๔
เด็กชายบุญสถิตย์ จีนแผ้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๕๙/๐๘๐๕
เด็กชายปฏิภาณ ปนพุ่มโพธิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงพรธิดา วงค์เชียงยืน

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๕๙/๐๘๐๗
เด็กชายพัชรพงษ์ คชเศียรสืบ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๕๙/๐๘๐๘
เด็กชายวรรณชนะ อยู่เงิน

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๕๙/๐๘๐๙
เด็กชายวันชัย เขมินกสิกรรม

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงวาสนา พุทธโต

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๕๙/๐๘๑๑

เด็กหญิงศศิกานต์ คำภาชาติ
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๕๙/๐๘๑๒

เด็กชายศิลา ศรีบุญเรือง
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๕๙/๐๘๑๓

เด็กชายศุภกิจ มีสุข
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๕๙/๐๘๑๔

เด็กชายอภินันท์ เจริญรูป
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๕๙/๐๘๑๕

เด็กชายอารีย์ สังข์เอม

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๕๙/๐๘๑๖

เด็กชายเจษฎา นาคเนาวทิม
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๕๙/๐๘๑๗

เด็กหญิงธีรฎา ทองกรณ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๕๙/๐๘๑๘

เด็กหญิงนิรัชพร ร่มโพธิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๕๙/๐๘๑๙

เด็กชายพงศธร สุทธิธนาลัย
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงพรหมพร อยู่เงิน

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๕๙/๐๘๒๑

เด็กหญิงมณิภา มหาโคตร
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๕๙/๐๘๒๒

เด็กหญิงมุตา มหาโคตร
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๕๙/๐๘๒๓

เด็กชายศิลา มันพุฒ

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๕๙/๐๘๒๔

เด็กชายโสภณ คำสี
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๕๙/๐๘๒๕

เด็กชายโสภณวิชญ์ จิตต์ประสงค์
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๕๙/๐๘๒๖

เด็กหญิงธัญชนก เสือแก้ว
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๕๙/๐๘๒๗

เด็กหญิงธัญวรรณ แก้วชาวนา
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๕๙/๐๘๒๘

เด็กหญิงพรทวี ขันแก้ว
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๕๙/๐๘๒๙

เด็กชายสราวุฒิ ขันทอง
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๔ / ๑๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๐๘๓๐
เด็กหญิงเมธาวี สุจริตภักดี

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๕๙/๐๘๓๑

เด็กชายโสภณ สุรินทอง
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๕๙/๐๘๓๒

เด็กหญิงปรียานุช ลุงแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๘๓๓

เด็กหญิงวิภา เหลืองภิรมย์
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๘๓๔

เด็กหญิงธิติมา ปลาสุวรรณ
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๘๓๕

เด็กหญิงสุภาคินี เปยมดี
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๘๓๖

เด็กหญิงมณีรัตน์ หนูเล็ก
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๘๓๗

นางสาวมนรดา สัตตบุศย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๘๓๘

เด็กชายคณนาถ สิญธ์เจริญ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๘๓๙

เด็กหญิงชนิกานต์ ศิริรัตน์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๘๔๐
เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์เพชร

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๘๔๑

เด็กหญิงณัฐวลัญช์ ตระกูลประดิษฐ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๘๔๒

เด็กหญิงนันทิกานต์ ส่งสุขเลิศสันติ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๘๔๓

เด็กหญิงสวรส ชมนัด
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๘๔๔

เด็กหญิงพิมพกานต์ อมรโภคกุล
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๘๔๕

เด็กชายศุภกร นราสาร
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๘๔๖

เด็กหญิงสิริยากร บัวบาน
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๘๔๗

เด็กชายอัครชัย ธรรมลังกา
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๕๙/๐๘๔๘

เด็กหญิงณัฐวรรณ เครือโชติ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๕๙/๐๘๔๙

เด็กชายพวิศณัฐฑ์ เพชรชุมศร
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๘๕๐
เด็กชายภูริวัฒ มงคลศิริ

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๘๕๑

เด็กหญิงกมลชนก ตะเภา
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๘๕๒

เด็กหญิงพิมพ์พิษา นาคสมพงษ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๘๕๓

เด็กหญิงนัยน์ปพร สำเริง
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๘๕๔

เด็กหญิงชลธิชา วรรณแก้ว
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๘๕๕

เด็กหญิงพันพัสสา รู้จักตน
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๘๕๖

เด็กชายพรพรหม พรหมพันธุ์ใจ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๘๕๗

เด็กหญิงสุภาวดี สัมมาสิทธิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๘๕๘

เด็กหญิงภคณัณพ์ เจริญชัยฉัตร์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๘๕๙

เด็กหญิงโชติรส โชติบุญ
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงอรรถวิมล เทพกลาง

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๘๖๑

เด็กหญิงณิชาฎา พินยะเพียน
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๘๖๒

เด็กหญิงสุพิชชา โคตรฆ์สม
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๘๖๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุขขุนทด
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๘๖๔

เด็กหญิงบัณฑิตา พันธ์บุปผา
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๕ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๐๘๖๕

เด็กหญิงอริศรา สีมอ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๘๖๖

เด็กชายศรสรัน พลแสน
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๘๖๗

เด็กชายพิชุตม์ บุญฉิม
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๘๖๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

คำชนะ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๘๖๙

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

บรรเทา
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๘๗๐
เด็กชายณัฐภณ ศรีนุต

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๘๗๑

เด็กหญิงปองทิพย์ มีพี
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๘๗๒

เด็กหญิงธนวันต์ ทันเจริญ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๘๗๓

เด็กหญิงณัฐณิชา รองจ่าเมือง
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๘๗๔

เด็กหญิงกาญจนา ประชุม
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๘๗๕

เด็กหญิงปานิตา ภูทองเงิน
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๘๗๖

เด็กหญิงปยธิดา บัวสวัสดิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๘๗๗

เด็กหญิงกัณฐิกา แก้วกัญยา
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๘๗๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ สาระไพฑูรย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๘๗๙

เด็กหญิงศศิธร สลุงสุข
๑๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๘๘๐
เด็กชายณัฐพงษ์ เจริญสุข

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๘๘๑

เด็กชายวีระเดช วังวิสัย
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๘๘๒

เด็กชายเจษฎา ขันธะรักษา
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๘๘๓

เด็กหญิงดุษณีย์ โฉลก

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๘๘๔

เด็กหญิงฐิตาภา ม่วงมณี
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๘๘๕

เด็กหญิงชลธิชา รืนเริงนุช

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๘๘๖

เด็กหญิงจุฑาภัทร อภัยศรี
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๘๘๗

เด็กหญิงอริศรา วงษ์ตาแสง
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๘๘๘

เด็กหญิงศศิประภา หาญนอก
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๘๘๙

เด็กหญิงวิชชุดา ชูขุนทด
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงจิรัชยา ศรีชอบ

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๘๙๑

เด็กหญิงสุนันทา สุขโภคี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๘๙๒

เด็กหญิงจิราพร ไวกสิกรณ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๘๙๓

เด็กชายชุษณะ ผลศิริ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๘๙๔

เด็กหญิงเดือนรุ่ง เทียรสิงห์
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๘๙๕

เด็กหญิงณัฐชยา อาสาชาติ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๘๙๖

เด็กหญิงศศิกาญจน์ วันแอเลาะ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๘๙๗
เด็กหญิงกานต์พิชชา ไชยยะ

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๘๙๘

เด็กหญิงธนิกกุล มหายศ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๘๙๙

เด็กหญิงสิรินดา เทเพ็ญ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๖ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๐๙๐๐
เด็กชายสารสิทธิ

์

หงษ์จันทร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๐๑
เด็กชายฉัตรดนัย จันทร์เฉลิม

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงสุพัตรา พึงพรหม

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงมลฑิรา อุดมวิเศษ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงธีริศรา ภู่งาม

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๐๕
เด็กหญิงอาภาพรรณ ใจดีแกล้วกล้า

๑๒/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๐๖
เด็กชายสรายุ คำน้อย

๒๔/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๐๗
เด็กชายณัฐวรรธน์ อินสุข

๒๗/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๐๘
เด็กชายหัทชัย หญ้าปล้อง

๒๓/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๐๙
เด็กชายพีรพัฒน์ สีเหล็ก

๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงแอนลิต้า โฮ

๓๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๑๑
เด็กหญิงบุญญารัตน์ บุญประเสริฐ

๒๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๑๒

เด็กหญิงสิรินพรรณ ปนทอง ๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๑๓

เด็กหญิงธนัญชนก ลิมวรภพ

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๑๔

เด็กหญิงวรรณิดา โพธิหล้า

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๑๕

เด็กหญิงโศภิษฐ์ ลอยอากาศ
๑๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๑๖

เด็กหญิงปลายฟา สุนทรวิภาต
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๑๗

เด็กหญิงวีร์สุดา
ยงศรีปญญะฤทธิ

๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๑๘

เด็กชายวีรภัทร กำเพ็ชร

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๑๙

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สายเนตรงาม
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๒๐
เด็กหญิงไพริน อ้อยเปน

๒๓/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๒๑

เด็กชายสิทธิพล ผจง ๕/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๒๒

เด็กชายรัชภูมิ เรืองหร่าย
๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๒๓

เด็กหญิงสิรินทร์ดา สาธิ ๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๒๔

เด็กหญิงพรทิพย์ อินทรประสพ
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๒๕

เด็กหญิงนพวรรณ โสภี
๑๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๒๖

เด็กหญิงมุขมณี บุญกลำ
๒๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๒๗

เด็กหญิงนงลักษณ์ ดาราดวง
๒๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๒๘

เด็กหญิงสุนิสา บุญมา
๒๒/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๒๙

เด็กชายปยะวิทย์ พลศรี
๒๙/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงทิชากร นาโควงค์

๑๘/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๓๑

เด็กหญิงบวรรัตน์ ประดิษฐ์ศรี ๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๓๒

เด็กหญิงมลธิชา ชมพูพืน

้

๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๓๓

เด็กหญิงวิมลวรรณ สระทองยา
๑๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๓๔

เด็กชายธนวัฒน์ สำเนียง
๒๔/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๗ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๐๙๓๕

เด็กชายชยดล เชือดี

้

๓/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๓๖

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ช้างบุดเวียง
๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๓๗

เด็กชายธวัชชัย พรมมิ
๒๗/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๓๘

เด็กหญิงศิรินิมล สุขสมบัติ
๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๓๙

เด็กหญิงกุลธิดา เสมอหัส ๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๔๐
เด็กหญิงกุลธิดา สมานคำ

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๔๑

เด็กหญิงนุสรา กำลังยิง

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๔๒

เด็กชายจีรวัฒน์ กังวล ๘/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๔๓

เด็กชายธนวัฒน์ อินทรีย์วงศ์
๒๖/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๔๔

เด็กชายพลากร อนุสนธิ

์

๒๐/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๔๕

เด็กชายวรกาย สุรไกรทอง ๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๔๖
เด็กหญิงกมลลักษณ์ แซ่โง้ว ๒/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๔๗

เด็กหญิงกานต์สิณี พรหมคีรี
๒๖/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๔๘

เด็กหญิงฐานิดา สิงหวิบูลย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๔๙

เด็กหญิงพัชราภา บุญแสง
๒๒/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๕๐
เด็กหญิงเมษิณี ชูตระกูล

๑๖/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๕๑

เด็กหญิงอรทัย จำปาศรี
๒๖/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๕๒

เด็กชายใจเริศ เสาะแสวง
๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๕๓

เด็กชายจำเนียง ยิงประเสริฐ

่

๑๓/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๕๔

เด็กชายวยุรณัฐ พิทักษ์วัฒนกุล
๒๔/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๕๕

เด็กหญิงพรปรีชา สุนทรวิริยพงศ์
๒๙/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๕๖

เด็กหญิงธนิฎฐา อุ่มแสง
๒๓/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๕๗

เด็กหญิงภัทรวดี แสงทอง ๙/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๕๘

เด็กหญิงขัตติยา รักษาศิลป ๙/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๕๙
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ โกมล

๑๒/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงมุฑิตา ไชยชมภู

๑๓/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๖๑

เด็กหญิงวิภาดา
ยงศรีปญญะฤทธิ ๒๒/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๖๒

เด็กหญิงกันธิชา ม่วงมณี
๑๔/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๖๓

เด็กชายชะเอม สุจริตจิตร
๒๐/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๖๔

เด็กชายตะวัน พุฒจันทร์
๒๐/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๖๕

เด็กชายกรกช จันตรี ๒/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๖๖

เด็กหญิงพรพรรณ สัมมาสิทธิ

์

๒๘/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๖๗

เด็กชายสิทธิพล ภู่ศรีทอง
๒๙/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๖๘

เด็กหญิงฐิดาพร บำรุงรักษ์ ๒/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๖๙

เด็กหญิงณัฐพร หอมสุคนธุ์
๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๘ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๐๙๗๐
เด็กชายธนพล เจริญสุข ๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๗๑

เด็กชายบรรพต องค์อัสวเทพชัย ๙/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๗๒

เด็กหญิงจุฑามาศ แก่นช้าง
๑๔/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๗๓

เด็กหญิงรัศวิมาน สังฆะสีทา ๙/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๗๔

เด็กหญิงศิรินภา ดองศิลา ๘/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๗๕

เด็กหญิงกุสุมา รอดบุญมา
๑๙/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๗๖

เด็กหญิงจารุมน สุขสุวานนท์
๒๗/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๗๗

เด็กหญิงจิรัชภรณ์ มีสวยสกุลวงศ์
๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๗๘

เด็กหญิงวีรฉัตร เครือรัตน์
๑๙/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๗๙

เด็กหญิงปรีชญา สุขแสง
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๘๐
เด็กชายกฤต ชมเชย

๑๓/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๘๑
เด็กชายทักษ์โตชินท์ เกียรติภิวัฒน์

๑๕/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๘๒

เด็กหญิงรนัญญา อิงคนินันทท์ ๑/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๘๓

เด็กหญิงอรนภา ตุ้มกมล
๑๒/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๘๔

เด็กหญิงปุณยนุช เสมขำ
๑๐/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๘๕

เด็กหญิงศุภมาส อิมอกใจ

่

๑๒/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๘๖

เด็กหญิงนภสร อุดมวิเศษ
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๘๗

เด็กหญิงนภาวรรณ หอมชู
๒๗/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๘๘

เด็กหญิงพลอยนภัส ถิระบดีรักษ์ ๗/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๘๙

เด็กชายธนดล บุญมาก ๙/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๙๐
เด็กหญิงกรกนก ศรีมุข ๑/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๙๑

เด็กหญิงภทรษร รู้รักตน ๒/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๙๒

เด็กหญิงสุธาทิพย์ นามไพร ๔/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๙๓

เด็กหญิงสุภาพร ภาเรือง
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๙๔

เด็กชายสุทัศน์ โปตาเวทย์ ๒/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๙๕

เด็กชายภีมพศ บุญเขตต์ ๘/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๙๖

เด็กหญิงนิราศิณีย์ แสเตจ๊ะ
๒๔/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๙๗

เด็กหญิงภัทรวดี เริมสอน

่

๑๒/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๙๘

เด็กหญิงณัชชา สระแก้ว
๑๓/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๐๙๙๙

เด็กหญิงภารดา ทองเกลียง

้

๙/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๐๐
เด็กหญิงภูมิวารินทร์ ควรหา

๒๑/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๐๑
เด็กหญิงอรวรรณ ทอสูงเนิน

๒๑/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๐๒
เด็กชายแก่นคำ คำสีลา

๑๐/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงกาญจนรัตน์ ตรัยวัชชราคม

๑๕/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงอารีรัตน์ แสนทวีสุข

๙/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๙ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงกนกพร ศรราษฎ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงสุภาลักษ์ กลินขจร

่

๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงสุภาดา อนันตะภูมิ ๙/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๐๘
นางสาวดนยา นวลจันทร์ ๗/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๐๙
นางสาวอัญชลีพร สีแจ่ม

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๑๐
นางสาวชาลิสา เผยแผ่

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๑๑

นางสาวปลายฟา ทะวิโร
๒๐/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๑๒

นางสาวรัตนาภรณ์ ธิวะโต ๕/๔/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๑๓

นางสาวสุภัคพร จวงสันทัด
๑๓/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๑๔

นางสาวปสุตา ทองสุขดี
๒๗/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๑๕

นางสาวบุริศรา มณีอินทร์
๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๑๖

นายกิตติศักดิ

์

สมบูรณ์พร้อม

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๑๗

นางสาวสุภัสสร พึงพรหม

่

๑๘/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๑๘

นางสาววรัญญา รัฐถานาวิน
๑๐/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๑๙

นางสาวกิตติมา ลาหละ
๒๐/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๒๐
นางสาวสุภาพร ฉายมายา ๔/๕/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๒๑

นางสาวสรัสชน เชิดชู
๑๐/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๒๒

นางสาวนริศรา ยาหอม
๓๑/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๒๓

นางสาวธิดารัตน์ บุญให้

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๒๔

นายปุญญพัฒน์ แจ่มเจริญ ๑/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๒๕

นายเอกพล บางปอง
๒๘/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๒๖

นายภัทรพล ชูช่วย
๑๒/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๒๗

นางสาวปรียา พรมแดน
๑๕/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๒๘

นางสาวนฤชา รืนศาสตร์

่

๑/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๒๙

นางสาวศิริรัตน์ ปกษิณ
๑๕/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๓๐
นางสาวธิดารัตน์ โนนศรี

๑๕/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๓๑

นางสาวสุพรรษา วันวาน
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๓๒

นางสาวแทนใจ วงษ์แปน
๓๐/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๓๓

นางสาวธนศวรรณ ชูเชิด
๑๕/๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๓๔

นางสาวศุภาวรรณ โพธิงาม

์

๓๐/๓/๒๕๔๓
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๓๕

นายจิรายุวัฒน์ ชัยโอภาส ๘/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๓๖

นางสาวเพ็ญสินี อาวุธปญญากุล
๑๙/๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๓๗

นายบุญญเกียรติ นาคขำพันธ์
๓๑/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๓๘

นายวชิรวิทย์ พวงเพพ็ชร
๒๐/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๓๙

นางสาวฐิติมา ดูเจริญทรัพย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๐ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๑๐๔๐
นางสาวภัศรา บัวกอ

๓/๑๒/๒๕๔๑
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๔๑

นางสาวสุณี ทองอรุณ

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๔๒

นายสราวุฒิ ศาตรมี
๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๔๓

นางสาวกาญจนา ปราณีราษฎร์
๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๔๔

นางสาวพิมลวรรณ ปนมี
๒๖/๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๔๕

นายปยวัฒน์ นุตราพันธ์
๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๔๖

นายภานุวัฒน์ นันทะเส ๗/๒/๒๕๔๑ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๔๗

นางสาวอังคณา ไชยหนองแปน
๒๙/๓/๒๕๔๑

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๔๘

นางสาวสโรชา อุตรักษ์ ๕/๙/๒๕๔๑ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๔๙

นางสาวกษิรา เรืองเพ็ชร์
๒๙/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๕๐
นางสาวกัลยา เชษฐนุช

๑๘/๑/๒๕๔๒
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๕๑

นางสาวเพลินตา มีประวัติ ๑/๘/๒๕๔๒ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๕๒

นางสาวชาลิสา อ่อนประสพ
๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๕๓

นางสาวชวิศา อิอนประสพ

่

๘/๑๐/๒๕๔๑
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๕๔

นางสาวภัทราพร จันทร์ไกร
๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๕๕

นางสาวพรพิมล รัตนวงศ์ทอง
๒๖/๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๕๖

นายสหฤทธิ

์

คล้ายประดิษฐ์
๒๔/๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๕๗

นางสาวสุรภา เอียดนุช ๒/๗/๒๕๔๑ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๕๘

นางสาวกมลชนก พุ่มเจ้า ๓/๘/๒๕๔๑ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๕๙

นางสาวพิกุลแก้ว แสนสุข
๒๐/๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๖๐
นางสาวสุภาพร ฉายยา

๔/๑๐/๒๕๔๑
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๖๑

นางสาวอารียา คำมุงคุณ
๑๕/๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๖๒

นางสาววาสนา ทองจันทร์
๒๓/๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๖๓

นางสาวชรัลดา วิลามาศ ๓/๔/๒๕๔๒ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๖๔

นางสาวสตรีรัตน์ พลธนะ
๑๑/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๖๕

นางสาวละอองดาว ตุ้ยแป
๓๐/๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๖๖

นางสาวภัสรา มาลี
๒๙/๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๖๗

นางสาวเจนจิรา สุวรรณศรี
๑๘/๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๖๘

นางสาวอภิชญา จ่างแสง ๗/๖/๒๕๔๑ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๖๙

นางสาวอาริศา เครืออุ่นเรือน ๒/๓/๒๕๔๒ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๗๐
นางสาววิมลสิริ จุ้ยสีแก้ว

๒/๑๑/๒๕๔๑
โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๗๑

นางสาวชลดา อยู่ชูฉาย ๒/๘/๒๕๔๑ โรงเรียนสามโคก ปางิว

้

 

ปท ๒๕๕๙/๑๐๗๒

เด็กหญิงณัฐนิชา ปนลาย
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๕๙/๑๐๗๓

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

บุญเลิศ
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๕๙/๑๐๗๔

เด็กชายอัครพนธ์ อุ้มญาติ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๑ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๑๐๗๕

เด็กหญิงเบญญา วงสุวัน
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๕๙/๑๐๗๖

เด็กชายภัคพล จอกลอย
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๕๙/๑๐๗๗

เด็กหญิงเมทินี มูลเงิน
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๕๙/๑๐๗๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พรวาป
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๕๙/๑๐๗๙

นายพงษ์พัฒน์ ไตรรัตน์
๒๔/๐๘/๒๕๓๕ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๕๙/๑๐๘๐
เด็กชายธัญธร ชูรัตน์

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๕๙/๑๐๘๑

เด็กหญิงบุณยาพร ยิมสิริวิบูลย์

้

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๕๙/๑๐๘๒

เด็กหญิงพิมพ์รดา แซ่ลี

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๕๙/๑๐๘๓

เด็กชายสมศักดิ

์

แสงเทียน
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๕๙/๑๐๘๔

เด็กหญิงสุภัสสร ตีเงิน
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๕๙/๑๐๘๕

เด็กหญิงกนิษฐา ส้มเพ็ชร
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๕๙/๑๐๘๖

เด็กหญิงพิมพ์นุดา ชูประดิษฐ
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๕๙/๑๐๘๗

เด็กชายรัชชานนท์ เพียจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๕๙/๑๐๘๘

เด็กชายอริย์ธัช อาทิ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๕๙/๑๐๘๙

เด็กหญิงไอลดา ถินพายัพ

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๕๙/๑๐๙๐
เด็กหญิงกวินทิพย์ จิตธิมล

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๕๙/๑๐๙๑

เด็กหญิงกษมาพร ควรบุบผา

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๕๙/๑๐๙๒

เด็กหญิงนันทวรรณ ทันการ
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๕๙/๑๐๙๓

เด็กหญิงวาสนา ธรรมทันตา
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๕๙/๑๐๙๔

นายจักรวาล อุ่นอก
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๕๙/๑๐๙๕

นายปริญญา อุ่นแก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๕๙/๑๐๙๖

นางสาวมายาวี คงสะโตร์
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๕๙/๑๐๙๗

นางสาวเนตรนภา ผาไขย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๕๙/๑๐๙๘

เด็กชายณัฐพล แสงอ่อน
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๕๕๙/๑๐๙๙

เด็กหญิงพัชราภา รอดปากเกล็ด
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๐๐
เด็กชายโสภณ ปานเสียง

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๐๑

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ทองสินธุ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๐๒

เด็กหญิงนภัทร ภัทรสุวรรณกิจ
๐๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๐๓

เด็กชายปกรณ์ ทุมดี
๑๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๐๔

เด็กหญิงปภาวรินท์ สุขศิริ
๑๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๐๕

เด็กหญิงมิรันตี ดวงมุสิทธิ

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๐๖

เด็กชายศีลวัต ปรีชานุวัฒน์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๐๗

เด็กชายเอกฤกษ์ เผ่าชู
๑๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๐๘

เด็กชายกณวรรธน์ วิลาศรี
๒๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๐๙

เด็กชายกฤตณัฐ ธีราโมกข์
๓๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๒ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๑๑๑๐

เด็กชายกฤษฏิ

์

ทวีศักดิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๑๑

เด็กชายจตุพร ต่างใจ
๑๓/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๑๒

เด็กชายณัฐกิจ เอกอธิคมกิจ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงณัฐพร เอียมสุวรรณ์

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๑๔

เด็กหญิงณิชนันทน์ สดเสมอ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๑๕

เด็กหญิงดลพร วัลลานนท์
๑๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๑๖

เด็กหญิงธรรมพร อยู่นุช
๒๗/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๑๗

เด็กหญิงนันท์นภัส เสมสมบูรณ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๑๘

เด็กหญิงนันธิชา ตรีอุโภค
๐๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๑๙

เด็กหญิงพจนา เถาโพธิทอง

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๒๐

เด็กหญิงภิญญดา พูมหิรัญ
๑๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๒๑

เด็กหญิงมัญชรัตน์ ตังตรงกิจเจริญ

้

๐๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๒๒

เด็กหญิงมัลลิกา เอกวิริยะกุล
๓๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๒๓

เด็กหญิงมาณวี สุขแสงพนมรุ้ง
๒๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๒๔

เด็กหญิงวรินทร จริยะคุณธนา
๑๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๒๕

เด็กหญิงวิมพ์วิภา อมรปฏิเวธ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๒๖

เด็กชายสุพัฒน์ วงษ์ปกษา
๐๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๒๗

เด็กหญิงอธิชา เหรียญเลิศรัตนา
๐๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๒๘

เด็กชายอาชวิชญ์ ช่างต่อ
๑๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๒๙

เด็กหญิงเขมจิรา วิริยะประสิทธิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๓๐

เด็กชายกฤตเมธ คุณาโรจน์รัตน์
๐๕/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๓๑

เด็กหญิงวรกมล ฤกษ์บางพลัด

๒๑/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๓๒

นางสาวกานต์มณี องอาจวาณิชย์
๐๙/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๓๓

นางสาวฐิติมาภรณ์ ปยะพันธุ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๓๔

นางสาวธณษร รานอก
๒๔/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๓๕

นางสาวธนภรณ์ แคมงคลสุข
๒๒/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๓๖

นางสาวธรรมยา ธรรมยาสิริ
๓๑/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๓๗

นายธีร์ธวัช กลินหอม

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๓๘

นางสาวประภาศิริ ผลอินทร์
๐๖/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๓๙

นางสาวศุจีภรณ์ ลาภสัมปนน์
๑๗/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๔๐

นางสาวอินธิรา สร้อยนาค
๒๖/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๔๑

นางสาวญาณิศา วงศ์บางโพ
๐๘/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๔๒

นางสาวณัฐมน เปยมฉวีวงศ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๔๓

นางสาวธีรดา ทวีสินรัตนกุล
๑๔/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๔๔

นางสาวปามิตา ทองจรัสแสง
๑๔/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๓ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๑๑๔๕

นายภานุวัฒน์ ทับธง
๐๘/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๔๖

นางสาวมนัสนันท์ จันทรทิณ
๓๑/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๔๗

นางสาวสิริยากร ศรีวงษา
๑๒/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๔๘

นางสาวสุพิชฌาย์ ประกายโกวิท
๒๗/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๔๙

นายเธียรวิชญ์ ม่วงน้อยเจริญ
๑๐/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๕๐

เด็กชายอดิลักษณ์ ศรีคร้าม
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์)

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๕๑

เด็กหญิงชุติมา ศรีคร้าม
๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์)

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๕๒

เด็กชายวีรภัทร ไกรมงคล
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์)

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๕๓

เด็กชายชัยหทัย บุญคอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๕๔

เด็กชายพงศกร เจิมศรี
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๕๕

เด็กชายสิทธิพงษ์ ยังมี

๒๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๕๖

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ศิริเสน
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๕๗

นางสาวนันทิกานต์ พึงเทียน

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๕๘

นางสาวอาริสา พรมพิทักษ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๕๙

นางสาวปฐมาวดี ยินดีสิทธิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๐
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๖๐

นางสาวสุธิตา ศรีคร้าม
๒๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๖๑

นางสาวสุวนันท์ ผลมะตาด

๒๑/๑๑/๒๕๔๑
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๖๒

เด็กหญิงณัฐกมล ศรีสุวรรณ
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๖๓

เด็กหญิงธนวนิดา การวิริยะไพบูลย์
๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๖๔
เด็กหญิงพรรณวรินทร์

บัวสาย
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๖๕

เด็กหญิงสุธาสินี เหมือนรักษา
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๖๖

เด็กหญิงสุวนันท์ นุชชัยภูมิ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๖๗

นางสาวเบญจพร บุตะไมล์
๒๐/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๖๘

เด็กหญิงสิริพร บุญตา
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๖๙

เด็กชายพรชัย มีโรจน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๗๐

นางสาวปนัดดา สอนศรี

ั

๓/๕/๒๕๓๔ โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๗๑

ว่าทีร้อยตรีสุชาวดี

่

ขาวขำ

๒๙/๑๑/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๗๒

นางสาวนิภาพร ตาลพวง

๒๕/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๗๓

นางสาวณัฎฐ์ชัญญา เอียมสกุล

่

๒๓/๙/๒๕๐๘
โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๗๔

นางสาวพรรณทิพา ตักโพธิ

์

๒๕/๙/๒๕๒๙
โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๗๕

นางสาวภัคพิสุทธิ

์

อภิชัยภิกุล
๒๒/๑๐/๒๕๑๐

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๗๖

เด็กหญิงจิราภา เสียงแจ๋ว
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๗๗

เด็กหญิงปรียา แซ่เตีย
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๗๘

เด็กหญิงสุกษมา จันทร์ลอย
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๗๙

เด็กหญิงณิชาภัทร เนียมคลำ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๔ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๑๑๘๐

เด็กหญิงพรพิมล บุญส่ง
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๘๑

เด็กหญิงรมิตา จุลพันธ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๘๒

เด็กหญิงวริศรา กฤษดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๘๓

เด็กชายวัลลภ ทำแนบ
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๘๔

เด็กหญิงอภัสรา บุญเกิด
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๘๕
ว่าทีร้อยตรีอรพรรณ

่

งามเจริญธนา
๐๖/๐๒/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๘๖

นางสาวสุกันยา ดอกพลวง
๒๘/๐๑/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๘๗
เด็กหญิงกัณญาลักษ์ ยังมี

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๕๕๙/๑๑๘๘

เด็กชายวีรภัทร อินทร์ประสิทธิ

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๕๕๙/๑๑๘๙

เด็กชายพรชัย สังฆมณี
๒๔/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๕๕๙/๑๑๙๐

เด็กหญิงอาทิตยา สำรวมรัมย์
๒๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสังข์อำวิทยา พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๙๑

นางสาวนัยนา รัตนเจษฎจุฑา
๑๒/๗/๒๔๙๗

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๙๒

นางสาวเนาวรัตน์ ทรัพย์รืนรวย

่

๑/๔/๒๕๐๐ วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๙๓

นางสุภาพร ลิมสืบเชือ

่ ้

๒๑/๕/๒๕๐๑
วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๙๔

นางจันทร์เพ็ญ วงศ์เพชรศรี ๒๐/๔/๒๕๐๒ วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๙๕
นางสาวธัญญลักษณ์ กู้เกียรติกาญจน์ ๒๔/๗/๒๕๐๓

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๙๖

นางสาวสุมาลี สุขอร่าม
๑๗/๑๑/๒๕๐๗

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๙๗

นางสาวจันทิพา วาณิชย์กุล
๑๑/๓/๒๕๑๑

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๙๘

นางธนพร ธรรมศร
๑๘/๘/๒๕๑๒

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๑๙๙
นางสาวมัชฌิกาญจณ์

ดุนโคกสูง
๓๑/๘/๒๕๑๖

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๐๐
นางสาวสายรุ้ง พุ่มทอง

๒๓/๑๒/๒๕๑๖

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๐๑

นางสาวสุภาพร จันทร์ไม้หอม
๒๙/๐๓/๒๕๑๙

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๐๒
นางสาวภัทราวรรณ มังคัง

่ ่

๑๐/๐๗/๒๕๑๙

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๐๓

นางสาวปรารถนา
วัฒนาอรัญญากุล

๓/๑/๒๕๒๕ วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๐๔

นางสาวสุภัค ประภัทรชาญ
๑๘/๘/๒๕๒๖

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๐๕

นายเอกสิทธิ

์

จันทร์อ่อน
๓๐/๑/๒๕๒๗

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๐๖

นางสาวทองใส สุทธิ

๑๙/๑๒/๒๕๒๗

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๐๗
นางสาวณัฏฐ์ชนัญพร ภัทรธรรมพล

๒๕/๑๑/๒๕๒๘

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๐๘

นางสาวจันทิรา ไขทะเล
๒๕/๑/๒๕๒๙

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๐๙

นางสาวอัญชลี วงษ์สุดใจ
๑๔/๕/๒๕๒๙

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๑๐

นางสาวขวัญชนก พุ่มน้อย
๑๐/๘/๒๕๒๙

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๑๑

นางสาววรนาถ จุฑารัตน์
๑๒/๑๐/๒๕๒๙

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๑๒

นางสาวอลิสา ศรีหาพล
๒๐/๑๐/๒๕๒๙

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๑๓

นางสาวดุจมณี ละดาดก
๐๙/๑๑/๒๕๒๙

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๑๔

นางสาววรรณา นารัชชะ
๒๒/๓/๒๕๓๐

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๕ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๑๒๑๕

นางสาวพชรอร ยมะคุปต์
๑๔/๐๔/๒๕๓๐

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๑๖

นางสาวนันทพร ทิมทอง
๐๘/๐๖/๒๕๓๐

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๑๗

นางสาวรุ่งอรุณ เทพมณี ๖/๗/๒๕๓๐ วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๑๘

นางสาวสุวรรณา มีรสลำ ๖/๘/๒๕๓๐ วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๑๙

นางสาวชฎาพร อ่อนศรี ๒๐/๙/๒๕๓๐ วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๒๐

นางสาวศศิธร โชติศิริ
๕/๑๑/๒๕๓๐

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๒๑

นางสาวกนกวรรณ พรหมสถาพร
๑๗/๓/๒๕๓๑

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๒๒

นางสาวกาญจนา จันทร์ตรี
๒๘/๓/๒๕๓๑

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๒๓

นางสาวปณิดา รุ่งเรืองอนันต์
๒๒/๐๗/๒๕๓๑

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๒๔

นางสาวชลาธาร ชูเชิด ๕/๘/๒๕๓๑ วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๒๕

นางสาวฤทัยชนก ไชยชมภู
๗/๑๑/๒๕๓๑

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๒๖

นางสาวอรอุมา ทูลคำรักษ์

๑๑/๑๑/๒๕๓๑

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๒๗

นายเอกชัย สว่างภพ
๘/๑๒/๒๕๓๑

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๒๘

นางสาวปาริชาต ดวงเกิด
๐๗/๐๑/๒๕๓๒

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๒๙

นายคฑาวุฒิ รักโนนสูง
๑๗/๐๑/๒๕๓๒

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๓๐

นางสาวอมรรัตน์ ลิมปศิริสันต์
๓๑/๑/๒๕๓๒

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๓๑

นางสาวรัตนาภรณ์ แสงสว่าง
๑๑/๐๕/๒๕๓๒

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๓๒

นางสาวสุชาดา บุญขวาง
๐๙/๐๖/๒๕๓๒

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๓๓

นางสาวทักษพร ภารพัฒน์
๑๐/๐๗/๒๕๓๒

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๓๔

นางสาวบุษบา แสนดี
๑๓/๘/๒๕๓๒

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๓๕

นางสาวอรอนงค์ วงศ์วันดี
๒๓/๘/๒๕๓๒

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๓๖

นางสาวธัญภรณ์ เฉลียวพจน์
๓๐/๑๐/๒๕๓๒

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๓๗

นางสาวอรวรรณ พรหมสถาพร

๑๕/๑๑/๒๕๓๒

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๓๘

นางสาวกัญญาภรณ์ ศรดอก

๒๔/๑๑/๒๕๓๒

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๓๙

นางสาวพลอย วงษ์จันทร์
๓๐/๑/๒๕๓๓

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๔๐

นางสาวสุธีธิดา จันทร์ประทุม ๓/๔/๒๕๓๓ วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๔๑

นางสาวศุภานัน ตันติวิท
๑๔/๔/๒๕๓๓

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๔๒

นางสาวเฌออร ภาณุรัตน์
๒๕/๐๓/๒๕๓๔

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๔๓

นางสาวสุภาวิดา อาจสมัย
๑๔/๙/๒๕๓๔

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๔๔

นางสาวกิตติมา รืนจิตร

่

๑๕/๑๑/๒๕๓๔

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๔๕

นางสาวเพ็ญธิดา น้อยนุพา ๒/๑/๒๕๓๕ วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๔๖

นางสาวสุนิสา กำไมล์
๒๗/๐๒/๒๕๓๕

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๔๗

นางสาวสุจิตรา ทับทิมอ่อน
๒๑/๐๓/๒๕๓๕

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๔๘

นางสาวชนิดา ซิมเจริญ

้

๒๙/๓/๒๕๓๕
วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๔๙

นางสาวนงนุช พินิจไพรวัลย์ ๘/๒/๒๕๓๖ วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๖ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๑๒๕๐

นางสาวหงษ์สุดา สิงห์ทองบุญ
๒๓/๕/๒๕๔๐

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๕๑

เด็กหญิงประภัสสร จาลินวงค์
๒/๑๒/๒๕๔๕

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๕๒
เด็กหญิงภัทราพรรณ วีรมณี

๓๐/๘/๒๕๔๘
วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๕๓

นางสาววราพร พจนามาตร์
๐๒/๐๑/๒๕๒๐

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๕๔

นางสาวศรินทิพย์ โรยสกุล
๒๖/๐๔/๒๕๒๙

วัดพระธรรมกาย พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๕๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เกตุแก้ว

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๕๖

เด็กหญิงมณีวรรณ สีคล้าย
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๕๗

เด็กหญิงกชนันท์ ฉัพพรรณรังสี
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๕๘

เด็กหญิงวงศ์ชนก ชนินทร์ชนพงศ์
๒๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๕๙

เด็กชายธนภัทร ทองศรี
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๖๐

เด็กหญิงณิชานันท์ สองศรี
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๖๑

เด็กหญิงณิชาดา นาคะเสโน
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๖๒

เด็กชายชัยศิริ อ่อนลิม

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๖๓

เด็กชายไวยวิทย์ เจริญอนันต์กิจ
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๖๔

เด็กหญิงศุภธิดา จันทร์ดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๖๕

เด็กชายจักรพันธ์ โฉมปราชญ์
๒๓/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๖๖

เด็กหญิงจิรภิญญา สุดตา
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๖๗
เด็กหญิงพลอยไพลิน พวงภาคีศิริ

๒๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๖๘

เด็กชายนพรุจ อโณทัยไพบูลย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๖๙

เด็กชายธนธัญ วันมี

๒๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๗๐

เด็กชายพีรพล รัตนเชษฐากุล
๒๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๗๑

เด็กชายวิชยุตม์ ศรีจันทรักษ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๗๒

เด็กชายศรันย์ สงวนวัฒนารักษ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๗๓

เด็กหญิงกรกช พูลประดิษฐ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๗๔

เด็กหญิงชวิศา สาโรจน์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๗๕

เด็กหญิงพิชามญชุ์ พงอุดทา
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๗๖

เด็กหญิงอันนา วัธนวิสูตร
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๗๗

เด็กชายเก่งกาจ วโรรส
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๗๘

เด็กหญิงถาวรีย์ เดชคช
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๗๙

เด็กชายพุฒิภู ดีพร้อม
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๘๐

เด็กหญิงเกวลิน อินทร์ใหญ่

๒๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๘๑

เด็กหญิงชัชรินทร์ วัฒนาศิริสมบัติ
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๘๒

เด็กหญิงนภัสรา พันธ์อิน
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๘๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ แพงศรี
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๘๔

เด็กหญิงมนัสชนก ฝายอุประ
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๗ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๑๒๘๕

เด็กหญิงศุภรดา กำไลทอง
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๘๖

เด็กหญิงอรวรา รืนจิตร

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๘๗

เด็กหญิงชนากานต์ ยิมน้อย

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๘๘

เด็กชายพัศภูมิ เดชสงคราม
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๘๙

เด็กชายภูมินภัทร พลนาค
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๙๐

เด็กชายเศรษฐพงศ์ อภิพงษ์อมร
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๙๑
เด็กหญิงกานต์พิชชา ไชยทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๙๒

เด็กหญิงธนิสร ส่งศรี
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๙๓

เด็กหญิงนันท์นภัส วิชัยลักษณ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๙๔

เด็กหญิงศิตา
เลียวพัฒนไพบูลย์ ๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๙๕

เด็กชายกฤตภาส ใจดี
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๙๖

เด็กชายหิรัณย์ เรืองวิลาศานนท์
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๙๗

เด็กหญิงนภาภัทร พูลเจริญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๙๘

เด็กหญิงวินัสนันท์ สุทธิประภา
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๒๙๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ผ่องสวัสดิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๐๐
เด็กหญิงสุภัสสรา สุขเมฆ

๐๔/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๐๑

เด็กชายชุติเดช จิระวงค์สันติสุข
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๐๒

เด็กชายธนาธาร พรรณโยธิน
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๐๓

เด็กชายธนิตศักดิ

์

มิลินธนาสิทธิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๐๔

เด็กชายอาทิตย์ เหลืองหิรัญวุฒิ
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๐๕

เด็กหญิงชนรัตน์ ตรีรณฤทธิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๐๖

เด็กหญิงณัฐนันท์ ธนภัทรไพบูลย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๐๗

เด็กหญิงณัฐนันท์ เติมธีรพจน์
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๐๘

เด็กหญิงณิชนันทน์ จิวรรจนะโรดม
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๐๙

เด็กหญิงแทนใจ พุทธงชัย
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๑๐

เด็กหญิงนวพร แสนพินิจ
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๑๑

เด็กหญิงสรัลชนา ศรีม่วง
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๑๒

เด็กชายธนภูมิ ธัญสุขไพศาล
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๑๓

เด็กชายชิษนุพงศ์ ธีระศิลป
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๑๔

เด็กชายธนภัทร เชือโตหลวง

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๑๕

เด็กชายธนภัทร ร่มพุฒตาล
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๑๖

เด็กชายธีรภัทร อนันต์
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๑๗

เด็กชายภูมิ ไกรสัย
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๑๘

เด็กชายวรธน พลพิทักษ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๑๙

เด็กชายวรัญู อุปลา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๘ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๑๓๒๐

เด็กชายศิวกร เข็มกลาง
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๒๑

เด็กหญิงจินต์จุฑา วิเศษ
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๒๒

เด็กหญิงชิดชนก สมาธิ
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงณฐอร รดเรือง
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๒๔

เด็กหญิงพัณณิต์ตา ทังทอง

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๒๕

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา พันมาลัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๒๖

เด็กหญิงพิชชาพร บุตนุ
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๒๗

เด็กหญิงรชนิศ มงคลศิวะ
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๒๘

เด็กหญิงรุ่งทิวา สะตะ
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๒๙

เด็กหญิงวชิรญาณ์ เสนกรรหา
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๓๐

เด็กหญิงวรวลัญช์ อยู่เกตุ
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๓๑

เด็กหญิงศุจีภรณ์ พงษ์ประเสริฐ
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๓๒

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

คล่องใจ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๓๓

เด็กหญิงอัญชลี
ชัยชนะวงศาโรจน์ ๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๓๔

เด็กชายถิรวัฒน์ พงศ์ปฏิสนธิ
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๓๕

เด็กชายธนกฤต โอสถศิลป
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๓๖

เด็กชายธนธรณ์ นุชนานนท์
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๓๗

เด็กชายธีรภัทร ศรีนิธิภาสุรเมธิน
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๓๘

เด็กชายนพณัช จิระโร
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๓๙

เด็กชายพสิษฐ์ พูนศิริพัฒน์
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๔๐

เด็กหญิงชญานิน พลศรี
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงธีร์จุฑา ศรีฉันทะมิตร
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๔๒

เด็กหญิงภัทราวดี เศรษฐบรรจง
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๔๓

เด็กหญิงรินรดา ศัลยานุบาล
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๔๔

เด็กหญิงรินรดา สุภีคำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๔๕

เด็กหญิงศศิกานต์ ทีปกรวรกุล
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๔๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ คำขอด
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๔๗

เด็กหญิงอรัมพุสา เรืองทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๔๘

เด็กชายโชติวัฒน์ ฟองฤทธิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๔๙

เด็กชายฐิติวัฒน์ ยิมสอาด

้

๓๑/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๕๐

เด็กชายธินณพัทน์ สุปญญา
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๕๑

เด็กชายภูริณัฐ เผ่าโสภา
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๕๒

เด็กหญิงธนิภา อัมพะวัต
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๕๓

เด็กหญิงธัญชนก เขือนเพชร์

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๕๔
เด็กหญิงพิมพ์ประภา ฐิตะสุต

๒๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๙ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๑๓๕๕

เด็กหญิงวรนิต ติรไพรวงศ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๕๖

เด็กชายกฤษฎา ภักดีทศพล
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๕๗

เด็กชายกันตภณ จุลเจือญาติ
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๕๘

เด็กชายชนกันต์ แก้วมณี
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๕๙

เด็กชายณฐนนท์ บุญญามาลย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๖๐

เด็กชายธนัช แสนสุทธวิจิตร
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๖๑

เด็กชายพชร สิทธิธรรม
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๖๒

เด็กชายพีรวิศว์ บุญทิพย์อุไร
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๖๓

เด็กชายภรัณยู อยู่นัด
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๖๔

เด็กหญิงเฌอสิรี ตุมกา
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๖๕

เด็กหญิงพชรพร รัตน์พรพงศ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๖๖
เด็กชายฐิตินัทธนนท์ ศรีสุภางค์กุล

๑๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๖๗

เด็กชายณรงศักดิ

์

แซ่เจีย

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๖๘

เด็กชายณัฐดนย์ จุลาภัย
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๖๙

เด็กชายธนวัฒน์ โอภางค์กูร
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๗๐

เด็กชายนรภัทร ม่วงมูลตรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๗๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ สถาปตานนท์
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๗๒

เด็กชายภีม ศรีจำลอง
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๗๓

เด็กชายภูมิมินทร์ นิลพันธ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๗๔

เด็กชายศุภกร พัฒนานุกูล
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๗๕

เด็กชายสิทธิโชค สงบจิตร์
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๗๖

เด็กชายอำนาจ อรัญชัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงแขสุชา นิภาสชยธร
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๗๘

เด็กหญิงปทมศุภร ตรงเท่ง
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๗๙

เด็กหญิงปุณยาพร พยาเทพ
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๘๐

เด็กหญิงพรกมล สุขสำราญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๘๑

เด็กหญิงเพชรรดา มันเจริญ

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๘๒

เด็กหญิงฟาใส นำดอกไม้
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๘๓

เด็กหญิงลลิตภัทร สมใจ

๑๔/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๘๔

เด็กหญิงวรินทร จอกแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๘๕

เด็กหญิงสิริกร ธีระประภา
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๘๖

เด็กชายธนภัทร ประกิจ
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๘๗

เด็กชายประสิทธิพร แจ่มฟา
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๘๘

เด็กชายภูมิรพี สกุลตนาคลาภ
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๘๙

เด็กหญิงฐิตารีย์ จรูญศรี
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๔๐ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๑๓๙๐

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ศรีแสน
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๙๑

เด็กหญิงณัฐณิชา วงษ์แจ้ง

๒๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๙๒

เด็กหญิงณิชา นิยมพานิช
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงตมิศา ศรีสำราญ
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๙๔

เด็กหญิงปริยากร ปราบจิตร
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๙๕

เด็กหญิงพิชชานันท์ ครังเนียม

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๙๖

เด็กหญิงพิชชาภา สวนตะโก
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๙๗

เด็กหญิงพุทธิญา ศรีคำ
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๙๘

เด็กหญิงแพรวา บำรุงภักดิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๓๙๙

เด็กหญิงรังสิมา โฉมปราชญ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๐๐
เด็กหญิงวลัยภรท์ จันยกาย

๑๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๐๑

เด็กหญิงวไลลักษณ์ ตันเฮียงสุน
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๐๒

เด็กหญิงอนันตา ศิริกุลรักษา
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๐๓

เด็กชายณภัทร อุณหัง
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๐๔

เด็กชายรัชพล เมฆจิตเจริญ
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๐๕

เด็กชายอังกูร ศิริวารินทร์
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๐๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สังข์ยิม

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๐๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ นภรัตน์ไพบูลย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๐๘

เด็กหญิงจิรสุดา มิตรตระกูล
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๐๙

เด็กหญิงชลิสรา ชัชวาลภิญญา
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๑๐

เด็กหญิงตุลยา วงศ์พิทักษ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๑๑

เด็กหญิงธัญชนก บัวสุวรรณ
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๑๒

เด็กหญิงธัญมาส เบญจเศรษฐกุล
๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๑๓

เด็กหญิงนิชาภัทร อยู่ญาติวงศ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๑๔

เด็กหญิงภักฑรศิริ สืบศักดิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๑๕

เด็กหญิงวิรดา จิตรมาตร
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๑๖

เด็กหญิงศิรภัสสร ใยสุ่น
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๑๗

เด็กหญิงศิริกัลยา แสงอรุณ
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๑๘

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ โทสาลี
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๑๙

เด็กหญิงอุ้มบุญ ระภานุสิทธิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๒๐

เด็กชายกิตติภพ ครุรัฐปยสกุล
๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๒๑

เด็กชายชวัลวิทย์ ผิวทอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๒๒

เด็กชายลภัส รักติประกร
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๒๓

เด็กชายสันติภาพ ศรียา
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๒๔

เด็กชายอภิวิชญ สมศรี
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๔๑ / ๑๐๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๑๔๒๕

เด็กหญิงลักษณ์ศยา ณัฐนันท์ธร
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๒๖

เด็กหญิงอภิญญา เรืองบุรพ
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๒๗

เด็กชายญาณิน เด็ดแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๒๘

เด็กหญิงธันช์ชนก แมนผดุง
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๒๙
เด็กหญิงเบญจวรรณ แก้วสกุล

๒๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๓๐

เด็กหญิงวิภาดา ประสมทอง
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๓๑

เด็กหญิงอทิตยา เผ้าหอม
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๓๒

เด็กหญิงอธิชา แก้วใสย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๓๓

เด็กหญิงอภิชญา เวชสาร
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๓๔

เด็กชายกฤตพน ปญญาเจริญชัย
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๓๕

เด็กชายธามรุจ จุฑารัตน์
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๓๖

เด็กชายธีรดนย์ พงษ์ดนตรี
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๓๗

เด็กชายนัทธพงศ์ มูลสูตร
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๓๘

เด็กชายสิปปภาส ชูแสง
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๓๙

เด็กชายอนุวัฒน์ ภมรมานพ

๒๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๔๐

เด็กหญิงนันทกานต์ ด้วงทำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๔๑

เด็กหญิงพิริยาภรณ์ สุขสุมิตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๔๒

เด็กหญิงฐิติมา สุดใจ
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๔๓

เด็กชายธนโชติ ซือนาวงค์

้

๐๖/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๔๔

เด็กชายพัชรพล มาบขุนทด
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๔๕

เด็กชายภูรินทร์ กลีบเนตร
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๔๖

เด็กชายรัชชานนท์ ทวีพงศธร
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๔๗

เด็กหญิงกัญชลิตา คำปาน
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๔๘

เด็กหญิงขวัญดาว โพธิสาขา
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๔๙

เด็กหญิงจิณห์ณิชา เอียมศิรินุกูล

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๕๐

เด็กหญิงชนนิกานต์ จิตรพินิจ
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๕๑

เด็กหญิงชนิกานต์ สาสาร
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๕๒ เด็กหญิงชนิษฐ์กาญจน์
อิมสมัย

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๕๓

เด็กหญิงชลิตา วิบูลโกศล
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๕๔

เด็กหญิงณัฐนรี เพ็ชรรัตน์
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๕๕

เด็กหญิงณิชกานต์ ศิริจันดา
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๕๖

เด็กหญิงทักษพร อาศัยนา
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๕๗

เด็กหญิงทิพย์วิภา ปญญา
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๕๘

เด็กหญิงธนภัทร ลิมไพโรจน์

้

๑๐/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๕๙

เด็กหญิงนัชชา ปนติ
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๔๒ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๑๔๖๐

เด็กหญิงนัฐลดา โสมณวัตร์
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๖๑

เด็กหญิงนันท์นภัส ดงทอง
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๖๒

เด็กหญิงบัณฑิตา ฉันทถาวรกุล
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๖๓

เด็กหญิงบุณยาพร ผาคำ
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๖๔

เด็กหญิงเพชรลดา วงษ์สวรรค์
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๖๕

เด็กหญิงแพรวา ปนทอง
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๖๖

เด็กหญิงรวินท์นิภา คำสุระ
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๖๗

เด็กหญิงรวิสุดา จันทร์สา
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๖๘

เด็กหญิงศิรินพร วิจิตรหิรัณยการ
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๖๙

เด็กหญิงสุปรียา นารัง

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๗๐

เด็กหญิงอภิชญา บัวชมภู
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๗๑

เด็กชายชานนวิทย์ คามิค
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๗๒

เด็กชายพงศ์นัคระ ยะคำ
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๗๓

เด็กหญิงกชกร ปริญญาวรวงศ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๗๔

เด็กหญิงกนกวรรณ วงศ์สาสนธิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๗๕

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ คำสาเลา
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๗๖

เด็กหญิงชนิศา มิงมา

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๗๗

เด็กหญิงชาลิสา พลังอุสาห์
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๗๘

เด็กหญิงณัฐกฤตา ดำนิล
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๗๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ณิชยกุล
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๘๐

เด็กหญิงณัฐณิชา ทองวิค
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๘๑

เด็กหญิงณัฐภูพิชา อรุณกรพสุรักษ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๘๒

เด็กหญิงทักษพร เทพบุตร
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๘๓

เด็กหญิงธนัชพร สมบูรณ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๘๔

เด็กหญิงธัญญาเรศ เวชสันดรพงษ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๘๕

เด็กหญิงธีรดาภรณ์ สุนีย์
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๘๖

เด็กหญิงนิธิวดี เมษานุกรบุตร
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๘๗

เด็กหญิงบุณยรัศมิ

์

คุปตภากร
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๘๘

เด็กหญิงบุลภรณ์ ไชยวงศ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๘๙
เด็กหญิงประพาฬรัตน์

เรืองสมบัติ
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๙๐

เด็กหญิงปองทิพย์ เศรษฐบุตร

๑๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๙๑

เด็กหญิงปยากร รัตน์วัฒนชัยกุล
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๙๒

เด็กหญิงพัชรีพร วิชา
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงภาวินี ถนอมพงษ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๙๔

เด็กหญิงลภัสรดา ต่อชีพ
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๔๓ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๑๔๙๕

เด็กหญิงศรสวรรค์ ลิมปโสภณพนิช
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๙๖

เด็กหญิงศุจิตรา สุวรรณเลิศ
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๙๗

เด็กหญิงศุภากร ศิละโคตร
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๙๘

เด็กหญิงอทัยวรรณ ตวงทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๔๙๙

เด็กหญิงอมริสา เมฆฉาย
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๐๐
เด็กหญิงอมลวรรณ เต็งประเสริฐ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๐๑

เด็กหญิงอรจิรา ชัยบุญมา
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๐๒

เด็กชายรชตะ ชูชืนมานะกิจ

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๐๓

เด็กหญิงกัญญ์ธิมา เหมียงหอมบุญ

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๐๔

เด็กหญิงณฐพร จันทร์สุข
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๐๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ อินทร์กลาง
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๐๖

เด็กหญิงนริสา แก้วเปยม
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๐๗

เด็กหญิงเปมิกา ไชยสุข
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๐๘

เด็กหญิงพิชชา สายชู

๒๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๐๙

เด็กหญิงเพิร์ล คุโรคามิ
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๑๐

เด็กหญิงรัชนีกานต์ ต้นพิกุล
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๑๑

เด็กหญิงสิราวรรณ วงศ์คุ้มสิน
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๑๒

เด็กชายพีรวิชญ์ พันธุวร
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๑๓

เด็กชายภัควัฒน์ ศตวัฒนเศรษฐ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๑๔

เด็กหญิงจวนหยุย แซ่เหอ
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๑๕

เด็กหญิงชญานนท์ ภิรมณ์เอม

๒๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๑๖

เด็กหญิงปฏิพร พิมดี
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๑๗

เด็กหญิงภัทราวดี ปานทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๑๘

เด็กหญิงมุนินทร์ สงวนบุญ
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๑๙

เด็กหญิงวริศรา บัวจำรัส
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๒๐

เด็กหญิงอนงครัตน์ อ่อนเปล่ง
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๒๑

เด็กชายธนินท์ ปญญาธนทรัพย์
๑๕/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๒๒

เด็กหญิงจารุภา จงกลรัตนาภรณ์
๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๒๓

เด็กหญิงญาตาวี ปฐพีอาภา
๗/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๒๔
เด็กหญิงจันทร์ส่องฟา

คชพลายุกต์ ๒/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๒๕

เด็กหญิงจิดาภา โทมล ๑/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๒๖

เด็กหญิงนภัทร พูลพิพัฒน์ ๔/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๒๗

เด็กหญิงณัฐนรี ไวยสุศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๒๘

เด็กหญิงพิมพ์ชญา จิตติธรรมรักษ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๒๙

เด็กชายภากร หาญพินิจศักดิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๔๔ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๑๕๓๐

เด็กชายรัฐนนท์ เรืองแก้ว
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๓๑

เด็กชายจิรสิน ตันจรารักษ์ ๒/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๓๒

เด็กหญิงญาณิน ภู่แส
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๓๓

เด็กหญิงธันยธรณ์ สุกะระยู
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๓๔

เด็กชายกฤชติภูมิ เนียมประเสริฐ
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๓๕

เด็กชายธนภัทร วัชรภูษิต
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๓๖

เด็กหญิงชลธิชา ฉัตรเมือง

๑๘/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๓๗

เด็กชายพีรวัส ด่านพัฒนชัยกุล
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ฤกษ์สมจิตร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๓๙

เด็กชายอัฑฒ์ อนุชปรีดา ๙/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๔๐

เด็กหญิงชญาฎา เนียรศิริ
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๔๑

เด็กหญิงณัฐปรียา จินดามณี
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๔๒

เด็กหญิงณัฐริกา อ่อนบาง
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๔๓

เด็กหญิงธนภรณ์ เกรียงไกรวัฒน์
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๔๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ ฟาคุ้ม

๓๐/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๔๕

เด็กหญิงปทมรัตน์ วงษ์วิกย์กรรม

๑๙/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๔๖

เด็กหญิงภาริญ จันทรมณี
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๔๗

เด็กหญิงรุจิรา จันตบุตร
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๔๘

เด็กชายธนาวุฒิ ยลถวิล
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๔๙

เด็กชายภัทรนันท์ สมศิริ ๑/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๕๐

เด็กชายศักย์ศรณ์ สวัสดีรักษา
๑๕/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๕๑

เด็กหญิงคัทลียา กุลโกวิท ๘/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๕๒

เด็กชายกิตติคุณ รัตนบุตร
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๕๓

เด็กชายธนวุฒิ พลนิกร
๒/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๕๔

เด็กชายวิศรุต พูลศิริ
๘/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๕๕

เด็กหญิงขวัญจิรา คำตาสุข
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๕๖
เด็กหญิงดิษยารินทร์ ศาสตราวัฒน์

๑๙/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๕๗

เด็กหญิงหทัยรัชย์ จิรพัสนิรุชา

๑๒/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๕๘

นายนิพพิชฌน์ ยิมพรธนา

้

๐๘/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๕๙

นางสาวกรีนรัตน์ รัตนโสภาภรณ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๖๐
นางสาวณัฎฐ์พิพากษ์ ศิริสมบูรณ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๖๑

นางสาวรัชภรณ์ ศิริภาณุรักษ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๖๒

นางสาวปณิสรา ละออ

๐๒/๐๓/๐๒๕๔๑

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๖๓

เด็กหญิงวริศรา มนตรี
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๖๔ เด็กหญิงพลอยไพรินทร์
เพชรัตน์

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๔๕ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๑๕๖๕

เด็กหญิงปาณิสรา เรืองศรี
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๖๖

เด็กหญิงกุลธิดา พันธ์เทศ
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๖๗

เด็กหญิงวรรณนิสา เทศมี
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๖๘

เด็กหญิงกชกมล บุญโกฏิ
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๖๙

เด็กหญิงปณิตตรา ภูมิประพันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๗๐

เด็กชายกิตตินันท์ สิงห์ชัย
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๗๑

เด็กหญิงณัฐกมล บัวพิมพ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๗๒

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ถ้วยทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๗๓

เด็กหญิงนฏกร สุขนิตย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๗๔

เด็กหญิงณัฎฐณิชา พานแก้ว
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๗๕

เด็กหญิงพัณณิตา เรืองกลัด
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๗๖

เด็กหญิงนิศารัตน์ ทับน้อย
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๗๗
เด็กหญิงสกาววรรณ บูรณะวาทศิลป

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๗๘

เด็กหญิงกชมน เลียงเจริญ

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๗๙

เด็กชายจักรพรรณ เกษมาลี
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๘๐

เด็กชายเพิมพูน

่

พงษ์เขียว
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๘๑

เด็กหญิงศศิกานต์ ใจเอิบ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๘๒

เด็กหญิงปรียาภา ทวีเจริญธรรม
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๘๓

เด็กหญิงธัญพิชชา ปญญาดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๘๔

เด็กหญิงธนัญญา พุ่มพงษ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๘๕

เด็กหญิงนวิยา แก้วมา
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 พระธรรมกาย  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๘๖

เด็กหญิงกัญยาณี แซ่ล้อ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๘๗

เด็กหญิงขวัญแก้ว เพ็ชรจินดา
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๘๘

เด็กหญิงจันทภา ยนปลิว
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๘๙

เด็กหญิงณัฐกมล แสงแก้วสุข

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๙๐

เด็กหญิงณัฐธิดา ปญญา
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๙๑

เด็กหญิงตวงพร จิรวัฒนกุล
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๙๒

เด็กชายทศพร นาชัยสินธุ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๙๓

เด็กชายธนัทเทพ ฉิมป
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๙๔

เด็กหญิงนภพร ดำเพ็ง
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๙๕

เด็กชายบูรพา สุวรรณเพ็ชร์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๙๖

เด็กหญิงปญญพัชร์ สิริประภาอนันต์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๙๗

เด็กหญิงปาลิดา ลิมปตานนท์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๙๘

เด็กหญิงพัชริดา บุญธรรม
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๕๙๙

เด็กหญิงพิยดา สุดา
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๔๖ / ๑๐๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๑๖๐๐
เด็กชายพิสุทธิ

์

แสงเซ้ง
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๐๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ ศรีสกุล
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๐๒

เด็กหญิงสุภัคจิรา แว่นกลาง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๐๓

เด็กหญิงอทิตยา สำเนียงดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๐๔

เด็กหญิงอภัสรา เพชรศรี
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๐๕

เด็กชายอภิวัตร แสงทอง
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๐๖
เด็กหญิงเกษราภรณ์ แจ้งพิมาย

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๐๗

เด็กชายเขษมศักดิ

์

มีศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๐๘

เด็กหญิงคำพีรดา สิงห์พันธุ์ม่วง
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๐๙

เด็กชายธรรมรักษ์ วงษ์ภา
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๑๐

เด็กหญิงกนกวรรณ แสงพุ่มพงษ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๑๑

เด็กชายกนต์ธีร์ ดอกไม้พุ่ม
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๑๒

เด็กชายกมลสุข สิงขโรทัย
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๑๓

เด็กหญิงกรณิศ อุดมศาสตร์พร
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๑๔

เด็กชายกริช เมยประโคน
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๑๕

เด็กชายกรุงธน วรรณพักตร์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๑๖

เด็กหญิงกัญญานัฐ ทองศักดิสกุล

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๑๗

เด็กหญิงกัลญาณี ประสมพงษ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๑๘

เด็กชายกิตติพัฒน์ กลินเณร

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๑๙

เด็กชายกิรติ คล้ายรามัญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๒๐

เด็กชายก้องเกียรติ ขุมกระโทก
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๒๑

เด็กชายขจรศักดิ

์

วัฒนปญญากุล

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๒๒

เด็กหญิงจงกลรัตน์ พงศ์สุวรรณพร
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๒๓

เด็กหญิงจิตติมา มะนาวหวาน
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๒๔

เด็กชายจีรพงษ์ เกตุเจริญ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๒๕

เด็กชายชนกชนม์ มุกดา

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๒๖

เด็กชายชัชนันท์ โพธา
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๒๗

เด็กชายชัดเจน ทองทา
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๒๘

เด็กชายชินวัตร เรืองศรี
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๒๙

เด็กหญิงฐิติกานต์ จำเนียรหล้า
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๓๐

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ดุริยางค์พันธุ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๓๑

เด็กหญิงณัฐกมล พรมจู
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๓๒

เด็กชายณัฐวุฒิ วีว่าง
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๓๓

เด็กชายณัฐวุฒิ สะอาด
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๓๔

เด็กชายธนกร เพ็ญจันทร์
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๔๗ / ๑๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๑๖๓๕

เด็กหญิงธนจิตรา งิวงาม

้

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๓๖

เด็กหญิงธนพร จันทวงษ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๓๗

เด็กชายธนวัฒน์ ดุมเกษม
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๓๘

เด็กชายธนากร พูลทอง
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๓๙

เด็กหญิงธนินท์รัฐ บุญปน
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๔๐

เด็กชายธวัชพงศ์ แซ่ซัว
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๔๑
เด็กหญิงธัญญาทิพย์ รักไร่

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๔๒

เด็กหญิงนภารัตน์ ทนงคงสวัสดิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๔๓

เด็กหญิงนลพรรณ บุนนาค
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๔๔

เด็กหญิงนัชชา เชียะ
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๔๕

เด็กหญิงนันทวดี ไชยบรรดิษฐ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๔๖

เด็กหญิงนารีรัตน์ ทนงคงสวัสดิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๔๗

เด็กหญิงปณิดา อยู่บำรุง
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๔๘

เด็กชายปนันณัฏฐ์ มากกุญชร
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๔๙

เด็กหญิงปานทิพย์ ไหวติง
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๕๐

เด็กหญิงปยวรรณ ทรัพย์มีมา
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๕๑

เด็กชายพลอธิป น้อยโพนทัน
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๕๒

เด็กหญิงพลอยแสง น้อยนนท์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๕๓

เด็กหญิงพิชญ์สินี เวียงลอ
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๕๔

เด็กชายพิพัฒน์ นรทิทาน
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๕๕

เด็กชายพีระพล วงษ์สินธุ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๕๖

เด็กหญิงภัทรธิดา เนตรน้อย

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๕๗

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ นุโรจน์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๕๘

เด็กชายภูธเนศ วิงวอน
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๕๙

เด็กชายภูมินทร์ กลินอ่อน

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๖๐

เด็กชายมงคล อยู่กลิน

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๖๑

เด็กหญิงมาติกา มะเจียกจร
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๖๒

เด็กหญิงรวีวรรณ วิริยะ
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๖๓

เด็กชายรัชพล เสวะมาตย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๖๔

เด็กหญิงวรนิษฐา งดสันเทียะ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๖๕

เด็กหญิงวศินี โบราณมูล

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๖๖

เด็กชายวุฒิกานต์ ใจดี
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๖๗

เด็กชายศรัญู สุนทรวาทิน
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๖๘

เด็กหญิงศศิกานต์ นะวะบุตร
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๖๙

เด็กหญิงศิริกัญญา แก่นร้านหญ้า

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๔๘ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๑๖๗๐

เด็กหญิงศิรินภา สมวาสน์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๗๑

เด็กหญิงศิริพร ทองสุขงาม
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๗๒

เด็กชายศุภวิชญ์ กลินรอด

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๗๓

เด็กหญิงสายธาร นามวงศ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๗๔

เด็กหญิงสิรินทิพย์ ศรีกชาธนากูล
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๗๕

เด็กหญิงสุณีรัตน์ มนชม
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๗๖

เด็กหญิงสุวรา จันครา
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๗๗

เด็กหญิงสุวิมล สนิทชัย
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๗๘

เด็กหญิงอนัญญา เสนกระจาย
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๗๙

เด็กชายอภิวิชญ์ สมงาม
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๘๐

เด็กหญิงอรปรียา คล้ายบุญมี
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๘๑

เด็กหญิงอรอุมา เลียวกุล

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๘๒

เด็กหญิงอัคษราภัค ขลุ่ยดี
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๘๓

เด็กหญิงอัฐภิญญา ธรรมะ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๘๔

เด็กหญิงเกตุมณี รองกลัด
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๘๕

เด็กชายเกรียงไกร ใยบัว
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๘๖

เด็กหญิงเนตรชนก ยวงลำใย
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๘๗

เด็กหญิงแพรวา คลังมณี
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๘๘

นายอนนท์ บุญรอด
๑๖/๐๖/๒๕๒๙

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๘๙

นายสยุมภู บุญประเทือง
๑๘/๐๗/๒๕๓๐

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๙๐

นายชินกร เงาศรี
๒๕/๐๖/๒๕๓๑

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๙๑

นายอำพล แซ่ซิม

้

๑๑/๐๔/๒๕๓๒

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๙๒

นายพงษ์พัฒน์ แปลกโฉม
๑๔/๐๙/๒๕๓๒

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๙๓

นายสิทธิชัย อินทะนาม
๑๘/๑๐/๒๕๓๔

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๙๔

นายสุทธิศักดิ

์

ยิมเปนยวง

้

๒๐/๑๒/๒๕๓๔

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๙๕

นายคำสิงห์ ทองอาจ
๒๕/๐๗/๒๕๓๕

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๙๖

นายองอาจ จำนงมา
๒๗/๐๕/๒๕๓๖

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๙๗

นายวิโรจน์ สวาทเพ็ชร
๑๔/๐๘/๒๕๓๖

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง หว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๙๘

เด็กชายจักรพงษ์ แก้วคง
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนลินจีอุทิศ

้ ่

วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๖๙๙

เด็กชายธีระ เข็มเพชร
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลินจีอุทิศ

้ ่

วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๐๐
เด็กชายศักยภาพ เข็มทอง

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนลินจีอุทิศ

้ ่

วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๐๑

เด็กชายสมปอง ทองกระจ่าง
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนลินจีอุทิศ

้ ่

วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๐๒

เด็กชายคิมหันต์ เรืองแก้ว
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนลินจีอุทิศ

้ ่

วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๐๓

เด็กชายณัฐสิทธิ บุนนาค
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนลินจีอุทิศ

้ ่

วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๐๔

เด็กชายภูชิสส์ ยิงปรางค์

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลินจีอุทิศ

้ ่

วัดหว่านบุญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๔๙ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๑๗๐๕

เด็กชายวีรภัทร ภูมิฉาย
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลินจีอุทิศ

้ ่

วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๐๖

เด็กหญิงอรพรรณ ดวงแก้ว
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลินจีอุทิศ

้ ่

วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๐๗

เด็กหญิงกชกร แสงรีย์
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๐๘

เด็กชายกฤษดา คงสมนาม

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๐๙

เด็กหญิงกาญจนา สระแก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๑๐

เด็กชายกิตติพัฒน์ สุขไชยนาม
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๑๑

เด็กชายฉันท์ชนก แก่นเพ็ชร
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๑๒

เด็กหญิงชุลีพร มณีรัตน์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๑๓

เด็กหญิงณัฐณิชา บำเพ็ญสิน
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๑๔

เด็กชายณัฐพล ครุฑทา
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๑๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ภูยาฟา
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๑๖

เด็กชายดุลยวัต รักสวน
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๑๗

เด็กชายธนภัทร งามหลอด
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๑๘

เด็กหญิงธิดารักษ์ สมบูรณ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๑๙

เด็กหญิงธีราพร ราชบุญศึก
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๒๐

เด็กชายนฤมิต กาญจนา
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๒๑

เด็กชายปญญวัฒน์ บุญประกอบ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๒๒

เด็กหญิงปาริชาติ กุ๊กพรม
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๒๓

เด็กหญิงปนลัดดา ศิลปวิบูลย์กิจ
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๒๔

เด็กหญิงพชรกมล งามสมพงษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๒๕

เด็กชายพรชัย สุพรรณเนียม
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๒๖

เด็กหญิงพรรณวดี ม่วงอ่อน
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๒๗

เด็กชายพีรภูมิ เผือนบัวผัน

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๒๘

เด็กหญิงภัทรทิภา ทองสอาด
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๒๙

เด็กหญิงมลฤดี ไพรศาลศรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๓๐

เด็กชายรัตนชัย สุพรรณเนียม
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๓๑

เด็กชายวรโชติ สุนาการ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๓๒

เด็กชายวศิน แรกจำนงค์
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๓๓

เด็กหญิงวันดี ต้นตระกูลทรัพย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๓๔

เด็กหญิงวันเพ็ญ แสงใส
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๓๕

เด็กหญิงวาริณี กรีผล

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๓๖

เด็กชายศิริชัย จารย์คำมา
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๓๗

เด็กหญิงศิริญากรณ์ ศิริรัตน์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๓๘

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ทรัพย์ใหญ่

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๓๙

เด็กหญิงสินีนุช โปะแก้ว
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๕๐ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๑๗๔๐

เด็กชายอดุลย์ ทรัพย์ใหญ่

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๔๑

เด็กหญิงอภัชญา เอียมสะอาด

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๔๒

เด็กชายเกรียงไกร นัยเนตร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๔๓

เด็กหญิงเกศกนก องค์ประเสริฐ
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๔๔ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
มหาสิงห์ทอง

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๔๕

เด็กหญิงโสพิตรา หินทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๔๖

เด็กชายกฤษฎา อุบลเม้า
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๔๗

เด็กหญิงชาลิสา รกรากทอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๔๘

เด็กชายณรงค์เดช สันจันดา

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๔๙

เด็กชายณัฐวุฒิ หวังเชิดกลาง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๕๐

เด็กชายทีปกร ยอดเสาดี
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๕๑

เด็กชายนิพนธ์ บุญประคอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๕๒

เด็กชายปยวัตร น้อยเภา
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๕๓

เด็กชายภัทรธร พิมพ์สมุทร
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๕๔

เด็กชายวิถานิ ใจดี
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๕๕

เด็กชายศุภมงคล ใจเทียมศักดิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๕๖

เด็กหญิงสิรินทร์พร องค์ประเสริฐ
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๕๗

เด็กหญิงสุพัตรา พัฒบุรม
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๕๘

เด็กชายสุเมธ เขียวชอุ่ม
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๕๙

เด็กชายอัครพนธ์ แพงศรีรักษา
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๖๐

เด็กหญิงอารียา หลานวงษ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๖๑

เด็กชายไพบูลย์ บุญสมญา
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๖๒

เด็กชายปรเมศวร์ แสงบำรุง
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๖๓

เด็กหญิงภณิดา จิตต์ดี
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๖๔

เด็กชายเขตโสภณ เตชะพิชญ์อนันต์
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๖๕

นายสุทธิชัย มีศิลป
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๖๖

นายนรวิชญ์ เพ็งศรีทอง
๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๖๗

นางสาวอุมาพร กุลสำโรง
๒๑/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๖๘

นางสาวฟลอริดา คล้ายแจ้ง
๒๕/๐๓/๒๕๓๖

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๖๙

เด็กหญิงกชกร แตงนุ้ย
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๗๐

เด็กหญิงกัญญาภัค บัวหลวง
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๗๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา โพธิศรี

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๗๒

เด็กหญิงปณิตา สัมฤทธิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๗๓

เด็กหญิงภ้ทรนันท์ บูญคืน
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๗๔

เด็กหญิงยุพากร กลัดทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๕๑ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๑๗๗๕

เด็กหญิงรินรดา ขรณีย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๗๖

เด็กหญิงวรรณวิษา แดงเจริญ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๗๗

เด็กหญิงสุนิชา แสงสุธา
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๗๘

เด็กหญิงเกตน์สิรี คำดี
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๗๙

เด็กหญิงไอศวรรย์ แก้วเรือนทอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๘๐

เด็กหญิงกชพรรณ พึงแดง

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๘๑

เด็กหญิงกฤชญา จีระนภากุล
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๘๒

เด็กหญิงกัณฐภรณ์ ฉำเสาวรส
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๘๓

เด็กชายคัมภีร์ เปาบ้านเซ่า
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๘๔

เด็กชายคุณานนต์ เอียมใจกล้า

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๘๕

เด็กหญิงคุณาพร พิมพา
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๘๖

เด็กหญิงจิราพร ใครอุบล
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๘๗

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ใจจุ่ม
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๘๘

เด็กหญิงชนกพร บุญยนต์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๘๙

เด็กหญิงชนัญชิดา แสงสุวรรณ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๙๐

เด็กหญิงชยานันท์ นิลแปน
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๙๑

เด็กหญิงชยาพร เขตอนันต์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๙๒

เด็กหญิงชลธิชา ฉิมงูเหลือม
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๙๓

เด็กหญิงชลธิชา สาระ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๙๔
เด็กหญิงณัฐธิราภรณ์ แก้วคุ้มภัย

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๙๕

เด็กชายณัฐนนท์ นวลพรหม
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๙๖

เด็กหญิงณิชา สุรพันธนากร
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๙๗

เด็กหญิงดวงกมล สำคัญยิง

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๙๘

เด็กชายถิรธนา บัวภา
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๗๙๙

เด็กหญิงทยุตา เพชรทอง
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๐๐
เด็กหญิงทิพกฤตา สร้อยมี

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๐๑

เด็กหญิงทิพย์อำพร รามัญ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๐๒

เด็กหญิงทิพย์อำภา รามัญ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๐๓

เด็กชายธนกฤต อำจิตร
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๐๔

เด็กหญิงธนิดาภ์ ธารทาน
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๐๕

เด็กหญิงนฤวรรณ รักษาสมัย
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๐๖

เด็กหญิงนารี สันตพงศ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๐๗

เด็กหญิงนิลาวัลย์

สนิทวงศ์  ณ อยุธยา ๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๐๘

เด็กชายบวรรักษ์ พันธ์คง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๐๙

เด็กหญิงปภาวี สักการเวช
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๕๒ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๑๘๑๐
เด็กหญิงปวรรณรัตน์ โก้สันเทียะ

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๑๑

เด็กหญิงปานรัศมี ทองไทย
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๑๒

เด็กหญิงปานรัชนี ทองไทย
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๑๓

เด็กหญิงปยธิดา เชิดฉาย
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๑๔

เด็กชายปยะพงษ์ ประทีปถินทอง

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๑๕

เด็กหญิงปุณิกา ภาระหอม
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๑๖

เด็กหญิงพรณัชชา มณฑา
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๑๗

เด็กหญิงพรนภา ลิมทองคำ

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๑๘

เด็กหญิงพรพิพัฒน์ ชุมคง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๑๙

เด็กหญิงพิชญาภา สมิตร
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๒๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก น้อยหลุบเลา
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๒๑

เด็กหญิงภัทรธิดา เจียมพุดซา
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๒๒

เด็กชายภัทรพล สาธุธรรม

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๒๓

เด็กหญิงภัทรวดี พูลสวัสดิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๒๔

เด็กชายภาคิน พึงโพธิ

่ ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๒๕

เด็กชายภูมิพัฒน์ ไพรเขียว
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๒๖

เด็กหญิงมนปริยา แซ่กัม
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๒๗

เด็กหญิงวรนิษฐา สารสิงทา
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๒๘

เด็กหญิงวสุกาญจน์ จงกลาง
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๒๙

เด็กหญิงวาสนา ขันทองคำ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๓๐

เด็กหญิงวิชญาดา เปยมอุดมสุข
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๓๑

เด็กหญิงวิภาวรรณ แสงศรี
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๓๒

เด็กหญิงศิริญญา เผือนบัวผัน

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๓๓

เด็กหญิงศิริอาภา กุมภาว์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๓๔

เด็กหญิงศุภกานต์ คงคราญ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๓๕

เด็กหญิงสตางค์ คำวงษ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๓๖
เด็กหญิงสุพรรณหงส์ สิทธิเสถียร

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๓๗

เด็กหญิงสุพิชญา จักกะพาก
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๓๘

เด็กหญิงสุไพลิน โนนน้อย
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๓๙

เด็กชายเอกอมร ทิพยทัศนัน
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๔๐

เด็กชายเจษฎา

โจนาธาร  เรนเดลล์ ๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๔๑
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ เอมสมุทร

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๔๒

เด็กหญิงธนิดาภ์ ธารทาน
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๔๓

นางสาวหนึงฤทัย

่

สัญญเดช
๑๐/๐๖/๒๕๒๖

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๔๔

เด็กหญิงนลินี พันเริง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๕๓ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๑๘๔๕

เด็กหญิงนัทชา ถึงคุณ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๔๖

เด็กหญิงนันทรัตน์ เกิดท้วม
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๔๗

เด็กหญิงมินติญา ศรีชัยภูมิ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๔๘

เด็กหญิงสุทธิดา แสงสุวรรณ
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๔๙

เด็กหญิงณัฐพร เศวตนาวิน
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๕๐

เด็กชายณัฐวุฒิ น้อยเจริญ
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๕๑

เด็กชายปารเมศ สาคร
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๕๒

เด็กหญิงณิชชา กุลธรวรภัทร
๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๕๓

เด็กชายกิติศักดิ

์

ทับเสน
๒๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๕๔

เด็กหญิงจิตรชญา สุระภี
๒๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๕๕

เด็กหญิงธัญมาส ทองเจริญ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๕๖

เด็กหญิงธิติมา อ่อนน้อม
๒๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๕๗

เด็กหญิงปพิชญา ชานุชิต
๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๕๘

เด็กหญิงปยวรรณ ชูสกุล
๒๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๕๙

เด็กหญิงพนิดา กิจติสากล
๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๖๐

เด็กหญิงพรพิมล คิดประทุม
๐๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๖๑

เด็กหญิงพุทรา พ่วงพินิจ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๖๒

เด็กชายมนต์ชัย สืบแสง
๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๖๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ มณีวงษ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๖๔

เด็กชายศุภลักษณ์ จำปาศรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๖๕

เด็กหญิงอาทิตญา หงษ์ทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๖๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ฤทธิสาร
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๖๗

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เลิศสิทธิไชย
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๖๘

เด็กหญิงจีราภา ประภาตะนันท์
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๖๙

เด็กหญิงณัฐนันท์ นิลเนตร์
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๗๐

เด็กหญิงธนกาญจน์ บุญเติม
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๗๑

เด็กชายบวรวิทย์ วิสาสะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๗๒

เด็กหญิงปนัดดา ศรีใสคำ
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๗๓

เด็กหญิงประภัสสร รูปสูง

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๗๔

เด็กหญิงปวีณา พุทธสาร
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๗๕

เด็กหญิงปาริชาต จันทร์ศรี
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๗๖

เด็กชายพรชัย ม่วงคำ
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๗๗

เด็กหญิงพรชิตา โมนัยกุล
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๗๘

เด็กหญิงพรนิภา พระอภัย
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๗๙

เด็กหญิงพลอยชมภู สุขเดช

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๕๔ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๑๘๘๐

เด็กหญิงวราภรณ์ คำมัส

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๘๑

เด็กชายวสวัตติ

์

ทองเชือ

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๘๒

เด็กหญิงวิชชุลดา พวงบุรี
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๘๓

เด็กชายศิริรุณ พึงไพศาล

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๘๔

เด็กหญิงสุภาภรณ์ สมตัว
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๘๕

เด็กหญิงอาริษา กุศล
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๘๖

เด็กหญิงจิดาภา สามบุญเทียง

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๘๗ เด็กหญิงประดับพลอย
โสมกำสด

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๘๘

เด็กหญิงแพนด้า เพียวัด
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๘๙

เด็กหญิงสุนันทา ทองใบ
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๙๐

เด็กชายบัญญพนต์ วังศรีคูณ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๙๑

เด็กหญิงกัญญาพัชร หวลคิด
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๙๒

เด็กหญิงพิชา สิทธิพูล
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๙๓

เด็กหญิงวิชรัตน์ จีระดิษฐ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๙๔

เด็กชายกรดนัย อนันต์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๙๕

เด็กหญิงขวัญชนก ไกรสมภาค
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๙๖

เด็กหญิงจิรนันท์ น้อยแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๙๗

เด็กหญิงนิศามณี สาที
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๙๘

เด็กหญิงพิณลออ พรรณวิเชียร
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๕๙/๑๘๙๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เกตุแค
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๕๙/๑๙๐๐
เด็กหญิงภรณ์พิชชา ปราบสกุล

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๕๙/๑๙๐๑

เด็กชายมนัสศักดิ

์

แจ้งกระจ่าง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๕๙/๑๙๐๒

เด็กชายรัฐภูมิ วงษ์คำ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๕๙/๑๙๐๓

เด็กหญิงรัศมินท์ สุขสงวน
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๕๙/๑๙๐๔

เด็กหญิงสุทธิดา เพียพรมมา

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๕๙/๑๙๐๕

เด็กชายอนุตร เขตรกรณ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๕๙/๑๙๐๖

เด็กชายอรรถวุฒิ พระธรรมมา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๕๙/๑๙๐๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พุฒซ้อน

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๕๙/๑๙๐๘

เด็กชายดนัย ลอดซอง
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๕๙/๑๙๐๙

เด็กชายธวัชชัย โพธิงาม

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๕๙/๑๙๑๐

เด็กชายปณณทัต เศรษฐพงษ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๕๙/๑๙๑๑

เด็กชายพีรพล พะวา
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๕๙/๑๙๑๒

เด็กชายราวิน ทาห้วยหว้า
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๕๙/๑๙๑๓

เด็กหญิงวิชญาดา กองเกิน
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๕๙/๑๙๑๔

เด็กหญิงกฤษกร แสงเทศ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๕๕ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๑๙๑๕

เด็กหญิงชลธิชา ขวาวงษา
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๕๕๙/๑๙๑๖

เด็กหญิงณัฐพร หอมแขก
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๕๕๙/๑๙๑๗

เด็กชายณัฐวุฒิ เกษหอม
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๕๕๙/๑๙๑๘

เด็กชายธนกร รุ่งเรือง
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๕๕๙/๑๙๑๙

เด็กหญิงธนพรรณ รัชเศรษฐ์กุล
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๕๕๙/๑๙๒๐

เด็กหญิงธีรนุช แจ่มขุนเทียน

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๕๕๙/๑๙๒๑

เด็กหญิงนิญาดา ฉาไธสง
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๕๕๙/๑๙๒๒

เด็กหญิงมธุศร ธรรมนิทา
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๕๕๙/๑๙๒๓

เด็กหญิงกนกวรรณ เดชฤทธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๕๕๙/๑๙๒๔

เด็กชายชัยวุฒิ แตงวิเชียร
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๕๕๙/๑๙๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ อะทะรัมย์
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๕๕๙/๑๙๒๖

เด็กหญิงดวงกมล ไกรญา

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๕๕๙/๑๙๒๗
เด็กชายสรรค์ณพงษ์ ศรลัมย์

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๕๕๙/๑๙๒๘

เด็กชายสุรินทร์ พลอยรัตน์
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๕๕๙/๑๙๒๙

เด็กชายจตุพล แก้วทิพย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๕๕๙/๑๙๓๐

นางสาวสิริมา สืบวงษ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๕๕๙/๑๙๓๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

แก้วมณี
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๕๕๙/๑๙๓๒

เด็กหญิงไพรินทร์ ปอมเกิด
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๕๕๙/๑๙๓๓

เด็กชายกิตติธัช คงอนันต์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๕๕๙/๑๙๓๔

เด็กชายชีวิน ปนพาณิชกุล
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๕๕๙/๑๙๓๕

เด็กชายฐานพัฒน์ งามเอก
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๕๕๙/๑๙๓๖

เด็กหญิงพรชิตา คำเขียว
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๕๕๙/๑๙๓๗

เด็กหญิงสุพิชา อาจวิชัย
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๕๕๙/๑๙๓๘

เด็กชายธนวิทย์ อินเพ็ชร
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๕๕๙/๑๙๓๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ ตู้แก้ว
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๕๕๙/๑๙๔๐

เด็กชายนันทวัฒน์ ผ่องแผ้ว
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๕๕๙/๑๙๔๑

เด็กหญิงนิภาพร เทียนทอง
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๕๕๙/๑๙๔๒

เด็กชายศศลักษณ์ โชติช่วง
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๕๕๙/๑๙๔๓

เด็กหญิงกชกร สัตย์ธรรม
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๕๙/๑๙๔๔
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ วรมิตร

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๕๙/๑๙๔๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ พุกกล้าแข็ง
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๕๙/๑๙๔๖

เด็กหญิงชนิศา ทวีสิน
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๕๙/๑๙๔๗

เด็กหญิงชวพร พรนิมิตเทพ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๕๙/๑๙๔๘

เด็กหญิงชวิศา มุ้ยท้องคุ้ง
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๕๙/๑๙๔๙

เด็กหญิงชัชริญา แตงอ่อน
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๕๖ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๑๙๕๐

เด็กชายทวีทรัพย์ หลุบเลา
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๕๙/๑๙๕๑

เด็กหญิงธมลวรรณ วรรณภิญโญ
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๕๙/๑๙๕๒

เด็กหญิงปณิตา ชังโต

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๕๙/๑๙๕๓

เด็กชายปณณวรรธ พรหมทอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๕๙/๑๙๕๔

เด็กหญิงพรนภา ไตรเพิม

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๕๙/๑๙๕๕

เด็กหญิงพัชรพร สุวรรณพินิศ
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๕๙/๑๙๕๖

เด็กชายพิทัก ยาหัส
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๕๙/๑๙๕๗

เด็กชายภาคย์พงษ์ เตชะเถลิงผล
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๕๙/๑๙๕๘

เด็กหญิงมัลลิกา ลออเอียม

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๕๙/๑๙๕๙

เด็กหญิงรัตณ์ติกาล งามเนตร
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๕๙/๑๙๖๐

เด็กชายวัชรพล แสงจีน

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๕๙/๑๙๖๑

เด็กชายวิชญภณ ผองขำ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๕๙/๑๙๖๒

เด็กหญิงศศิกานต์ บุญประสพ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๕๙/๑๙๖๓

เด็กชายสรชัช โฉมเฉลา
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๕๙/๑๙๖๔

เด็กหญิงสรณ์นรี บุตรสงัด
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๕๙/๑๙๖๕

เด็กหญิงสุจิรา ปนนาค
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๕๙/๑๙๖๖

เด็กชายสุรวีย์ สร้อยขุนทด
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๕๙/๑๙๖๗

เด็กหญิงอดามาส แสงมณี
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๕๙/๑๙๖๘

เด็กชายอภิรักษ์ พลอยล้วน
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๕๙/๑๙๖๙

เด็กหญิงอัญญาฤทธิ

์

จินดามนต์
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๕๙/๑๙๗๐

เด็กหญิงอาภัสรา สุขสวัสดิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๕๙/๑๙๗๑

เด็กชายเจษฎา เวชกามา
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๕๙/๑๙๗๒

เด็กหญิงเบญญา คงจันทร์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๕๙/๑๙๗๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ประมูลมาก

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๕๙/๑๙๗๔

เด็กหญิงชลธิชา ชุมปญญา
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๕๙/๑๙๗๕

เด็กชายอัษฎาวุธ พุฒขาว
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๕๙/๑๙๗๖

เด็กหญิงกมลลักษณ์ รุนอุบล

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๕๙/๑๙๗๗

เด็กหญิงจิรัชยา พรหมแก้ว
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๕๙/๑๙๗๘

เด็กหญิงดาวเรือง แสงอินทร์
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๕๙/๑๙๗๙

เด็กหญิงพลอย จินดา
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๕๙/๑๙๘๐

เด็กหญิงศิริพร ศาระสาลิน
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๕๙/๑๙๘๑
เด็กหญิงแพรภาภรณ์ สมบุญเสริม

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๕๙/๑๙๘๒

เด็กชายพิเชษฐ์ มงคลประสิทธิ

์

๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๕๙/๑๙๘๓

เด็กชายภาคย์พงษ์ เตชะเถลิงผล ๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๕๙/๑๙๘๔

เด็กชายกฤษดา บ่อกลม
๑๙/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๕๗ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๑๙๘๕

เด็กชายวัชรพล แสงจีน

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๕๙/๑๙๘๖

เด็กชายปณณวรรธ พรหมทอง
๒๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๕๙/๑๙๘๗

นายธีรภัทร โม้แก้ว
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๕๙/๑๙๘๘

นางสาวนลินี ธุระตา
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๕๙/๑๙๘๙

นางสาวพรมล เสถียรวัฒนา

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๕๙/๑๙๙๐

เด็กหญิงพิมนรินทร์ ไม้แก้ว
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๕๙/๑๙๙๑

นางสาวรัชนก เพ็งจู
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๕๙/๑๙๙๒

นางสาวสุกัญญา สุคนธ์สังข์
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๕๙/๑๙๙๓

เด็กหญิงเสาวภา ธงอาจ
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๕๙/๑๙๙๔

นายวีรพงษ์ อร่ามรัตนวรรณ
๒๘/๐๘/๒๕๑๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๑๙๙๕

นายสมพร วะสะติ
๐๖/๐๘/๒๕๑๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๑๙๙๖

นายวัชรพันธ์ วีรชัยเดชอุดม
๒๓/๐๕/๒๕๑๖

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๑๙๙๗

นายณรงค์ อนุสรณ์
๐๙/๐๔/๒๕๑๖

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๑๙๙๘

นายธนธร บริรักษ์
๑๔/๐๘/๒๕๑๖

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๑๙๙๙

นายขวัญชัย สมบุญ

๒๕/๑๒/๒๕๑๖

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๐๐
นายสุชาติ ธูปทอง

๑๒/๑๑/๒๕๑๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๐๑
นายชาตรี ศิลปชัย

๒๘/๐๑/๒๕๑๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๐๒
นายสมเกียรติ เศวตจิตรไกรสร

๐๓/๑๐/๒๕๑๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๐๓
นายนาวิน ชังรุกิจ

๐๙/๑๐/๒๕๑๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๐๔
นายบุญมา รักสุทธี

๐๗/๐๔/๒๕๑๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๐๕
นายพรชัย ผลยะลาภ

๐๙/๑๐/๒๕๑๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๐๖
นายวีรภัทร ทองเกิด

๐๖/๐๗/๒๕๑๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๐๗
นายภูวนาท พุ่มนิคม

๐๑/๐๑/๒๕๑๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๐๘
นายศิริชัย ฤาวิชา

๐๗/๐๒/๒๕๑๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๐๙
นายไพวรรณ วรรณรัตน์

๐๒/๐๑/๒๕๑๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๑๐
นายอภิชาติ พูลดอนไพร

๐๘/๐๔/๒๕๒๐
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย

วัดแสวงสามัคคีธรรม
 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๑๑

นายอรรถชัย ชัยมงคลงาม
๐๗/๐๕/๒๕๒๐

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๑๒

นายปรัชญ์ จารุฑีฆัมพร
๐๓/๐๗/๒๕๒๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๑๓

นายวุฒิชัย เต็งการณ์กิจ
๐๔/๑๐/๒๕๒๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๑๔

นายวิชิต จันทพันธ์
๐๔/๐๑/๒๕๑๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๑๕

นายสดใส สายวังกง
๐๗/๑๐/๒๕๒๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๑๖

นายมนต์ธน สมุดไทย
๑๕/๐๙/๒๕๒๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๑๗

นายสุขสันต์ นิลผาย
๐๙/๐๘/๒๕๒๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๑๘

นายพิสันต์ อ่อนสาร
๒๓/๐๑/๒๕๒๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๑๙

นายอรัญ เงินผ่อง
๒๖/๐๔/๒๕๒๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๕๘ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๒๐๒๐
นายกลยุทธ สมบุญ

๐๔/๐๘/๒๕๒๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๒๑

นายนิยม คำวงษ์
๐๕/๐๘/๒๕๒๓

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๒๒

นายสุนารถ เดชเรืองศรี
๐๗/๐๒/๒๕๒๓

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๒๓

นายสายชน จันทา
๓๑/๐๑/๒๕๒๓

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๒๔

นายศราวุธ กิงศักดิ

่ ์

๐๖/๑๑/๒๕๒๔

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๒๕

นายธนวัฒน์ เสนานิมิตร
๒๓/๐๒/๒๕๒๔

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๒๖

นายบุญรับ บัวนา
๐๖/๐๔/๒๕๒๔

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๒๗

นายอดิเรก ใยบัว
๐๑/๑๑/๒๕๒๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๒๘

นายสนธิ

์

ตาสมัยเอียม

่

๐๙/๐๖/๒๕๒๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๒๙

นายอรรครเดช ผาอินทร์
๐๗/๐๗/๒๕๒๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๓๐
นายสมศักดิ

์

บุญมาทัน
๒๓/๐๒/๒๕๒๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๓๑

นายวิเชียร แก้วกระจ่าง

๓๑/๑๒/๒๕๒๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๓๒

นายณัฐนันท์ วันเงิน
๐๒/๐๖/๒๕๒๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๓๓

นายก้อง ธนชวนันท์
๑๗/๐๑/๒๕๒๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๓๔

นายวีระ วิภูสุวรรณ
๒๕/๐๒/๒๕๒๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๓๕

นายสิทธิชัย ธรรมชาติ
๒๓/๐๕/๒๕๒๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๓๖

นายพงษพิพัส แกะมา
๐๓/๑๐/๒๕๒๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๓๗

นายจารุวัฒน์ พลายระหาญ
๑๐/๐๙/๒๕๒๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๓๘

นายรชตะ รอดสัมฤทธิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๒๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๓๙

นายอนันต์ ยวนสันเทียะ
๒๖/๐๑/๒๕๒๖

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๔๐
นายทวีพร โพธิเปยม

์

๐๒/๐๙/๒๕๒๖

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๔๑

นายกลมลาสน์ ไม่ยาก
๐๙/๐๖/๒๕๒๖

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๔๒

นายสมเจตน์ วงษ์ศิลา
๑๒/๐๕/๒๕๒๖

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๔๓

นายศุภชัย โอฬาร์
๐๓/๑๒/๒๕๒๖

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๔๔

นายสุวัฒน์ วังแก้ว
๐๙/๐๔/๒๕๒๖

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๔๕

นายสมชาย หีบแก้ว
๐๕/๐๒/๒๕๒๖

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๔๖

นายกิตติ แซ่เตียว
๐๖/๐๙/๒๕๒๖

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๔๗

นายสรพงษ์ บรรจง
๐๘/๐๘/๒๕๒๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๔๘

นายอนุสรณ์ แตงมัง

่

๒๐/๐๒/๒๕๒๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๔๙

นายสรวิชญ์ มณีสาร
๐๕/๐๘/๒๕๒๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๕๐
นายวันชัย ผิวพรรณ

๑๒/๐๖/๒๕๒๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๕๑

นายวรรณชนะ ขจรฤทธิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๒๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๕๒

นายณรงค์ คุ้มจันทร์
๑๔/๐๕/๒๕๒๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๕๓

นายพิชิต สุขทรัพย์ศรี
๐๗/๑๒/๒๕๒๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๕๔

นายอาทิตย์ สุดสงวน
๐๙/๐๙/๒๕๒๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๕๙ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๒๐๕๕

นายศิริพงษ์ มากราศรี

๑๑/๑๑/๒๕๒๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๕๖

นายชลัฐ โชติภาสกุล
๐๖/๐๔/๒๕๒๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๕๗

นายน้องเล็ก พฤกธารา
๒๖/๑๐/๒๕๒๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๕๘

นายธีระ รัตนภิญโญ
๑๖/๐๘/๒๕๒๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๕๙

นายจักษรัตน์ ศรีคงคา
๐๙/๐๙/๒๕๒๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๖๐
นายกำพล ประเสริฐอุ้ย

๐๗/๐๘/๒๕๒๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๖๑

นายสัจจา เอกนัย
๓๐/๐๔/๒๕๒๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๖๒

นายกิตติวัฒน์ วาพัดไทย
๒๑/๐๖/๒๕๒๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๖๓

นายปยุต ธูปหอม

๑๔/๑๒/๒๕๒๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๖๔

นายซูกาซะ คูนิโตโม
๐๔/๑๒/๒๕๒๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๖๕

นายธราดล กอบคำ
๐๔/๐๖/๒๕๒๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๖๖

นายณัฐวัฒน์ สิทธิประสงค์
๐๖/๐๘/๒๕๒๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๖๗

นายเอก ปนทอง
๒๔/๔/๒๕๒๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๖๘

นายพิเชษฐ ชืนเพ็ง

่

๐๗/๐๘/๒๕๒๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๖๙

นายพุทธวัน ชุ่มเกตุ
๐๑/๑๒/๒๕๒๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๗๐
นายคฑาวุธ ชาลี

๒๙/๐๙/๒๕๒๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๗๑

นายเอกรัตน์ มีแสงนิล
๒๘/๑๐/๒๕๒๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๗๒

นายภานุวัฒน์ ภาคกินนร
๑๐/๐๖/๒๕๓๐

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๗๓

นายรุ่งโรจน์ รัดคุ่ย
๐๗/๐๗/๒๕๓๐

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๗๔

นายวีระยุทธ อุทกัง
๑๘/๐๑/๒๕๓๐

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๗๕

นายอาเจ๊ะ มาเยอะ
๐๖/๑๑/๒๕๓๐

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๗๖

นายวิชัย ทองหล่อง
๐๗/๑๑/๒๕๓๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๗๗

นายสุพัตร ตรีโรจนานนท์
๐๙/๐๘/๒๕๓๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๗๘

นายยุทธนา พูนทวี
๒๓/๐๗/๒๕๓๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๗๙

นายปานทอง แห่งสันเทียะ
๑๘/๑๐/๒๕๓๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๘๐
นายอนุชิต มณีรัตน์สกุล

๑๑/๐๘/๒๕๓๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๘๑

นายศิวะ ศรีคง
๐๔/๐๓/๒๕๓๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๘๒

นายอภิชาติ จันทรธีรพจน์
๐๒/๑๒/๒๕๓๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๘๓

นายคฑาวุธ เผือกฉุย
๐๒/๐๗/๒๕๓๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๘๔

นายจีระศักดิ

์

จิตชาตรี
๓๐/๑๑/๒๕๓๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๘๕

นายจักรกริช เฉลยคราม
๐๓/๐๑/๒๕๓๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๘๖

นายศุภฤกษ์ ดวงหิรัญ
๐๙/๑๑/๒๕๓๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๘๗

นายจักรรินทร์ วิสุทธิสวัสดิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๓๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๘๘

นายจรัสพันธ์ แซ่อือ

้

๐๗/๐๘/๒๕๓๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๘๙

นายเกษมสันต์ หาชิต

๑๓/๑๑/๒๕๓๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๖๐ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๒๐๙๐
นายนพดล อุตมะ

๒๔/๐๑/๒๕๓๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๙๑

นายไพศาล สวัสดีมงคล
๑๐/๐๑/๒๕๓๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๙๒

นายอัฎฐ์พล สิงหเสนี
๐๓/๑๒/๒๕๓๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๙๓

นายกีรติ รุ่งกีรติกุล
๑๔/๐๓/๒๕๓๓

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๙๔

นายนันทชัย ใจกล้า
๐๗/๐๓/๒๕๓๓

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๙๕

นายพร้อมพันธ์ ด้วงสโมสร
๑๒/๐๙/๒๕๓๓

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๙๖

นายอภิสิทธิ

์

ภมรมานพ
๐๗/๑๐/๒๕๓๓

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๙๗

นายศรายุท ละออศรี
๐๙/๐๒/๒๕๓๔

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๙๘

นางสาวอรพินท์ ยิงลาภมรรคผล

่

๑๑/๐๙/๒๕๑๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๐๙๙

นางสาวนุสรา ชมจันทร์
๐๔/๑๑/๒๕๒๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๑๐๐
นางสาวผ่องศรี ศรีสุข

๐๕/๑๒/๒๕๒๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๑๐๑

นางสาวศิริเกษร อินแสง
๐๗/๑๒/๒๕๓๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๑๐๒

นางสาวแววมณี นิลทัต
๐๕/๐๗/๒๕๒๐

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๑๐๓

นางสาววรรณา มหาคีตะ
๑๐/๐๕/๒๕๒๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๑๐๔

นางสาวอัญธิกา มงคลสาร
๒๒/๐๗/๒๕๑๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๑๐๕

นางสาวเยาวนี จันแก้ว
๐๑/๐๕/๒๕๒๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๑๐๖

นางสาวรันทม

่

ทองประสงค์
๑๕/๐๑/๒๕๓๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๑๐๗

นางสาวยุพิน ศิลาคำ
๑๘/๐๘/๒๕๓๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๑๐๘

นางสาวกาญจนา สนใจ
๐๕/๐๕/๒๕๒๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๑๐๙

นางสาวสุภาวรรณ รอดงาม
๐๘/๐๗/๒๕๑๖

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๑๑๐

นางสาวอุไรวรรณ กัณหา
๐๙/๐๓/๒๕๐๔

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๑๑๑

นางสาวอลิสา บุญกนิฐ
๐๗/๐๖/๒๕๒๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๑๑๒

นางสาวบังอร ขอมีกลาง
๑๖/๐๔/๒๕๓๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๑๑๓

นางสาวสุพรรณี ทวีพรม
๐๙/๐๔/๒๕๒๐

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๑๑๔

นางสาวกาญจนา วงศ์บุดดา
๐๔/๐๙/๒๕๓๔

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๑๑๕

นางสาววิจิตรา ชัยวงศ์
๒๐/๑๒/๒๕๒๓

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๑๑๖

นางสาวราตรี บุดดา
๐๔/๐๖/๒๕๒๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๑๑๗

นางสาวสุมลฑา บัวสุวรรณ

๑๑/๑๒/๒๕๒๔

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๑๑๘

นางสาวนงลักษณ์ ห้วยใหญ่
๑๓/๐๒/๒๕๒๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๑๑๙

นางสาวนาตยา ดอนมอญ
๑๐/๐๑/๒๕๒๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๑๒๐

นางสาวปริฉัตร ทองขาว
๓๐/๑๒/๒๕๒๔

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๑๒๑

นางสาวสุชาทิพย์ พุทธิผล
๑๕/๐๙/๒๕๓๓

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๑๒๒

นางสาวอารยา หารประเทศ
๐๗/๐๕/๒๕๒๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๑๒๓

นางสาวณภัทรชนก โกวิทยา
๒๘/๐๔/๒๕๒๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๑๒๔

นางสาวปริญญา คณิตานนท์
๐๔/๐๖/๒๕๑๓

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๖๑ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๒๑๒๕

นางสาวอรอนงค์ มุขแก้ว
๐๘/๐๙/๒๕๑๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๑๒๖

เด็กหญิงกฤติพร วงค์โพนทอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๒๗

เด็กหญิงจรรยพร ไกรษี
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๒๘

เด็กชายทิวากร เทพชา
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๒๙

เด็กหญิงธนพรรณ สิงห์เถือน

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๓๐

เด็กชายนิติภูมิ ดีพิน
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๓๑

เด็กหญิงปรียา รำไพ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๓๒

เด็กหญิงชลธิชา วัดกลาง
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๓๓

เด็กหญิงณัฐธิดา ศิริพัฒนพงษ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๓๔

เด็กหญิงฟารีดา เหลาเฉลิม
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๓๕

เด็กหญิงวริษฐา สนสมบัติ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๓๖

เด็กหญิงวัธนพร งอกคำ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๓๗

เด็กชายธนพล ทูลเกล้า
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๓๘

เด็กชายธีรภัทร บุญเปล่ง
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๓๙

เด็กหญิงนิศารัตน์ แว่นไทยสงค์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๔๐

เด็กหญิงภัทรธิดา บุญเรือน

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๔๑

เด็กหญิงรัตนก้าว จันชะมาตร์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๔๒

เด็กหญิงกัลยา ทังถิน

้ ่

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๔๓

เด็กชายณัฐภัทร อ่องแช่ม
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๔๔

เด็กชายณัฐวิกานต์ ศีมาลา
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๔๕

เด็กหญิงธนาภรณ์ รูปดี
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๔๖

เด็กหญิงนันทนัช อ่อนนิม

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๔๗

เด็กหญิงบุษกร คล้ายคลึง
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๔๘

เด็กหญิงพรรวีณ์ มะลิกอง
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๔๙

เด็กชายรพีภัทร นาคพิทักษ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๕๐

เด็กชายราเมศวร์ เงินสว่าง
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๕๑

เด็กชายวิทวัสชัย เอียมเดช

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๕๒

เด็กหญิงวิภาดา พรหมราช
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๕๓

เด็กหญิงศลิษา จันทร์โต
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๕๔

เด็กหญิงศิรินทร์ภา ปนบัวขาว
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๕๕

เด็กชายสิทธิพล เงินสว่าง
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๕๖

เด็กชายนนธวัช แก้วสำโรง
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๕๗

เด็กหญิงกัลยาณี พงษ์สวัสดิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๕๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แก้วคำ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๕๙

เด็กหญิงฉันทนา ดิงรัมย์

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๖๒ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๒๑๖๐

เด็กชายชัชวาลย์ กลินขจร

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๖๑

เด็กชายทวีชัย แก้ววิชัย
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๖๒

เด็กชายธีรภัทร ขจรเนติกุล
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๖๓

เด็กชายบุณยสิทธิ

์

แพงแก้ว
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๖๔

เด็กหญิงประภัสสร สลัดทุกข์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๖๕

เด็กหญิงปริยาภัทร ชะนะชัย
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๖๖

เด็กหญิงพรวนัช แดงละอุ่น
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๖๗

เด็กหญิงพันธ์รัตน์ อำไพวรรณ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๖๘

เด็กหญิงภัทราพร เลิศวิลัย
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๖๙

เด็กชายยงค์ยุทธ ประดาศักดิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๗๐

เด็กหญิงวนารี ผิวขาว
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๗๑

เด็กหญิงวิลันดา เผือนทอง

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๗๒

เด็กหญิงศลิษา คำสูงเนิน
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๗๓

เด็กหญิงศุจินธรา บุญทัน
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๗๔

เด็กหญิงสิรินดา พลบุญ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๗๕

เด็กหญิงสุนารี ประกอบมูล
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๗๖

เด็กหญิงสุพรรณิภา เมฆเวียน
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๗๗

เด็กชายอภิรักษ์ อิมผักแว่น

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๗๘

เด็กชายอรรถพร เจริญแก้วพันสี
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๗๙

เด็กหญิงอรวรรณ บุญเขียว
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๘๐

เด็กหญิงอลิษา แสงเทพ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๘๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ชาญณรงค์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๘๒

เด็กชายเจริญสุข ศรีอ่อน

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๘๓

เด็กหญิงปญรัฏฐ์ วงศ์ปทมภาส
๒๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๘๔

เด็กชายวุฒินันท์ พุกมาก
๒๘/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๘๕
เด็กหญิงกาญจนาพร รอดสุข

๒๖/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๘๖

เด็กหญิงกนกนาถ สุวรรณศรี
๒๗/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ ซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๘๗

เด็กชายธนาพิพัฒน์ ม่วงคราม
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๘๘

เด็กชายคุณัญญา เขตแดน
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๘๙

เด็กหญิงณัฐกฤตา ศิริรักษ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๙๐

เด็กชายณัฐภาส แสงนิกรเกียรติ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๙๑

เด็กชายธนวัต รัตนเชษฐากุล
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๙๒

เด็กหญิงธานิยา กิจวรเกียรติ
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๙๓

เด็กชายมันตา สืบวงษ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๙๔

เด็กชายชยาณัฐ สันตะกิจ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๖๓ / ๑๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๒๑๙๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทองขาว
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๙๖

เด็กชายณภัทร แก้วเนตร
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๙๗

เด็กหญิงปนฉัตร เจริญทรัพย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๙๘

เด็กชายพสิษฐ์ ลายทอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๕๙/๒๑๙๙

เด็กชายภูเบศ ประยงค์หอม
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๐๐
เด็กชายศรีพิพัฒน์ มหาขันตรี

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๐๑

เด็กหญิงณัฐวดี นิลนพคุณ
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๐๒

เด็กหญิงวิกานดา สดาพงษ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๐๓

เด็กหญิงศิญารัตน์ มิลินทากาศ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๐๔

เด็กหญิงสวรรยา อุณหะนันทน์
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๐๕

เด็กหญิงอัญชลี มณีคันธวงศ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๐๖

เด็กชายกรภัทร์ มาสาซ้าย
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๐๗

เด็กหญิงกฤษณา ลีเซ็น

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๐๘

เด็กหญิงขนิษฐา จันตะคุณ
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๐๙

เด็กชายคุณธรรม จวบอรุณ
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๑๐

เด็กหญิงจันทร์ทิพ คำสิงห์
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๑๑

เด็กหญิงจิราภา พุ่มประสพ
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๑๒

เด็กหญิงชลลดา แก้วคำลา
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๑๓

เด็กชายชิษณุชา ภูผาคุณ
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๑๔

เด็กหญิงฐิติมา สายยา
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๑๕

เด็กชายณภัทร เฟองถี

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๑๖

เด็กหญิงณัฐกุล แตงเพ็ชร
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๑๗

เด็กหญิงณัฐณิชา กรสูตรวงส์
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๑๘

เด็กหญิงณัฐธิดา นวลทอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๑๙

เด็กหญิงณัฐธีรา แก้วคำปา
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๒๐

เด็กหญิงดวงพร เดชพิชัย
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๒๑

เด็กชายติณณ์ สะมาลีย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๒๒

เด็กชายธาดล ชีพธรรม
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๒๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

กิจฉัย
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๒๔

เด็กหญิงธีราภรณ์ แก้วชฎา
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๒๕

เด็กชายนพวินท์ ถินโสภณ

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๒๖

เด็กหญิงนภวรรณ นาคะสุวรรณ
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๒๗

เด็กชายนภสินธุ์ ต่อศิริสกุลวงศ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๒๘

เด็กชายนราธิป เทียนสู
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๒๙

เด็กชายนัทธพงศ์ ปานเรือง
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๖๔ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๒๒๓๐

เด็กหญิงปยะพร โรจน์โสรจแสง
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๓๑

เด็กชายพชร ปอมสะแก
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๓๒

เด็กหญิงพรรณภัทร กัลยาประสิทธิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๓๓

เด็กหญิงพรวลัย อยู่ใบสี
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๓๔

เด็กหญิงพิชยดา เกตุบุตร
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๓๕

เด็กชายภัทราวุธ กาลจักร
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๓๖

เด็กชายภานุพงศ์ สลักคำ
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๓๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สังข์ทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๓๘

เด็กหญิงรัมภาภัทร ฤกษ์มงคล
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๓๙

เด็กหญิงรุ่งนภา ปะนาทา
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๔๐

เด็กหญิงวรันธร กนกคัคนานต์
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๔๑

เด็กชายวิชญะ ทวีเจริญธรรม
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๔๒

เด็กหญิงศิริกันยา จันทร์สม
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๔๓

เด็กชายศุภกร พูลเผ่าว์
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๔๔

เด็กหญิงษารินทร์ พ่วงรัศมี
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๔๕

เด็กชายสหชาติ บู่สุวรรณ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๔๖

เด็กหญิงสาวิตรี ฉอสันเทียะ
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๔๗

เด็กหญิงสาวิตรี มังมี

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๔๘

เด็กหญิงสิรารมย์ ทิเขียว
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๔๙

เด็กหญิงสิรีธร พรมน้อย
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๕๐

เด็กหญิงสุทธิตา โพธิสอน
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๕๑

เด็กหญิงสุธาสินี สุกรรม

๑๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๕๒

เด็กชายอธิบดินทร์ เพชรอภัยโส

๓๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๕๓

เด็กชายอนุพงศ์ กิงคำ

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๕๔

เด็กหญิงอินทิวา มหาราช
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๕๕
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ กลินหอม

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๕๖

เด็กชายเกริกกฤษ รัตนลัย
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๕๗

นางสาวกฤติกานต์ กิตตกานนท์
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๕๘

เด็กหญิงกัลยพร บางเรียม
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๕๙

เด็กหญิงกัลยาณี สิทธิพล
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๖๐

เด็กหญิงกัลย์สุดา โกสิงห์
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๖๑

เด็กชายจตุรนต์ เทียนสำโรง
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๖๒

เด็กชายจิตรทวัส ยุวงษ์สระน้อย

๑๙/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๖๓

เด็กชายฉัตรณรงค์ สมใจ
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๖๔

เด็กหญิงชลธิชา ศรีพรหม
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๖๕ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๒๒๖๕

เด็กหญิงฐิรกานดา บุญพันธ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๖๖

เด็กหญิงฑิฆัมพร รัตนขันแสง
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๖๗

เด็กหญิงณัฐธิชา ไกรราช
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๖๘

เด็กชายณัฐนนท์ ยงเกียรติกานต์

๒๖/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๖๙

เด็กหญิงณัฐนิช ท้าวสูงเนิน

๒๘/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๗๐

เด็กชายธัญวิชญ์ นภาบริรักษ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๗๑

เด็กชายธัญวุฒิ นภาบริรักษ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๗๒

เด็กหญิงธันยนิษฐ์ ซู่
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๗๓

เด็กหญิงนริศรา โขงรัมย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๗๔

เด็กหญิงนันตชา สืบเพ็ง
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๗๕

เด็กหญิงนัยนา พิมชะนก
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๗๖

เด็กหญิงปริศนา เปยซ้าย
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๗๗

เด็กหญิงผกามาศ สุมลฑา
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๗๘

เด็กหญิงสุกัญญา จันทร์โฉม
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๗๙

เด็กหญิงอรปรียา ยุทธนาถจินดา
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๘๐ เด็กหญิงอาทิตญากรณ์
พงศ์พิมล

๒๕/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๘๑

นายนิติพล วุฑฒยากร
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๘๒

นางสาวภรณ์ทิพย์ วาหะรักษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๘๓

นางสาวภาวินี เทียนศรี
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๘๔

เด็กชายฤทธิณรงค์

์

กิงไพบูลย์

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๘๕

นางสาววิไลวรรณ โชติรมณ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๘๖

นายศรัณย์ณรัฐ ศรีกาญจนา
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๘๗

นางสาวอำพร แสงสกุล
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๘๘

นางสาวไพรมุกต์ อยู่ผาสุข
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๘๙

นางสาวกฤษณา บริเอก

๒๙/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๙๐

นายจักรภพ บัวรอด
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๙๑

นางสาวชลธิชา ทองเจียว

๑๙/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๙๒

นางสาวชัชดาวัลย์ เพ็งภาค
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๙๓

นายทิวากร สลักคำ
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๙๔

นางสาวธันยพร อุเทนสุทธ
๑๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๙๕

นางสาวธิดารัตน์ แย้มพลาย
๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๙๖

นางสาวบุณยรัตน์ เฉลิมยศพงศ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๙๗

นายปธานิน สุวรรณโกตา
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๙๘

นางสาวปานชนก เปยซ้าย
๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๒๙๙

นางสาวโสภิตา เอียมจุ้ย

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๖๖ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๒๓๐๐
นายพชร สาระชาติ

๒๘/๐๕/๒๕๔๑
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๐๑

นางสาวสุธีวรางค์ องอาจ
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๐๒
เด็กหญิงกรรณญรัตน์ ชูชิต

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๐๓

เด็กหญิงชนิตา เอียมสอาด

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๐๔

เด็กหญิงณิชกานต์ แสงศร
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๐๕

เด็กหญิงทิพวรรณ ทองชืน

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๐๖

เด็กชายธนารัตน์ หลักจันทร์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๐๗

เด็กชายธนาวัฒน์ โพธิสุวรรณ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๐๘

เด็กชายธีรวัฒน์ บุญหาร
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๐๙
เด็กหญิงปริญญารัตน์ นิลประดิษฐ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๑๐

เด็กหญิงปดชญา ยิมเจริญ

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๑๑

เด็กหญิงภัทลิดา หาแก้ว
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๑๒

เด็กหญิงวิภาวรรณ ศรีมหัน
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๑๓

เด็กหญิงวิมล เพราะเรืองบิดา
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๑๔

เด็กหญิงสลิตา ศรีโสภา
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๑๕

เด็กหญิงสัภยา บุญภักดี
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๑๖

เด็กชายสิทธิพงษ์ จงท่องกลาง
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๑๗

เด็กชายสุกัลย์ ไชยศรี
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๑๘

เด็กชายสุภทัต ชมมณฑา
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๑๙

เด็กชายขชานุวุฒิ พัฒพรม
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๒๐

เด็กหญิงจารุวรรณ บุญรับ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๒๑

เด็กหญิงชญานิษฐ์ ศรีจำปา
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๒๒

เด็กชายธนดล ประเมินชัย
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๒๓

เด็กหญิงชาลิสา ยะคำศรี
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๒๔

เด็กหญิงณัฐวรรณ ปานทอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๒๕

เด็กชายถิรพิทย์ วรโก
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๒๖

เด็กหญิงธาริณี มังษะชาติ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๒๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

คุชิตา
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๒๘

เด็กชายนฤดล ธ.น.นัน
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๒๙

เด็กชายนัฐนิตย์ สิริสา
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๓๐

เด็กหญิงประภาพร ช่อมะม่วง
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๓๑

เด็กชายพรรษา ภูกันหา
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๓๒

เด็กชายพันธ์พงศ์ คำหาญ
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๓๓

เด็กชายพุทธิพงศ์ แก้วนพคุณ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๓๔

เด็กหญิงวันวิสา ห้อยกรุด
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๖๗ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๒๓๓๕

เด็กหญิงวิภาวรรณ อินทรเดช
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๓๖

เด็กชายสรยุทธ พุ่มพวง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๓๗

เด็กชายสราวุธ ภู่พวง
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๓๘

เด็กหญิงสาวิกา อาลัยสุข
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๓๙

เด็กหญิงสุภาพร ทุมโยมา
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๔๐

เด็กชายอภินันท์ ทอหุน
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๔๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ยะโพ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๔๒

เด็กหญิงอมลวรรณ เจริญทอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๔๓

เด็กหญิงเกศทิพย์ สุขไพศาล

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๔๔

เด็กหญิงชรินทิพย์ ไทยวงษ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๔๕

เด็กชายธันวา หอกลาง
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๔๖

เด็กหญิงนาตยา เอียมจำรัส

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๔๗

เด็กชายกสิณรุ่ง นาคจันทึก
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๕๕๙/๒๓๔๘

เด็กชายก้องณเรศ มิตรรัก
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๕๕๙/๒๓๔๙

เด็กหญิงณิชาพร แก้วอ่วม
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๕๕๙/๒๓๕๐

เด็กชายปวเรศ อ่อนคล้าย

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๕๕๙/๒๓๕๑

เด็กหญิงมณีเนตร เขียวสีทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๕๕๙/๒๓๕๒

เด็กชายภานุพงษ์ พรมโสภา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกลางคลองสิบ
วัดใหม่กลางคลองสิบ

 

ปท ๒๕๕๙/๒๓๕๓

เด็กหญิงรจนา เฮ้าปง
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกลางคลองสิบ
วัดใหม่กลางคลองสิบ

 

ปท ๒๕๕๙/๒๓๕๔

นางจิตรลดา สุทธิภักดี
๑๖/๑๐/๒๕๐๔

โรงเรียนกลางคลองสิบ
วัดใหม่กลางคลองสิบ

 

ปท ๒๕๕๙/๒๓๕๕

นางสาวหนึงฤทัย

่

ดาดืน

่

๒๔/๓/๒๕๓๔
โรงเรียนกลางคลองสิบ

วัดใหม่กลางคลองสิบ
 

ปท ๒๕๕๙/๒๓๕๖

เด็กหญิงนวลจันทร์ สินชัย
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกลางคลองสิบ
วัดใหม่กลางคลองสิบ

 

ปท ๒๕๕๙/๒๓๕๗

เด็กหญิงสาริศา บัวอ่อน ๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกลางคลองสิบ
วัดใหม่กลางคลองสิบ

 

ปท ๒๕๕๙/๒๓๕๘

เด็กชายสุตุมินธ์ ดงกระโทก
๑๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกลางคลองสิบ
วัดใหม่กลางคลองสิบ

 

ปท ๒๕๕๙/๒๓๕๙

เด็กหญิงกัลย์สุดา บานเย็น
๑๓/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกลางคลองสิบ
วัดใหม่กลางคลองสิบ

 

ปท ๒๕๕๙/๒๓๖๐

เด็กชายชินรักษ์ ติตะปญ
๒๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๓๖๑

เด็กชายวีรวุฒิ ปนพิศ
๒๓/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๓๖๒

เด็กหญิงบวรลักษณ์ คำทองสุข ๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๓๖๓

เด็กหญิงพลอยชมพู ชูหลี ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๓๖๔

เด็กหญิงภิญญดา ถมังรักษ์สัตว์
๑๓/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๓๖๕

เด็กหญิงวาสนา แตงเพช็ร
๒๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๓๖๖ เด็กหญิงอินทร์ธิราภรณ์
โสขำ

๑๔/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ปท ๒๕๕๙/๒๓๖๗

เด็กชายธนภัท พันธะทัน
๒๕/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๓๖๘

เด็กชายอาทิตย์ หนูเทศ
๒๙/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๓๖๙

เด็กหญิงพิมใจ สร้อยคำ
๑๘/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๖๘ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๒๓๗๐

เด็กหญิงนันท์นภัส อินทรแหยม
๒๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๓๗๑

เด็กหญิงธรรมรส หาระสาร
๑๓/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๓๗๒

เด็กหญิงพรลภัส หวานดี
๑๔/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๓๗๓

เด็กหญิงกรวิษา ธรรมโชติ
๓๐/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๓๗๔

เด็กหญิงจารุกัญญ์ วักทับ
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๓๗๕

เด็กหญิงนำทิพย์ แก้วฉาย
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๓๗๖

เด็กหญิงสุพิชฌา สงวนพงษ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๓๗๗

เด็กหญิงสุจิตรา มาลา

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๓๗๘

เด็กหญิงโสรยา พาประเสริฐ
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๓๗๙

เด็กหญิงเกวลิน ไทยเจริญ
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๓๘๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ คำศรี

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๓๘๑

เด็กหญิงรัชต์ธร วงษ์แจ้ง
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๓๘๒

เด็กหญิงแพรวพราว รักษร
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๓๘๓

นางณัฐชยา ศิลปางกูร

๒๘/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนเจริญดีวิทยา วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๘๔

เด็กหญิงกนกวรรณ อรุณมณี
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๘๕

เด็กชายกุมภรักษ์ คานสินธิ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๘๖

เด็กหญิงจรรยา แสงทอง
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๘๗

เด็กหญิงนรินทร์ดา ถวิลไทย
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๘๘

เด็กหญิงนฤมล สร้อยพลาย
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๘๙

เด็กหญิงนิรมล แสงจันทร์
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๙๐

เด็กชายภาคภูมิ เกิดมณี
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๙๑

เด็กชายมนูญ ดวงชัย
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๙๒

เด็กชายมานพ ดวงชัย
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๙๓

เด็กชายรัตนชัย เปยมจิตต์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๙๔

เด็กหญิงสุจิตรา ดิษฐโชติ
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๙๕

เด็กหญิงอรวรรยา ทานาฤทัย
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๙๖

เด็กหญิงอริสรา แสงทับทิม
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๙๗

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อยู่สะอาด
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๙๘

เด็กหญิงทิพย์รัตน์ มีชำนาญ
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๓๙๙

เด็กชายพัชรพล สีประโคน
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๔๐๐
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ม่วงมา

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๔๐๑

เด็กหญิงสุมิตตรา บุญชู
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๔๐๒

เด็กหญิงเนตรนภา สิงห์ลอ
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๔๐๓

เด็กหญิงเอมวิกา ศรีถาวร
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๕๙/๒๔๐๔

เด็กหญิงณัฐวรา ศรีอุดร
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธัญญะผล วัดธัญญะผล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๖๙ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๒๔๐๕

เด็กหญิงวันใส แก้วเสนา
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๐๖

เด็กหญิงหอมรัก แก้วเสนา
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๐๗

เด็กหญิงจิตรา ติสันเทียะ
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๐๘

เด็กชายนพพล บุญไพจิตร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๐๙

เด็กหญิงกฤษณา หนูสาลี
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๑๐

เด็กหญิงนพวรรณ สมบุญสา
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๑๑

เด็กหญิงรุ่งลักษมี พงษ์เมือง
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๑๒

เด็กชายศรันย์ โชติช่วง

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๑๓

นายสมคะเน โตวัฒนา
๒๕/๐๘/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๑๔

นายประสิทธิ

์

มะลิลำ
๒๕/๐๙/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๑๕

นางสาวสุวรรณา จันทร์จรูญ

๑๗/๑๑/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๑๖

เด็กหญิงกชนันท์ บุญเสริม
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๑๗

เด็กหญิงกรรวี สุทเธนทร์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๑๘

เด็กหญิงกฤตพร กอร่ม
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๑๙

เด็กชายกฤติน อัศวเลิศพานิช
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๒๐

เด็กชายกฤษณะ ทับทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๒๑

เด็กชายคณธัช เทิดเกียรติยศ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๒๒

เด็กหญิงชญานิศา เวทีวิสัย
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๒๓

เด็กหญิงชนาภา เมืองมูล
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๒๔

เด็กหญิงชนิกา จันสด
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๒๕

เด็กชายชินดนัย รักนิยม
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๒๖

เด็กชายชินดนัย สุนทรเภสัช
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๒๗

เด็กชายณัฐฌา วุฒิสาร

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๒๘

เด็กชายณัฐภัทร อินทรศักดิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๒๙

เด็กชายธงไชย อยู่เบิก
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๓๐

เด็กหญิงบุญสิตา ทวีรัตน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๓๑

เด็กหญิงปณิดา แปนอุดม
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๓๒

เด็กหญิงปาณิสรา จักรแก้ว
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๓๓

เด็กหญิงพนิตตา ปญญาแก้ว
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๓๔

เด็กหญิงพริมา แสงสิรคุปต์
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๓๕

เด็กชายพลกฤต วงศ์รักษ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๓๖

เด็กหญิงพอรินทร์ ดวงใจ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๓๗

เด็กหญิงพัณณ์ชิตา จันทร์สมบัติ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๓๘

เด็กหญิงพิชญาภา พลับนิล
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๓๙

เด็กหญิงพิชญาภา เปยบุญมี
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๗๐ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๒๔๔๐

เด็กหญิงภัทรพร แสงหิรัญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๔๑

เด็กหญิงรดา ลำพองชาติ
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๔๒

เด็กหญิงรมณ วิมลขจรกิตติ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๔๓

เด็กหญิงวริศรา เกตุพันธ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๔๔

เด็กหญิงวิจิตรา แจ้งเจริญ
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๔๕

เด็กชายวิชญภัทร คำภิระแปง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๔๖

เด็กหญิงวีรยา วงษ์ตรี
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๔๗

เด็กหญิงวีริสรา พันธ์วิริยะภากร
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๔๘

เด็กชายศตายุ ศิริทอง
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๔๙
เด็กหญิงสวรรณเนตร แซ่ลู่

๑๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๕๐

เด็กชายสิรวัฒน์ แสนบุญส่ง
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๕๑

เด็กหญิงสิริกร พรรุ่งโรจน์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๕๒

เด็กหญิงสุธินี วัชรเลิศวาณิช
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๕๓

เด็กชายสุรเมศวร์ พรนิภาภัทร์กุล
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๕๔

เด็กหญิงอชิรญา ธนภาสวัฒน์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๕๕

เด็กชายอชิระ ทองนพรัตน์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๕๖

เด็กหญิงอภิสร รันทม

๑๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๕๗

เด็กหญิงเปมิกา ศรีชัยเพชร
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๕๘

เด็กหญิงภัทรวรรณ อยู่ดี
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๕๙

เด็กหญิงภัทรพรรณ บุญชู
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๖๐

เด็กหญิงมัธวา กิงทอง

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๖๑

เด็กหญิงกมลนัทธ์ ทาคำ
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๖๒

เด็กชายกรณ์ดนัย พะโยมศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๖๓

เด็กหญิงกัณติชา เขมาปทุมศักดิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๖๔

เด็กหญิงณชพัชร์ ขาวสุวรรณ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๖๕

เด็กหญิงธณัฏฐา ชาตะวะสุ
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๖๖

เด็กหญิงปารตา สีหปญญา
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๖๗

เด็กหญิงภาวิดา พิพัฒนโกวิท
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๖๘

เด็กชายมรุพล เล็กวัฒนานนท์
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๖๙

เด็กชายรณกฤต นครจินดา
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๗๐

เด็กชายสุรชาคริษฐ์ สายทอง
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๗๑

เด็กชายไกสุตนันท์ ทิพพ์วิบูลภคพล
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๗๒

นางสาวชณิญานันท์ ชีวะประเสริฐ
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๗๓

นางสาวชนิกานต์ เสริมมา
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๗๔

นายฐิติกิตติ

์

สุมนัสวรพันธุ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๗๑ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๒๔๗๕

นายศิรปกรณ์ สุทธิวารีพงษ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๗๖

นายศุภพงศ์ จำปาจันทร์
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๗๗

นายอติวิชญ์ เชิดชูสีมา
๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๗๘

นางสาวภัททิยา เกรียงไชยกิจกุล
๑๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๗๙

นางธนนันท์ เย็นทรัพย์ ๘/๗/๒๕๒๑
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๘๐

นางสาวสายพิณ สิงห์ใจ
๒๔/๑/๒๕๒๓ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๘๑

นางวิไลวรรณ กองทรัพย์

๑๒/๑๑/๒๕๒๔
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๘๒

นางสาวจินตหรา วรรณประใด
๑๘/๗/๒๕๓๑ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๘๓

นายสิทธิพงศ์ แก้วเนตร
๗/๑๐/๒๕๓๑ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๘๔

นางสาวนิลุบล วงศ์จำปา
๑๒/๗/๒๕๓๒ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๘๕

นางสาวณัฐชยา ชุมพลอโนมคุณ
๒๖/๔/๒๕๓๓ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๘๖

เด็กหญิงสุชาดา นนท์ตา
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม วัดชัยมังคลาราม  

ปท ๒๕๕๙/๒๔๘๗

เด็กหญิงสุวนันท์ แจงงาม
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม วัดชัยมังคลาราม  

ปท ๒๕๕๙/๒๔๘๘

เด็กหญิงพัชรี ศรีสุข
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิเทศน์

วัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์

 

ปท ๒๕๕๙/๒๔๘๙

เด็กหญิงกวินนา วิสิทธิคุณ
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๔๙๐

เด็กหญิงกีรติญา ปญญาผ่องใส
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๔๙๑

เด็กหญิงธิญดา เนตรสูงเนิน
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๔๙๒

เด็กหญิงนำฝน จิตต์โอบอ้อม
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๔๙๓

เด็กหญิงปาจรีย์ ประยูรวงษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๔๙๔

เด็กหญิงศิริมล อาร้อน
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๔๙๕

เด็กหญิงเขมภัส ปรุงสินธน
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๔๙๖

เด็กหญิงกชกร ประสานทรัพย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๔๙๗

เด็กชายกมุทพร ทับท่าไม้
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๔๙๘

เด็กหญิงกัญชพร พรบัวลา
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๔๙๙

เด็กหญิงกัญญาภัค ประเสริฐแสง
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๐๐
เด็กหญิงขนิษฐา นามวงษ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๐๑

เด็กหญิงจารุพัทธ สายโรจน์
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๐๒

เด็กหญิงจุฑามาศ อุทัย
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๐๓

เด็กหญิงชญาภรณ์ ล้างภัย
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๐๔

เด็กหญิงชานันฎา ลาวัง
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๐๕

เด็กหญิงชาลิสา ทองคำ
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๐๖

เด็กหญิงชโลธร งามเฉลียว
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๐๗

เด็กหญิงญานิกา รัตนวร
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๐๘

เด็กชายฐิติวุฒน์ พุ่มมาลา
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๐๙

เด็กหญิงณัฎฐณิชา จันทรเกษมชัย
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๗๒ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๒๕๑๐

เด็กหญิงณัฐกุล การกล้า

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๑๑

เด็กหญิงณัฐญา ศุทธยาลัย
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๑๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ปานชูวงษ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๑๓
เด็กหญิงณัทชานันทน์

เกียรติกิจกุล
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๑๔

เด็กชายดนุนัย ลาเต็บ
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๑๕

เด็กชายทักษ์ดนัย โกสุม
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๑๖

เด็กชายธนพนธ์ โนจิตร
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๑๗

เด็กหญิงธัญชนก คงกะพี

้

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๑๘

เด็กหญิงธัญสิริ อินทาพันธ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๑๙

เด็กหญิงธิญาดา มะลิซ้อน
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๒๐

เด็กหญิงนภัทร วุฒิกรวรางกูล
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๒๑

เด็กชายนราวิชญ์ นิตยนุช
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๒๒

เด็กหญิงนาเดีย ยิดนรดิน
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๒๓

เด็กหญิงนิลุบล คำเขียว
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๒๔

เด็กหญิงนิศาชล ขาวพรม
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๒๕

เด็กหญิงบัณฑิตา บู๊เตียว

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๒๖

เด็กหญิงพรพรรณ ประสานทรัพย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๒๗

เด็กหญิงพิมพ์รวีฆ์ หวาดอุดม
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๒๘

เด็กหญิงมัณฑนา ศรีแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๒๙

เด็กหญิงมายาวี มะนัน
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๓๐

เด็กหญิงวิมพ์วิภา บุญมาสีใส
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๓๑

เด็กหญิงศศิ ประสงค์เงิน
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๓๒

เด็กหญิงศศิวิมล แตงลี

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๓๓

เด็กชายศักดิชัย

์

ทาตะชัย
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๓๔

เด็กหญิงศิรินภา บุญโสม
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๓๕

เด็กชายศิริโชค เกิดสันเทียะ
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๓๖

เด็กหญิงสรวรรณ คร้ามคงวงษ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๓๗

เด็กหญิงสัณห์ฤทัย ไม้งาม
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๓๘

เด็กหญิงสิริกัญญา หลักฐาน
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๓๙

เด็กหญิงสุปรียา แตงลี

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๔๐

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ หงษ์แก้ว
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๔๑

เด็กชายสุรชัช ผมหอม

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๔๒

เด็กหญิงสุวนันท์ วิริวัฒน์
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๔๓

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ชัยยุทธศาสตร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๔๔

เด็กชายอดิเทพ วิเศษพันธ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๗๓ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๒๕๔๕

เด็กหญิงอธิติยา เณรเกิด
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๔๖

เด็กหญิงอนัญญา เหลืองประสิทธิ.

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๔๗

เด็กหญิงอภิสมัย แสงศรี
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๔๘

เด็กหญิงอมรรพี เทียนศรี
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๔๙

เด็กหญิงอมิตตา อธิจร
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๕๐

เด็กหญิงอรนภา ซอฮัดซัน
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๕๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

โพธิมี
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๕๒

เด็กชายเจษฎากร ทองจีน
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๕๓

เด็กหญิงกิติยาพร ลิคำแง
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๕๔

เด็กหญิงนันทิภรณ์ ใจเย็น
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๕๕

เด็กหญิงปวริสรา นาคะยะ
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๕๖

เด็กหญิงศิรินภา วงษ์มะเซาะ
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๕๗

เด็กชายกานต์ เมฆจินดา
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๕๘

เด็กหญิงวราภรณ์ ชวดนันท์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๕๙

เด็กหญิงกัลยกร เสมอถุง
๐๔/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๖๐

เด็กหญิงประภาศิริ ฉัตรกัน

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๖๑

เด็กหญิงสาวิตรี กิจสมัคร
๑๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๖๒

เด็กหญิงปยารัตน์ สนิทม่วง
๒๙/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๖๓

เด็กชายพัชรพล เกือสกุล

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๖๔

เด็กหญิงวิภาวดี สรรพนิล

๑๕/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๖๕

เด็กหญิงสกลสุภา อารีเสวต
๒๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๖๖

เด็กชายสุริเยศ คำฝกฝน
๒๗/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๖๗

นางสาวชนัญชิดา กรเกตุมหาชัย
๒๗/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๖๘

เด็กหญิงณัฐริกา สังเกตกิจ
๒๘/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๖๙

นางสาวผาณิตนิภา ไพลาศ
๑๗/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๗๐

นางสาวสุนิษา พาพันธ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๗๑

นางสาวอันธิกา กายสูงเนิน
๐๖/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๗๒

นางสาวนิติรัฐ สายทองคำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๗๓

นางสาวปฐมพร รุ่งโรจน์
๐๖/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๗๔

นางสาววรรณริสา ทรัพยากรณ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๗๕

นายศุภนัท สายจันทร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๗๖

นางสาวสุภัสสร บุญทศ
๑๗/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๗๗

นางสาวกมลชนก เปยพะเนาว์
๒๕/๐๑/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๗๘

เด็กชายกฤติน กระตุดเงิน
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๗๙

เด็กหญิงญาดา มานะจิตต์
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๗๔ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๒๕๘๐

เด็กหญิงรัตนธรรม เทียนส่องสกุล
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๘๑

เด็กหญิงอรปรียา มีกุญชร
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๘๒

เด็กหญิงกมลลักษณ์ พฤกษะวัน
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๘๓

เด็กหญิงกัลยาณี แก้วอ่อนศรี
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๘๔

เด็กหญิงชลธิชา ลาดำ
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๘๕

เด็กหญิงรัตนากร สิงห์เหลือ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๘๖

เด็กหญิงศศิวิมล แก้วคำจันทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๘๗

เด็กหญิงคีตาญชลี อาจวิชัย
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๘๘

เด็กหญิงจนิสตา เนตรประสม
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๘๙

เด็กหญิงณัฏฐนิช ชนินทร์โชดึก
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๙๐

เด็กหญิงนุชรินทร์ ศรีเครือแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๙๑

เด็กชายปณณวัฒน์ พันธุ์บัวหลวง
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๙๒

เด็กหญิงลักษิกา ศุภประสิทธิพันธ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๙๓
เด็กหญิงศนันทน์ฉัตร สินะวัฒน์

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๙๔

เด็กหญิงศศินา ตังฤทัยวรรณ

้

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๙๕

เด็กหญิงสวริณ พฤติสืบ
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๙๖

เด็กหญิงสโรชา แปนกลัด

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๙๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ ปอมสุวรรณ

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๙๘

นางสาวจิรัชญา จันโต
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๕๙๙

นางสาวณัฎฐณิชา กองเกตุ

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๐๐
นายธวัชชัย สีดาบุตร

๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๐๑

นางสาวปฐมาพร ทิพย์ศิริ
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๐๒

นางสาวสุดาวดี สีดี
๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๐๓

นางสาวเพ็ญพิสุทธิ

์

มะลิทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๐๔

เด็กหญิงตชกรณ์ สมบูรณ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๐๕

เด็กหญิงจาฏุพัจน์ เข็มทอง
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๐๖

เด็กหญิงฐิติมา บัวเทศ
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๐๗

เด็กหญิงสุนัน ไทยคงมัน

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๐๘
เด็กหญิงสุพจน์จณีย์ เผือกทอง

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๐๙

เด็กชายสุภนัย จันทร์ประสิทธิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๑๐

เด็กชายอนุสรณ์ สุขสำรวย
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๑๑

เด็กชายอัษฎา ทุนสกุลวานิช
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๑๒

เด็กชายไชยา ผูกไท

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๑๓

เด็กหญิงจิราภา สารพร
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๑๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศรีปฐม
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๗๕ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๒๖๑๕

เด็กชายฐิติพันธ์ จันทร์เงิน
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๑๖

เด็กชายประภพ นามปญญา
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๑๗

เด็กหญิงปยะมาศ ยอดแก้ว
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๑๘

เด็กหญิงวราทิพย์ ธานี
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๑๙

เด็กหญิงสุนิสา เสาวรส
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๒๐

เด็กชายอติวุทธ มงคลไวย
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๒๑

เด็กหญิงอัญมณี พรชัย
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๒๒

เด็กชายอินทัช เทียงบางหลวง

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๒๓

เด็กชายเกตุธำรงค์ แซ่ตัง

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๒๔

เด็กหญิงเปรมฤทัย เลียงนาราบ
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๒๕

เด็กหญิงไมโกะ อิชิบาชิ
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๒๖

เด็กชายกิตติชัย เปาอยู่สุข
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๒๗

เด็กหญิงธิดาทิพย์ สมัยรัตน์
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๒๘

เด็กหญิงปนัดดา สมสุข

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๒๙

นางสาวพรรณวิภา คนหาญ
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๓๐

นางสาวรจนันท์ คำพิทักษ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๓๑

นางสาวลินลนี เพชรเกาะ
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๓๒

นายศุภกานต์ สุวรรณชัย
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๓๓

นางสาวสุนันท์ พลเยียม

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๓๔

นางสาวสุนิษา เหลืองพีระชัย
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๓๕

นางสาวสุภัคศิริ แก้วศรี
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๓๖

นางสาวอรณิชา จันทร์เงิน
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๓๗

เด็กหญิงอลิษา สอนประดิษย์
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๓๘

นายอำนาจ เนาว์ศรีสอน
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๓๙

เด็กหญิงลริศรา กลินจันทร์

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๔๐

เด็กชายธนวัต ช่วยอุระชน
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๔๑

เด็กชายธนากร ทรัพย์กมล
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๔๒

เด็กชายธนโชติ แพงศรีละคร
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๔๓

เด็กหญิงนาตยา อยู่เมียง

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๔๔

เด็กชายปยเวศ สังหอย
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๔๕

เด็กชายพัฒภูมิ มหานาม
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๔๖

เด็กหญิงพิมลรัตน์ สาตร์คล้า
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๔๗

เด็กหญิงระพีพัฒน์ บุญญะสิทธิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๔๘

เด็กชายวรากรณ์ ดิษฐกว้าง
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๔๙

เด็กหญิงวาสนา ฉัตรคช
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๗๖ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๒๖๕๐

เด็กหญิงวิมลรัตน์ รุ่งสัมฤทธิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๕๑

เด็กชายวุฒิไกร เกษร
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๕๒

เด็กชายศิรสิทธิ

์

อุตธาพงษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๕๓

เด็กหญิงศิริพรณ์ บอผ่อง
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๕๔

เด็กหญิงศุภลักษณ์
เตชะกาญจนวงศ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๕๕

เด็กหญิงสกุลเกศ ปนแหลม
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๕๖

เด็กหญิงสาวิตรี เพชร์ทองเกลียง

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๕๗

เด็กชายสิทธา กมลาสิน
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๕๘

เด็กหญิงสุพัชฌาย์ คูณรักษ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๕๙

เด็กหญิงสุภาวรรณ ศรีวิจา
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๖๐

เด็กชายอนันตสิทธิ

์

ภิระบรรณ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๖๑

เด็กหญิงอรพรรณ คำอ่อน
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๖๒

เด็กหญิงเพชรา เพ็ชรพิรุณ
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๖๓

เด็กหญิงเสาวณี แสนรักษ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๖๔

เด็กหญิงแพรชมพู กระดังงา
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๖๕

เด็กหญิงกวินทิพย์ เปราเร

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๖๖

เด็กหญิงกันตา ศิริรัตน์
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๖๗

เด็กหญิงญานิน่า ไอรัส
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๖๘

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ สุจำนงค์
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๖๙

เด็กหญิงณัฐกฤตา แสงแก้ว
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๗๐

เด็กหญิงอรญา สีเขียว
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๗๑

นางสาววชิราภรณ์ สิงคราช
๐๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๗๒

นางสาวสมหทัย ใจทอง
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๗๓

นางสาวนฤมล ทองด้วง
๓๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๗๔

นายสุกัลย์ ตะรุษะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๗๕

นายรุ่งโรจน์ เจริญตัว
๓๑/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๗๖

นางประไพ งามละออ
๑๘/๐๒/๒๕๐๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๗๗

นางกันยา เนียมนาค
๑๒/๐๔/๒๕๐๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๗๘

นางศิริรัตน์ วงษ์ศรีแก้ว
๐๕/๐๓/๒๕๑๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๗๙

นางนัยนา รัตนรัตน์
๐๒/๐๓/๒๕๑๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๘๐

นางวราพร ดวงดารา
๑๔/๐๕/๒๕๐๓

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๘๑

นางนุชนาถ ดำนิล
๒๘/๐๔/๒๕๑๐

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๘๒

นางทิพวรรณ พิณเสนาะ
๒๓/๐๗/๒๕๒๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๘๓

นางสาวอุมากรณ์ เขม้นกสิกรณ์
๐๒/๑๑/๒๕๓๒

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๘๔

นางสาวสาวิตรี พวงเข็มแดง
๐๑/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๗๗ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๒๖๘๕

นางอมเรศ อินทรชุมนุม
๐๓/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๘๖

นางอังคณา พงษ์ศิริปรีดา
๑๖/๐๘/๒๕๒๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๘๗

นางแน่งน้อย สีแตง
๑๓/๐๘/๒๔๙๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๘๘

นางสาวศรีนวล จันทร์เชือ

้

๒๑/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๘๙

นางสาวณิชมน เพ็งผ่อง
๐๓/๐๑/๒๕๐๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๙๐

นางจริญทิพย์ รีเรืองชัย

๒๒/๑๒/๒๕๑๒

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๙๑

นางอรอรุณ เจริญชีพ
๒๕/๐๕/๒๕๑๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๙๒

นางพจนา ชูจันทร์
๑๖/๐๕/๒๕๐๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๙๓

นางพัชนี ท้วมตะเคียน
๐๔/๐๕/๒๕๐๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๙๔

นางสาวปรียาภรณ์ เสนาหาร
๒๙/๐๔/๒๕๑๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๙๕

นายถวิล ปญญาแก่นกล้า
๐๒/๑๑/๒๕๐๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๙๖

นางการุณรัตน์ ภูมิทอง
๑๘/๒/๒๕๐๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๙๗

นางสาวสุชิน สำราญรมย์
๑๘/๑๒/๒๕๐๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๙๘

นายธีระยุทธ พุ่มพวง
๒๔/๐๑/๒๕๑๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๖๙๙

นางสมหมาย พุ่มพวง
๒๒/๐๖/๒๕๑๒

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๐๐
นางประภา จันทร์วิจิตร์

๑๐/๐๑/๒๕๐๑
โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๐๑

นางทองหล่อ โพธิทอง

์

๒๒/๑๐/๒๕๐๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๐๒

นางสายพิน บุญนุช
๓๐/๐๕/๒๕๐๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๐๓

นายชวนชัย ชาติศักดิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๐๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๐๔

นางลัดดา เพชรชะเอม
๐๗/๐๔/๒๕๐๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๐๕

นายเพ็ชรน้อย เส็งสุข
๑๔/๑๐/๒๕๐๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๐๖

นางนวลจันทร์ อักษรมัต
๒๓/๐๙/๒๕๑๒

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๐๗

นายอำนาจ งามขำ
๑๔/๐๙/๒๕๑๓

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๐๘

นางพัชรี ภักดีวิลัย
๑๖/๐๘/๒๕๐๐

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๐๙

นางสาวจิรปรียา ประชาสุข
๒๖/๐๕/๒๕๒๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๑๐
นางสาวเพชรจรินทร์ วงเวียน

๐๓/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๑๑

นายบัณฑิต สีอ่อน

๑๕/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๑๒

นางสาวอังค์วรา อ้นอมร
๓๐/๐๖/๒๕๒๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๑๓

นายวีระพงษ์ ชูจันทร์
๒๐/๐๕/๒๕๒๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๑๔

นางสาววิไลพร ขาวขำ
๒๐/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๑๕

นางสาวจริยาภรณ์ มันคง

่

๐๗/๐๓/๒๕๒๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๑๖

นายวัลลภ มารศรี
๐๒/๐๕/๒๕๒๒

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๑๗

นางสาวมันจนา อ้นเงิน

๑๑/๑๒/๒๕๑๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๑๘

นางสาวศิริพร ราชเกตุ
๑๘/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๑๙

นางสาวนิภา นาสมจิตร
๐๗/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๗๘ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๒๗๒๐

นายภัทรกร จันทร์สว่าง
๑๐/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๒๑

นางสาวศิราณี บุตรมณี
๒๕/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๒๒

นายนัดที แจ่มใส
๒๘/๑๐/๒๕๒๐

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๒๓

นางสาวกมลเนตร จิตรตรีนิตย์
๒๙/๐๘/๒๕๒๐

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๒๔

นางสาวอัญชลี แท่งทอง ๙/๑/๒๕๓๓ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๒๕

นางสาวประวีณา ดาขุนทด
๒๒/๕/๒๕๓๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๒๖

นางสาวธนภร มันสิงห์

่

๔/๑/๒๕๓๑ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๒๗

นายนพดล เถือนรอต

่

๙/๕/๒๕๓๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๒๘

นางสาวธัญญารัตน์ สายใหม่ ๑๐/๔/๒๕๓๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๒๙

นางสาวเบญจพร โพธิสง่า

์

๒๖/๒/๒๕๓๐
โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๓๐

นายวิษณุ พันธุ์จันทร์
๑๘/๙/๒๕๒๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๓๑

เด็กหญิงภคพร สันติวิมลรัตน์
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๓๒

เด็กหญิงกนกพรรณ โสภา
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๓๓

เด็กหญิงชมพูนุช สุวรรณพิทักษ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๓๔

เด็กชายชิตพล กล่อมวิญญา

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๓๕

เด็กชายนัฐวัฒน์ มิงคำ

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๓๖

เด็กหญิงนัทธมน แซ่อึง

้

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๓๗

เด็กชายภูวนาท งามศรี
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๓๘

เด็กชายวสันต์ แย้มไฝ
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๓๙

เด็กชายศิรสิทธิ

์

แก้วจรูญ
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๔๐

เด็กหญิงศุภิสรา สุขประเสริฐ
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๔๑

เด็กชายสรรเสริญ นันทไพบูลย์
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๔๒

เด็กหญิงอรปรียา ถนอมวงศ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๔๓

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

อาจขำ
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๔๔

เด็กชายกิตติวุฒิ แพนไธสง
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๔๕

เด็กชายจิรภัทร กตเวทวารักษ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๔๖

เด็กหญิงฉัตรชา
ศรีเวสาประเสริฐ

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๔๗

เด็กหญิงชนิกา พลพิพัฒน์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๔๘

เด็กชายชินวัตร ศรีเดช
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๔๙

เด็กชายฌานุวัฒน์ ศรีสุภผลโภชน์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๕๐

เด็กชายณภัทร กัลยานุกิจ
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๕๑

เด็กหญิงณัฐธิชา ชูเกษม
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๕๒

เด็กชายณัฐพล โครตตาแสง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๕๓

เด็กหญิงณิชากร ไชยพงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๕๔

เด็กหญิงณิฎฐา รามโกมุท
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๗๙ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๒๗๕๕

เด็กหญิงทิพย์ฤดี เมฆตรง
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๕๖

เด็กชายธนะชัย สอนเกิด
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๕๗

เด็กชายธนาธรณ์ วรรณุทรวง
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๕๘

เด็กหญิงธีรดา กาญจนเมฆ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๕๙

เด็กหญิงนภัสนันท์ กมลพร้อมวงศ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๖๐

เด็กชายนฤเบศร์ บุษบง

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๖๑

เด็กหญิงนันทิชา เมษบาลพิทักษ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๖๒

เด็กหญิงปาลิตา บุตรอำคา
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๖๓

เด็กชายพงศกร รสจันทร์
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๖๔

เด็กชายพัชระชัย ร้องหมอดี
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๖๕

เด็กหญิงพาขวัญ เพชรชาติ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๖๖

เด็กหญิงพิมณภัทร จันทร์โพธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๖๗

เด็กชายภูมิพัฒน์ กาจหาญ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๖๘

เด็กชายรังสิมันตุ์ คำเสน
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๖๙

เด็กหญิงรุ่งนภา เหมาะเหม็ง
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๗๐

เด็กหญิงลีลาวดี บุญเรือง
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๗๑

เด็กชายวรากร ประทีปทอง
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๗๒

เด็กหญิงวรารัตน์ สูงสุด
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๗๓

เด็กหญิงวิภาพร หักรังษี
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๗๔

เด็กชายศราวิน แปนพันธุ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๗๕

เด็กหญิงศศิธร เรืองจุ้ย
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๗๖

เด็กหญิงศิรินภา อ่อนทองหลาง
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๗๗

เด็กชายสิวะ มีสันเทียะ
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๗๘

เด็กชายสุทธิวัฒน์ สุวรรณมณี
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๗๙

เด็กหญิงอารียา ศรีแพง
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๘๐

เด็กหญิงเกสรา สมผัด
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๘๑

เด็กหญิงกชกร ทุริยานนท์
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๘๒

เด็กหญิงกมลชนก ศรีบุญเรือง
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๘๓

เด็กชายกฤชธัช เฟองแดง
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๘๔

เด็กชายกฤษณพงศ์ ประจันทร์แดง
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๘๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ถึงหมืนไวย์

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๘๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ฟกขาว
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๘๗

เด็กชายกุลพัทธ์ กาจหาญ
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๘๘

เด็กหญิงกุลวรา สุวรรณศรี
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๘๙

เด็กชายจักรรินทร์ กลินจุบัน

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๘๐ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๒๗๙๐

เด็กหญิงจีรนันท์ คำหอม
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๙๑

เด็กชายชยธร ตันจรารักษ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๙๒

เด็กหญิงชลธิชา แถวทอง
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๙๓

เด็กหญิงชลิตา ชัยพา
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๙๔

เด็กหญิงณฐพร วรรณประภา
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๙๕

เด็กหญิงณฐรักษ์ อินอ่อน
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๙๖

เด็กหญิงณัฐณิชา สมใจ
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๙๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ พรหมพิมพ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๙๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ชืนกมล

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๗๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ วิจิตโกศล
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๐๐
เด็กหญิงณิชากานต์ มุ่งอิงกลาง

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๐๑

เด็กหญิงดวงดาว โทนหงสา

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๐๒

เด็กหญิงดวงฤดี วัฒนา
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๐๓

เด็กชายดามพ์ เศรษฐวิฑูรวัฒน์
๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๐๔

เด็กชายทศพล ทับน้อย
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๐๕

เด็กหญิงทอฝน ลูกฟก
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๐๖
เด็กหญิงทัศนลักษณ์ เขียวอุบล

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๐๗

เด็กหญิงธนพร ยะวงษา
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๐๘

เด็กหญิงธนพร สายเล็ก
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๐๙

เด็กหญิงธนพร อุมาพิริยะกุล
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๑๐

เด็กชายธนพล สำเร็จสุข
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๑๑

เด็กชายธราสุต โพธิประยูร

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๑๒

เด็กชายธัญธร คำสุข
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๑๓

เด็กหญิงธีรธิดา เณรผึง

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๑๔

เด็กชายธีรวัต ริมสกุล
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๑๕

เด็กชายนพคุณ ปญโญ
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๑๖

เด็กชายนันทกร มณีเนตร
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๑๗

เด็กชายนันทิพัฒน์ วงปตตา
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๑๘

เด็กหญิงนำฝน เรืองศรี
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๑๙

เด็กชายปฏิภาณ รักภักดี
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๒๐

เด็กหญิงปภัสสรา ภัทระสิริกุล

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๒๑

เด็กหญิงปรีญาเรศ บุญศิริ
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๒๒

เด็กชายปรเมศร์ เฉลิมสุข

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๒๓

เด็กชายปญจพล หนูเรียง

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๒๔

เด็กหญิงปญญาพร บุญจันทร์
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๘๑ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๒๘๒๕

เด็กหญิงปยมน
แก้วมานะประเสริฐ ๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๒๖

เด็กหญิงพรทิพา บุญทัน
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๒๗

เด็กหญิงพรธัญรัฐ อัศวพุฒิวงศ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๒๘

เด็กหญิงพรพรหม พงษ์ผล
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๒๙

เด็กชายพรพิทักษ์ นิมนนท์

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๓๐

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา จตุทิพย์สมพล
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๓๑

เด็กหญิงพันธ์วิรา เลาหะพันธ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๓๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก นิรันพันธ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๓๓

เด็กชายพีรพงษ์ ศรีสาวรรณ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๓๔

เด็กชายพีรพัฒน์ ดวงสุภา

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๓๕

เด็กชายพุฒิพงศ์ แก้วกมล
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๓๖

เด็กหญิงฟาใส สายสมิง

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๓๗

เด็กหญิงภรภัทร จันโทริ
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๓๘

เด็กหญิงภัทรสุดา สุขรี

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๓๙

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ไพรจันทร์
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๔๐

เด็กหญิงภาสินี วัฒนาวรสกุล
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๔๑

เด็กชายภูดิส สังพาลี
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๔๒

เด็กชายภูมินทร์ มนต์เหลา
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๔๓

เด็กชายภูริพัชร์ พูลสวัสดิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๔๔

เด็กหญิงมธุรดา ขันทะสอน
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๔๕

เด็กหญิงรุจิมา รุ่งวชิรา
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๔๖

เด็กชายวันชนะ ซามาตร
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๔๗

เด็กหญิงวัสฎากร บัวลำพอง
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๔๘

เด็กหญิงวีรยา กลินหอม

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๔๙

เด็กหญิงศศิชา สัทธาพงศ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๕๐

เด็กชายศุภกฤต ปทุมรัตนนารา

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๕๑

เด็กหญิงษมาพร กะลาทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๕๒

เด็กชายสายวิสูตร พรหมช่วย
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๕๓

เด็กหญิงสิริกร ทองนรินทร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๕๔

เด็กหญิงสิริวิมณ กาญจนพฤกษ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๕๕

เด็กหญิงสุกัญญา คนึงเหตุ
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๕๖

เด็กหญิงสุจิรา โสภาพ
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๕๗

เด็กหญิงสุนันทา สนทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๕๘

เด็กหญิงสุพรรษา เอมบุญ
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๕๙

เด็กหญิงสุพิชญา ทัดสะวอน
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๘๒ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๒๘๖๐

เด็กหญิงสุภัสสร บัวจันทร์
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๖๑

เด็กหญิงสุภาภรณ์ บัวทัง

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๖๒

เด็กหญิงสุรนิชญ์ ภิรมย์ทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๖๓

เด็กชายสุรยุทธ สุขเฉย
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๖๔

เด็กหญิงสุรัสวดี บุญคง
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๖๕

เด็กหญิงหทัยทิพย์ จันฤทธิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๖๖

เด็กชายอดิเรก ร่มรืน

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๖๗

เด็กชายอนุศร แก้วชะมอญ
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๖๘

เด็กชายอภิรักษ์ ไทยเจริญ
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๖๙

เด็กหญิงอภิสรา รวมธรรม
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๗๐

เด็กหญิงอมรรัตน์ ชนะบุตร
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๗๑

เด็กหญิงอรวรรณ คล้ายรามัญ
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๗๒

เด็กหญิงเจนจิรา ทัดศรี
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๗๓

เด็กชายเจริญชัย บุญเก็บ
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๗๔

เด็กชายเจษฎา ตุ่นทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๗๕

เด็กชายเดชา มีมุข
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๗๖

เด็กหญิงเพชรลดา สุวรรณรัตน์
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๗๗

เด็กชายเศรษวัฒน์ เทียมบัณฑิตย์
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๗๘

เด็กหญิงกรุณากร เพียะวงศ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๗๙

เด็กหญิงกัลยรัตน์ กลินสอน

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๘๐

เด็กหญิงชุลิตา แฟงรอด

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๘๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ฤทธิสืบเชือ

์ ้

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๘๒

เด็กชายเรืองศักดิ

์

ทองดี
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๘๓

นางสาวพรพิมล ทองนรินทร์
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๘๔

นางสาวอรปรียา พันธุ์งาม
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๘๕

นางสาววันเพ็ญ อักษร

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๘๖

เด็กชายสุธิราช พิพิธพรพงศ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๘๗

เด็กหญิงอภัสรา นพขำ
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๘๘

เด็กหญิงอรนันท์ ภู่ศรีทอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๘๙

เด็กชายจิรชัย ถาปนแก้ว
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๙๐

เด็กชายจีรยุทธ แสงอาวุธ
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๙๑

เด็กชายชานนท์ เนตบวบ
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๙๒

เด็กชายทักษิณ ธนูศิลป
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๙๓

เด็กชายธีรวัฒน์ สังโสมา
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๙๔

เด็กหญิงนันทา บรรพแก้ว
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๘๓ / ๑๐๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๒๘๙๕

เด็กหญิงรัตติการณ์ โชติกลาง
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๙๖

เด็กชายวรพรต ไหวติง
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๙๗

นายนครินทร์ สุขพูล
๑๔/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๙๘

นางปราณีต รัศมี
๗/๑๒/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๕๙/๒๘๙๙

เด็กหญิงสมฤทัย เสือปรางค์
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๐๐
นางสาวนภัสกร สมประสงค์ ๕/๕/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๐๑

เด็กหญิงกรบงกช
ประกอบเขตการณ์ ๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๐๒

เด็กชายกรวิชญ์ พึงสุข

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๐๓

เด็กหญิงกฤติยา วรปภาวินวงศ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๐๔
เด็กชายกัญจน์นวิชย์ มันศักดิ

่ ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๐๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทับทิมศรี
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๐๖

เด็กชายกัณตภน แสงเรือง
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๐๗

เด็กหญิงกันติชา พลับพลาทอง
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๐๘ เด็กหญิงกาญจนารัตน์
บุตรเนียม

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๐๙

เด็กชายกิตติธัช เตียสุนทรารมย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๑๐

เด็กหญิงกุญช์ภรณ์ ลิมกุลอนันต์

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๑๑

เด็กชายก้องภพ กู่นอก
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๑๒

เด็กชายคุณพัทธ์ ลามาติพานนท์
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๑๓

เด็กชายจตุรภัทร เบญจสัตย์กุล
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๑๔

เด็กชายจารุวิทย์ ลัทธ์ธรรม
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๑๕

เด็กหญิงจิณห์วรัช ภู่สาย

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๑๖

เด็กชายจิตติพัฒน์ รุ่งเรือง
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๑๗

เด็กหญิงจิรัชญา เจริญสม

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๑๘

เด็กชายจิรัฎฐ์ วรรณลักษณ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๑๙

เด็กหญิงจิราพัชร พุทไธสง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๒๐

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เหมวงศ์มณีกุล
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๒๑

เด็กหญิงชนัญธิดา อินเหมือน
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๒๒

เด็กหญิงชนิตรา รอดสม
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๒๓

เด็กหญิงชมฟา กองสี
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๒๔

เด็กหญิงชมษร ตุลาพิทักษ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๒๕

เด็กชายชลธร หรังศิริ

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๒๖

เด็กหญิงชวิดา วัฒนมาลี
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๒๗

เด็กชายชัชธร สุดสาย
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๒๘

เด็กชายชินภัทร สังฆ์สกุล
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๒๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ กู้ทรัพย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๘๔ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๒๙๓๐

เด็กหญิงญาดา ยิมงาม

้

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๓๑

เด็กหญิงญาตาวี งามแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๓๒

เด็กหญิงฐิติชญา อักกะโชติกุล
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๓๓

เด็กชายณชพล กอบชัยพานิช
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๓๔

เด็กชายณชพล แดงวิสุทธิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๓๕

เด็กชายณฐกร ถาวรพันธุ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๓๖

เด็กหญิงณฐพร ว่อง
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๓๗

เด็กหญิงณฐมณฑ์ กาฬแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๓๘

เด็กชายณัฏฐเอก ขันติกิจ
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๓๙

เด็กชายณัฐกฤต สัจจารักษ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๔๐

เด็กหญิงณัฐกฤตา วงศ์เรืองวิศาล
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๔๑

เด็กหญิงณัฐชยา จันทรมณี
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๔๒

เด็กหญิงณัฐณิชา พยัคมะเริง
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๔๓

เด็กหญิงณัฐธิดา ท้วมลี

้

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๔๔

เด็กหญิงณัฐนันท์ เดโช
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๔๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ เอือเพิมเกียรติ

้ ่

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๔๖

เด็กหญิงณัฐพร ไชยศิริวัฒนะกุล
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๔๗

เด็กชายณัฐภัทร ตังศักดิชัยสกุล

้ ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๔๘

เด็กหญิงณิชกานต์ ริมพนัสสัก
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๔๙

เด็กหญิงณิชาภา ปยะประภาพันธ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๕๐

เด็กชายดิศนัยย์ ลิวเฉลิมวงศ์

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๕๑

เด็กชายถิรายุทธ์ วิเชียรศิลป

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๕๒

เด็กหญิงทิพยรัตน์ สุขไพบูลย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๕๓

เด็กชายธนกร ประชาชนะชัย
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๕๔

เด็กชายธนกร เปาทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๕๕

เด็กหญิงธนกฤต อาชะวะบูล
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๕๖

เด็กหญิงธนัญญา อัศวสงคราม
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๕๗

เด็กชายธนาธิป พัฒนกิจศิริคุณ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๕๘

เด็กหญิงธวัลรัตน์ กุญชร
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๕๙

เด็กชายธัชอิง ยิงยง

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๖๐

เด็กหญิงธิญาดา วงศ์ช่อฟา
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๖๑

เด็กหญิงธินันอรกูล สานธนาจิตรชัย
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๖๒

เด็กชายธิปกลักษณ์ ชาวงษ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๖๓

เด็กหญิงธิษตยา รุ่งเรือง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๖๔

เด็กหญิงธีรกานต์ ธนูศรี
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๘๕ / ๑๐๑

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๒๙๖๕

เด็กชายธีรุตม์ จอมคำสิงห์
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๖๖

เด็กชายธเนศพล ประเสริฐสุข

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๖๗

เด็กชายนนทพัทธ์ พลอยมี
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๖๘

เด็กชายนราวิชญ์ พิเศษพงษา
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๖๙

เด็กหญิงนววรรณ วสันต์สว่างวงศ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๗๐

เด็กชายนันทวัฒน์ วงศรี
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๗๑

เด็กหญิงนิษฐา เกษมสันติ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๗๒

เด็กชายนิโฆไฬญ์ อิสระ เวลช์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๗๓

เด็กหญิงนีรชา ทองสุขใส
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๗๔

เด็กชายบวรวัช คละวรรณดี
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๗๕

เด็กหญิงบัณฑิตา ทองแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๗๖

เด็กหญิงปคุณา บุบผา
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๗๗

เด็กชายปภังกร เชือกย้อย
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๗๘

เด็กชายปภัสส์ คำพันธุ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๗๙

เด็กหญิงปภาวี รามวงศ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๘๐

เด็กหญิงปรัชญา อุตธรรมชัย
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๘๑

เด็กหญิงปราณิตา ศิริธร
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๘๒

เด็กหญิงปริชญา เสวก
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๘๓

เด็กชายปวรปรัชญ์ เปรมบุตร
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๘๔

เด็กชายปวรปรัชญ์ แสงคำ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๘๕

เด็กหญิงปญจรัตน์ โอภาสสัจจะกุล
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๘๖

เด็กชายปญญวัฒน์ ทองอยู่
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๘๗

เด็กชายปญธิคมน์ บวรธนะสินธ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๘๘

เด็กชายปญปติกรณ์ ทองไทย
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๘๙

เด็กหญิงปณฑิตา เพชรพราว
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๙๐

เด็กชายปณณธร อุ่นภมรชัย
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๙๑

เด็กชายปณณวิชญ์ กุลนานันท์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๙๒

เด็กชายปณณวิชญ์ โรจนวานิชกิจ
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๙๓

เด็กชายปารมี แซ่เจียะ
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๙๔

เด็กหญิงปารวี สุวรรณกูล
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๙๕

เด็กหญิงปาริณ ทิพวรรณ
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๙๖

เด็กหญิงปาลิดา อาริยะวงค์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๙๗

เด็กหญิงปยธิดา ทัศรี
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๙๘

เด็กหญิงปยอร ดวงชาทม
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๒๙๙๙

เด็กหญิงปุญญิศา ชีวะอิสระกุล
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๘๖ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๓๐๐๐
เด็กชายพงศภัค เปรมอ่อน

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๐๑
เด็กชายพชร ฟุงฟู

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๐๒
เด็กชายพชร หาญทะเล

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๐๓
เด็กหญิงพชรอร อร่ามฉาย

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๐๔
เด็กชายพบธรรม กัลยพฤกษ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๐๕
เด็กหญิงพรรวษา แสงฤทธิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๐๖
เด็กชายพลธนดล อินทสุวรรณ

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๐๗
เด็กชายพลมาศ แสนทวีสุข

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๐๘
เด็กชายพลสรรค์ วัฒนพรพิพัฒน์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๐๙
เด็กหญิงพลอยไพลิน ชนะแสบง

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๑๐
เด็กหญิงพิชชานันท์ มะสีพันธุ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๑๑

เด็กหญิงพิชาภรณ์ กุลธีระวิทย์
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๑๒
เด็กหญิงพิณญาภรณ์ พรมมา

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๑๓

เด็กหญิงพิมพิกา
เตรียมวิจารณ์กุล

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๑๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ลีลาวนาชัย
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๑๕

เด็กหญิงพิมพ์สวย วงศ์วโรดม
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๑๖

เด็กชายพีรดนย์ แสนทำพล
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๑๗

เด็กหญิงพีรดา วิทูรประสาทผล
๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๑๘

เด็กชายพีรพัฒน์ เหล่าวีระธรรม
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๑๙

เด็กชายพีรวิชญ์ ดำสนิท
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๒๐
เด็กชายพีระวัฒน์ กิงตระการ

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๒๑

เด็กหญิงภคพร สุวรรณพฤกษ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๒๒

เด็กชายภัทรภูมิ กมลวารินทร์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๒๓

เด็กหญิงภัทรลภา วิเศษหอม
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๒๔

เด็กหญิงภัทรวดี สุฤทธิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๒๕

เด็กหญิงภัสนันท์ นามแดง
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๒๖

เด็กชายภูดิท คุณรักษ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๒๗

เด็กชายภูริ ส่งประเสริฐ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๒๘

เด็กชายภูริช ชาววังฆ้อง
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๒๙

เด็กชายภูเบศ เดียวสุทธิชาติ
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๓๐
เด็กหญิงมณฑิรา ศรีบุตรตา

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๓๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ ชูชาติ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๓๒

เด็กชายมองโกล ภัทรมานพ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๓๓

เด็กหญิงมารินา กิตติชัยกุลกิจ
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๓๔

เด็กหญิงมาริสา ลีลากุศลวงศ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๘๗ / ๑๐๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๓๐๓๕

เด็กชายยศภัทร โตมา

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๓๖

เด็กชายรพีพงศ์ อินทร์พันธุ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๓๗

เด็กหญิงรวิภา ศรีทะโร
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๓๘

เด็กหญิงรวิสรา กรีโส
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๓๙

เด็กชายรังสิมันตุ์ ศรีชมภู
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๔๐
เด็กหญิงรัชญา ศรไชย

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๔๑

เด็กชายรัชภาส วรรณวงศ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๔๒

เด็กหญิงรุจีรัตน์ ศรีสวัสดิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๔๓

เด็กหญิงรุ่งทิวา ยิมณรงค์

้

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๔๔

เด็กชายลิกอร์ ชายวงศ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๔๕

เด็กชายวงศธร อัครนวภูมิ
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๔๖

เด็กหญิงลฎาภา วรธนารัตน์
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๔๗

เด็กหญิงวรัชยา พากเพียร
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๔๘

เด็กชายวสุ ธนินภูริชญา
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๔๙

เด็กหญิงวัชราพร เทศสิตานนท์
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๕๐
เด็กหญิงวันสิริ แย้มโกสุมภ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๕๑

เด็กหญิงวิชญาพร โมกไธสง
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๕๒

เด็กชายวิภู ภู่สกุล
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๕๓

เด็กชายวิริทธิพล

์

ยอดศรีเมือง
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๕๔

เด็กหญิงวิศรุตา ชุมแวงวาป

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๕๕

เด็กหญิงศรสวรรค์ ศิรินิยมชัย
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๕๖

เด็กหญิงศรุดา ยงวัฒนสุนทร
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๕๗

เด็กหญิงศศิภา ชยเดชบำรุง
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๕๘

เด็กชายศิรศักดิ

์

เพิมทรัพย์

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๕๙

เด็กหญิงศิราพร ทรัพย์ประสงค์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๖๐
เด็กชายศิริชัย ยาชะรัด

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๖๑

เด็กหญิงศิวารักข์ บริรักษ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๖๒

เด็กชายศุภกร สุทโท
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๖๓

เด็กชายศุภกร เสริมศักดิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๖๔

เด็กชายสพล เจือจ้อย

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๖๕

เด็กหญิงสริมน หนูไชยา
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๖๖

เด็กหญิงสวิชญา ทับทองคำ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๖๗

เด็กหญิงสิตานันท์ พัฒนานันท์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๖๘

เด็กหญิงสิตาภัทร ณ  ระนอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๖๙

เด็กหญิงสิรยากร กุลสุวรรณ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๘๘ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๓๐๗๐
เด็กหญิงสิริกร ลาดกระโทก

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๗๑

เด็กหญิงสิริยาภรณ์ จันทรศรี
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๗๒

เด็กหญิงสุคนธนา รัตนรุ่งกิจ
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๗๓

เด็กหญิงสุธาสินี ไทยวงษ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๗๔

เด็กหญิงสุปรียา เรืองรุ่ง
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๗๕

เด็กหญิงสุพัชญา ดิษจังหรีด
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๗๖

เด็กหญิงสุพิชญา คลายคลี

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๗๗

เด็กหญิงสุพิชญา ศิริอังคาวุธ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๗๘

เด็กหญิงสุรภา เจริญสุขอนันต์
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๗๙

เด็กหญิงสุวพิชญ์ สำราญถิน

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๘๐
เด็กชายสุวรรณภูมิ จันทนะ

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๘๑

เด็กหญิงหรรษภรณ์ แก้วปานกัน
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๘๒

เด็กหญิงฬยาพร เพ็ญนิเวศน์สุข
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๘๓

เด็กหญิงอชิรญา
เอียมวิเชียรเจริญ

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๘๔

เด็กชายอธิป จิตรวศินกุล
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๘๕

เด็กชายอนวัช พัดทะอำพัน
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๘๖

เด็กชายอรรจกร ลิขิตชาญชัย
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๘๗

เด็กชายอรรถโกวิท เรืองสุรเกียรติ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๘๘

เด็กชายอัฑฒกร กันกลาง

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๘๙

เด็กหญิงอันนา ภู่นภาประเสริฐ
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๙๐
เด็กชายอากิระ อิเคดะ

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๙๑

เด็กหญิงอุรัสยา ศรีจินดา
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๙๒

เด็กหญิงอุษณิภา แก้วจอหอ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๙๓

เด็กหญิงเณศรา เนืองนาคา

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๙๔

เด็กชายเตชินท์ เรืองขจร
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๙๕

เด็กชายเปรม เอนกศรี
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๙๖

เด็กชายเอกณัฏฐ์ ณัฐศรัณย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๙๗

เด็กหญิงเอฟบี ซืออิงลิม
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๙๘

เด็กชายแทนคุณ รอบคอบ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๐๙๙

เด็กหญิงแทนใจ นักพิณพาทย์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๐๐
เด็กหญิงโชติกา พัฒนศร

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๐๑

เด็กชายโนเอ็น ศิวัช เปอเลอกรี
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๐๒

เด็กชายไมเคิล เฟรทแมน
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๐๓

เด็กหญิงไอรัก แซ่งุ่ย
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๐๔

เด็กหญิงกชพรรณ อูทอง
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๘๙ / ๑๐๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๓๑๐๕

เด็กชายกณพ นวลเสือ
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๐๖

เด็กหญิงกรวรรณ โรจเอกวรกุล
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๐๗

เด็กชายคุณานนท์ เริงทรง
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๐๘

เด็กชายจุรณินท์ อรรถบดีกุล
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๐๙

เด็กหญิงชวัลญา มีสวัสดิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๑๐

เด็กหญิงชินาทิพ บุญขันธ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๑๑

เด็กชายชิษณุพงศ์ นภาเพชรรัตน์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๑๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ พลับนิล
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๑๓

เด็กชายชุนตะ ฮาเซกาวะ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๑๔

เด็กชายณฐนนท์ เนระแก
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๑๕

เด็กชายณภัทร ว่อง
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๑๖

เด็กหญิงณัฐชยา น่วมสำราญ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๑๗

เด็กหญิงณัฐชยา เนตรสุพรรณ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๑๘

เด็กชายธนกร พยัคฆรักษ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๑๙

เด็กชายธนชาติ สาหร่าย
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๒๐

เด็กหญิงธันชนก ปญญา
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๒๑

เด็กชายธาร ปอมทอง
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๒๒

เด็กชายธีรพัฒน์ อยู่สวน
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๒๓

เด็กชายนนทกร จันภักดี
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๒๔

เด็กชายนพรัตน์ พรมเอียม

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๒๕

เด็กชายบรรณ ไข่มุสิก
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๒๖

เด็กชายปฏิพล เสนาะ
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๒๗

เด็กหญิงปริวดา คุรุกิจกำจร
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๒๘

เด็กหญิงปารณีย์ รุ่งศักดิเจริญชัย

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๒๙

เด็กชายพงศ์ภรณ์ อินทร์พันธุ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๓๐

เด็กชายพรกรัณย์ พิริยะสกุล
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๓๑

เด็กชายพรหมพัฒน ธรรมครูปทม์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๓๒ เด็กหญิงพลอยแผ่นดิน
ปริศนานันทกุล

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๓๓

เด็กหญิงพัชชา หรรษกุล
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๓๔

เด็กชายพันสิทธิ

์

ศรีพราม
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๓๕

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สงวนสัตย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๓๖

เด็กชายพีรณัฐ เล็กคง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๓๗

เด็กชายภควรรธก โอสุวรรณรัตน์
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๓๘

เด็กหญิงภัทรภร พิทักษ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๓๙

เด็กชายภานพ ลือวิศวกุล
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๙๐ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๓๑๔๐

เด็กชายภูริรักษ์ ลิมรุฑานนท์

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๔๑

เด็กชายภูเบศ เถือนวัฒน์

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๔๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ พณิชาฉัตรคุปต์
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๔๓

เด็กหญิงมัชฌิมา ขาวผ่อง
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๔๔

เด็กชายรชต ลับบัวงาม
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๔๕

เด็กชายรวิภาส เทศวงษ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๔๖

เด็กหญิงรัชนีกร ก่อทอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๔๗

เด็กชายวชิรวิทย์ ชุมวงศ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๔๘

เด็กชายวัชรพล เทศสิตานนท์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๔๙

เด็กหญิงวิชญาดา มีเดช

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๕๐

เด็กหญิงวีรดา รัตนเศียร
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๕๑

เด็กหญิงศรัณย์พร มงคลสังข์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๕๒

เด็กหญิงศุภรดา สุริยะ
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๕๓

เด็กชายสฐภนช์ เครือศรี
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๕๔

เด็กหญิงสิปาง สิทธิไชยนันท์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๕๕

เด็กหญิงสุวรา ทองล้วน
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๕๖

เด็กชายอดิเทพ ศรีทะโร
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๕๗

เด็กหญิงอธิชา คีรี
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๕๘

เด็กชายอธิบดี ประสิทธิพันธ์

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๕๙

เด็กชายอธิศ จิตเพราเพริด
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๖๐

เด็กชายเจษณะ กสิโสภา
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๖๑

เด็กหญิงเมธาวี
วิทยาพานิชย์พันธ์ ๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๖๒

เด็กชายเสฏฐพงศ์
ปยะพฤกษพรรณ ๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๖๓

เด็กหญิงโยษิตา ตรีกา

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๖๔

นางสาวสุนิษา รอดทับ
๐๗/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๖๕

นางนันท์นภัส พรหมสวัสดิ

์

๓/๑๐/๒๔๙๙
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๖๖

นางสาวสาวิตรี ชูฉำ
๑๔/๓/๒๕๓๕

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๖๗

นางสาวกาญจนา คนที
๙/๑๑/๒๕๓๓

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๖๘

นายไกรสร กล้าสู้
๑๔/๓/๒๕๓๔

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๖๙

นางกาญจนา ปจจะมูล
๑๕/๓/๒๕๐๓

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๗๐

นางณัชชา บุญสุทธิวงษ์

๒๔/๑๑/๒๕๑๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๗๑
นางสาวบัณฑรวรรณ อึงพุดซา

๑๘/๑๒/๒๕๒๗

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๗๒

นางสาวนิภา เอียมครอง

่

๑๕/๐๙/๒๕๐๗

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๗๓

นางสาวปนิตา พรชำนาญกิจ
๒๕/๐๙/๒๕๑๑

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๗๔

นางสาวปาลิดา มูสิการัตน์
๐๑/๐๗/๒๕๑๘

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๙๑ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๓๑๗๕

นางสาวน้อง อาชาไนย
๑๖/๐๔/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๗๖

นางสาวนวพร ศรีสวัสดิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๗๗

นายสมชาย จันทร์ขาว
๑๐/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๗๘

นายสิทธิชัย แจ่มโคกสูง
๑๔/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๗๙

นายราเชนทร์ เอียมชัย

่

๑๘/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๘๐

นางสาววิภาพร แก้วเล็ก
๑๖/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๘๑

นายเสรี ปาระมี
๒๗/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๘๒

นายภานุมาศ ศุภศรี
๒๔/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๘๓

นายกิตติชัย ศรีหาคุณ
๒๐/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๘๔

นายกฤษณะ เลียงบำรุง

้

๐๔/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๘๕

นางสาววรรณิษา ศรีหงษ์
๐๙/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๘๖

นางสาวประภาพันธ์ ผลเกิดดี
๒๔/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๘๗

นางสาววรรนิดา เทียงบางหลวง
๐๗/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๘๘

นายวิชิต บุญมี
๑๔/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๘๙

นายไพรวัลย์ นพพวง
๒๐/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๙๐

นางสาวพรรณรา วงศ์ษา
๒๕/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๙๑

นางสาวจารุวรรณ นำจันทร์เจริญ
๒๔/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๙๒

นายเมธา วรพันธุ์
๑๐/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอธัญบุรี มูลจินดาราม  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๙๓

เด็กหญิงกนกรัชต์ ภักดีวงษ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๙๔

เด็กหญิงกาญจนา ทำชารี
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๙๕

เด็กหญิงขวัญสิริ นามเคน
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๙๖

เด็กหญิงจิรัชญา เกษรบัว

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๙๗

เด็กหญิงชรัญดา จันทร์นิม

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๙๘

เด็กหญิงฐิติพร พูลสวัสดิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๑๙๙

เด็กหญิงนงนภัส คุ้มสุวรรณ
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๐๐
เด็กหญิงนิภารัตน์ คำสามปอน

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๐๑

เด็กหญิงปาลีรัฐ วรกุล
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๐๒

เด็กชายพิทวัส จันดวงสี
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๐๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ หารไชย
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๐๔

เด็กชายศุภฤกษ์ นาคสุข
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๐๕

เด็กหญิงอุบลวรรณ เภาคำ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๐๖

เด็กหญิงเพชรไพลิน ส่งยินดี
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๐๗

เด็กหญิงกรวรรณ ดอนสระ
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๐๘

เด็กหญิงกฤตชญา คำจุ้ย
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๐๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุขแก้ว
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๙๒ / ๑๐๑

้
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ปท ๒๕๕๙/๓๒๑๐

เด็กหญิงกิตติวรรณ ยมรัมย์
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๑๑

เด็กหญิงจิดาภา จันทร์เหม
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๑๒

เด็กชายจุฑาภัทร บุญศรี
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๑๓

เด็กหญิงจุฑามาศ เย็นจัตุรัส

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๑๔

เด็กหญิงชมพูนุท ยอดระบำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๑๕

เด็กชายชิษณุพงศ์ โสภารัตน์
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๑๖

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ศรีวิลาศ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๑๗

เด็กหญิงณัฐชา โสลำภา
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๑๘

เด็กหญิงณัฐธิดา จึงบุญญทวี
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๑๙

เด็กหญิงณัฐนันท์ เกินกลาง
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๒๐

เด็กหญิงณัฐพร ดีนาน
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๒๑

เด็กหญิงณัฐริกา ปนแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๒๒

เด็กหญิงณิชกานต์ บุญยิม

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๒๓

เด็กหญิงดวงกมล เจียมกิตติโยธิน
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๒๔

เด็กหญิงดวงใจ บุญชนะโชติ
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๒๕

เด็กหญิงทาริกา สูญราช
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๒๖

เด็กหญิงทิพสุคนธ์ ดลหทัย
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๒๗

เด็กชายธนกฤต ศรีปาน
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๒๘

เด็กชายธนวินท์ คำแสง

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๒๙

เด็กชายธรรมรัตน์ แก้วผลึก
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๓๐

เด็กหญิงรัตนวลี ทับทิมไทย
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๓๑

เด็กหญิงรัตนวลี เปยมอุดมสุข
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๓๒

เด็กชายวรากร บุณยรัตน์เสวี
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๓๓

เด็กหญิงวราภรณ์ กุ่ยโห้
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๓๔

เด็กชายวรุณพร อินทรชะนะ
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๓๕

เด็กหญิงวันเพ็ญ แซ่อึง

้

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๓๖

เด็กหญิงวารินทร์ ชาวสวนทอง
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๓๗

เด็กหญิงวิภาวี ศรีเงิน
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๓๘

เด็กหญิงวิรภัทรา พยัคฆ์จันทร์
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๓๙

เด็กหญิงศรุตา พานนท์
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๔๐

เด็กหญิงศิรินันท์ ล้อทวีทรัพย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๔๑

เด็กหญิงศิริประภา ศรีษะเกษ
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๔๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ก่อบุญ
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๔๓

เด็กหญิงศุภกานต์ คุ้มศรีไวย
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๔๔

เด็กหญิงสรัลชนา พรมมา
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๙๓ / ๑๐๑

้
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ปท ๒๕๕๙/๓๒๔๕

เด็กหญิงสุชัญญา ดีนาน
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๔๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ สาระ
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๔๗

เด็กหญิงสุธิชา พากอง
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๔๘
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ หมู่สะแก

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๔๙

เด็กชายสุภนัย สังข์อ่อน
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๕๐

เด็กหญิงสุภนิดา พูลเพิม

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๕๑

เด็กหญิงสุภาพร สุขประเสริฐ
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๕๒

เด็กหญิงสุมิตรา อุคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๕๓

เด็กหญิงสุรางค์พิมล โพธิสาวัง

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๕๔

เด็กหญิงสุวนันท์ แสงทิม
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๕๕

เด็กหญิงอภิสรา เพชรภิโรม
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๕๖

เด็กชายอมลณัฐ พิมพา
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๕๗

เด็กหญิงอมลมณี จันทวงษาโรจน์
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๕๘

เด็กหญิงอมลรดา คำทูล
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๕๙

เด็กหญิงอรทัย เกษตรเอียม

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๖๐

เด็กหญิงอรปรียา วรรณุสิทธิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๖๑

เด็กหญิงอัจฉรา อยู่ผาสุข
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๖๒

เด็กหญิงอาริษา ทองสุข

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๖๓

เด็กหญิงอิสราภรณ์ เทียมพล
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๖๔

เด็กหญิงเขมรินทร์ บุญเจริญ
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๖๕

เด็กชายเสฎฐวุฒิ แพประเสริฐ
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๖๖

เด็กหญิงแก้วตา แก้วจันทร์
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๖๗

เด็กชายโชคชัย นิวรณ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๖๘

เด็กชายโชติวิทย์ บุญหนัก
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๖๙

เด็กชายกีรติ รักษาสกุล
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๗๐

เด็กหญิงจรรยา ธีรอนุปญ
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๗๑

เด็กหญิงชลนิภา ศรีสุวรรณ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๗๒

เด็กชายฐิติพงศ์ คุณานุรักษพงศ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๗๓

เด็กชายณัฐนนท์ ไขสกุล
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๗๔

เด็กหญิงณัฐปพร เอนกทรัพย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๗๕

เด็กหญิงณิชมน มาสาร
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๗๖

เด็กหญิงธนภร สุดขยัน
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๗๗

เด็กหญิงธนัตดา ลพประเสริฐ

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๗๘

เด็กชายนพนนท์ พงษ์พานิช

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๗๙

เด็กหญิงนันทมล ลีลาพีรพงศ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๙๔ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๓๒๘๐

เด็กหญิงนันทัชพร พันธุ์แตง
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๘๑

เด็กหญิงนีรกานต์ อมรวรพันธ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๘๒

เด็กหญิงปทิตตา น้อยสุทธิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๘๓

เด็กหญิงปริยาภัทร บุญเรือง

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๘๔

เด็กหญิงอาทิตยา รุจิราวัลย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๘๕

เด็กชายเจษฎา เอียมวิจารย์

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๘๖

เด็กหญิงเยาวเรศ ทองยะ
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๘๗

เด็กชายเศรษฐพงศ์ เลือนทอง

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๘๘

เด็กหญิงแก้วตา ระวังงาน
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๘๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ภูมมา
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๙๐

เด็กชายคฑาวุธ เทพคูบอน

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๙๑

เด็กชายชัยวัฒน์ ผ่องโสภณ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๙๒

เด็กหญิงทิพย์ญาดา มะลิ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๙๓

เด็กชายธนภพ บุญษา
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๙๔

เด็กชายธีรธัช แสวงศรี
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๙๕
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ แช่มเสือ

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๙๖

เด็กชายมงคล พงษ์เจริญ
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๙๗
เด็กหญิงวรรณกานต์ รักพืช

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๙๘

เด็กชายอณวัฒน์ งามเขียน
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๕๙/๓๒๙๙

เด็กชายกิตติภพ ตันติพรวิทูร
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๐๐
เด็กหญิงคชาภรณ์ คิดจำนงค์

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๐๑

เด็กหญิงจิราพร สิงห์สว่าง
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๐๒

นางสาวณัฐชา ท่าวัง
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๐๓

เด็กชายณัฐพงศ์ นิมเจริญ

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๐๔

เด็กชายณัฐวุฒิ คำฝกฝน
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๐๕

เด็กชายดุลยวัต ม่วงศิลปชัย
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๐๖

เด็กหญิงตวงทรัพย์ พรธนศิริกัญญา
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๐๗

เด็กหญิงทิฆัมพร คล้าวเคลือ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๐๘

เด็กชายธนรัฐ อุบลหอม
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๐๙

เด็กหญิงนุชนาฏ เหมือนแม้น
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๑๐

เด็กหญิงปลิตา ผ่านสำแดง
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๑๑

เด็กชายระพีพัฒน์ อยู่ประเสริฐ
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๑๒

เด็กหญิงละอองแก้ว นิมนุช

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๑๓

เด็กหญิงวรรณิศา ดาดืน

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๑๔

เด็กหญิงวิลาวัณย์ บุญศิริ
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๙๕ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๓๓๑๕

เด็กหญิงสุภาวรรณ สีนาทอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๑๖

เด็กหญิงนพรัตน์ สุวรรณคำภู
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๑๗

เด็กหญิงนภาพร อินทรณรงค์
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๑๘

นางสาวนราภรณ์ รอดอ่อน
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๑๙

เด็กชายวัชรา คล้ายแต้
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๒๐

นางสาวชลธิชา จันสา
๑๕/๒/๒๕๓๐

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๕๙/๓๓๒๑

นางสาวศิริ สกุลงาม
๒๓/๑/๒๕๑๒

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๕๙/๓๓๒๒

เด็กหญิงกนกวรรณ เอียมรุ่งโรจน์

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๕๙/๓๓๒๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เชิญอักษร
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๕๙/๓๓๒๔

เด็กชายกิตติพัฒน์ สังข์อยู่สุข
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๕๙/๓๓๒๕

เด็กชายคุณารัตน์ อ่วมเกตุ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๕๙/๓๓๒๖

เด็กหญิงณฐอร แซ่หลิน
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๕๙/๓๓๒๗

เด็กหญิงณิชนันทน์ แถมมัน

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๕๙/๓๓๒๘

เด็กหญิงตรีชฎา เจริญผล
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๕๙/๓๓๒๙

เด็กชายธิบดี ขำวิลัย
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๕๙/๓๓๓๐

เด็กหญิงนัฐภรณ์ ฉำเสาวรส
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๕๙/๓๓๓๑

เด็กหญิงนุชณิชา สิงห์แก้ว
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๕๙/๓๓๓๒

เด็กชายปนาวุธ ละอองคม
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๕๙/๓๓๓๓

เด็กหญิงปลายฟา -
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๕๙/๓๓๓๔

เด็กหญิงปานชนก เกิดทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๕๙/๓๓๓๕

เด็กหญิงพัชราภาณ์ ตะพานบุญ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๕๙/๓๓๓๖

เด็กหญิงพิมพิมล ศรีวิจารณ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๕๙/๓๓๓๗

เด็กหญิงภัทธา อู่รักษา
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๕๙/๓๓๓๘

เด็กชายภานุพงศ์ แสนสวาท
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๕๙/๓๓๓๙

เด็กหญิงวิลาสินี เกตุอ่วม
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๕๙/๓๓๔๐

เด็กชายวิเชียร ธนิกกุล
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๕๙/๓๓๔๑

เด็กชายศาสตรพล ศรีทะวงศ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๕๙/๓๓๔๒

เด็กหญิงสิริญา คูเมือง

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๕๙/๓๓๔๓

เด็กหญิงสิรีวิมล เชือทอง

้

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๕๙/๓๓๔๔

เด็กหญิงสุปรีญา เนียมโพล้ง
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๕๙/๓๓๔๕

เด็กชายหัตพล ตรีพล
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๕๙/๓๓๔๖

เด็กชายอภิชิต จันทร์สำราญ
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๕๙/๓๓๔๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศิริโต
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๕๙/๓๓๔๘

เด็กหญิงเกตนิภา ทองสว่าง
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๕๙/๓๓๔๙

เด็กหญิงกนกวรรณ แสงแก้ว
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๙๖ / ๑๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๓๓๕๐

เด็กชายกฤษฎา ปานอินทร์
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๕๙/๓๓๕๑

เด็กหญิงจิรวรรณ จันทร์แดง
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๕๙/๓๓๕๒

เด็กชายนที เมืองสง่า
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๕๙/๓๓๕๓

เด็กชายนพรัชญ์ เอียมอนงค์

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๕๙/๓๓๕๔

เด็กหญิงบัณฑิตา จิตสีดา
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๕๙/๓๓๕๕

เด็กหญิงภัทรกันย์ เพชรภู่
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๕๙/๓๓๕๖

เด็กหญิงยศวดี มิตรเจือ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๕๙/๓๓๕๗

เด็กหญิงทิพวรรณ ชืนไสว

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส วัดจตุพิธวราวาส  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๕๘

เด็กหญิงกัญธิดา เรืองศรี
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๕๙

เด็กหญิงนันทวรรณ ไทรปาน
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๖๐

เด็กชายศักรินทร์ เจ้าสุวรรณ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๖๑

เด็กชายศุภกร สุกหอม
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๖๒

เด็กชายจิรศักดิ

์

ผิวทอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๖๓

เด็กชายธนาชัย เกียรติพัฒนาชัย
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๖๔

เด็กชายธัญธวัช ชฎาทอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๖๕

เด็กชายอภินันท์ ร่มเย็น
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๖๖

เด็กชายชัยวัฒน์ คุ้มทรัพย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๖๗

เด็กหญิงณรัญญา อินโต
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๖๘

เด็กชายณัฐพงศ์ หาญขยันกิจ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๖๙

เด็กชายนครินทร์ สาครเย็น
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๗๐

เด็กชายพรชัย วิเชียรชัยยะ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๗๑

เด็กชายพีรพงศ์ ทองยิม

้

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๗๒

เด็กหญิงรัชติยา จินาพันธ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๗๓

เด็กหญิงวราภรณ์ ศรีอ่อนศรี
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๗๔

เด็กหญิงวรินทร์ดา ศรีสวัสดิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๗๕

เด็กหญิงวรินธร นราทอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๗๖

เด็กหญิงสิริรักษ์ สดสายทอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๗๗

เด็กชายอำนวย เกิดมณี
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๗๘

เด็กชายเจษฎา สาระคำ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๗๙

เด็กหญิงเบญจมาศ สุขสุเมฆ
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๘๐

เด็กหญิงชลธิชา มาคำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๘๑

เด็กหญิงชาลิสา เรืองเกษา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๘๒

เด็กหญิงปภัสสร ตามประกอบ
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๘๓

เด็กชายปรวิทย์ หนูซือตรง

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๘๔

เด็กหญิงสรุตา แสนสุข
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๙๗ / ๑๐๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๓๓๘๕

เด็กหญิงไพรริน ไชยศรี
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๘๖

เด็กชายกิตติ ตามประกอบ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๘๗

เด็กหญิงทิพวรรณ แช่มช้อย
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๘๘

เด็กชายปกรณ์ เกิดเจริญ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๘๙

เด็กชายรุ่งอรุณ ล้ออลำ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๙๐

เด็กชายวรากร เมฆสุวรรณ
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๙๑

เด็กชายศุภกิตติ

์

รักจันทร์
๑๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๙๒

เด็กชายสหรัฐ สายทับทิม
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๙๓

เด็กชายสิรภพ บำรุงถิน

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๙๔

เด็กชายสุธินันต์ หม้อทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๙๕

เด็กชายอนุวัตร สอนปญญา

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๙๖

เด็กชายเอกราช รุ่งเรือง
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๙๗

เด็กชายศุภวัฒน์ ทรัพย์ประกอบ
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๙๘

เด็กหญิงเพ็ญนภา แหยมพรามห์
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๕๙/๓๓๙๙

เด็กชายธนพล มะอินทร์
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๐๐
เด็กชายพศวัต หวังดี

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๐๑

เด็กหญิงรสรินทร์ สุดสวาท
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๐๒

เด็กชายจตุรภัทร มุกดอกไม้

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๐๓

เด็กชายทักษิณัน ไม่หวัน
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๐๔

นายสายชล เกตุอ่วม
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๐๕

เด็กหญิงศศินิภา เอียมปอ

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๐๖

เด็กหญิงศุภิสรา บรรดา
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๐๗

เด็กหญิงเนตรนภา ลานทอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๐๘

เด็กหญิงปุณยาพา อิมละมัย

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๐๙

นางสาวสริตา ใจศิริ
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๑๐

เด็กหญิงชาลิตา สายทอง
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๑๑

เด็กหญิงณัฐชา ตามวงค์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๑๒

เด็กหญิงนิภาวรรณ บุญเรือง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๑๓

เด็กหญิงภคพร ไวยนาคร
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๑๔

เด็กหญิงมนตร์ลดา กาฬสินธุ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๑๕

เด็กชายธีรนันท์ แย้มโสภี
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๑๖

นางสาวกรรณิการ์ ขาวสะอาด
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๑๗

นางสาวชลธิชา อินเภา
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๑๘

นายณัฐภาส เดชเดชา
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๑๙

นางสาวปทุมพร ทองทา
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๙๘ / ๑๐๑
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๓๔๒๐

นางสาวปยะดา ชมชืน

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๒๑

นายวรกานต์ สุขสวัสดิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๒๒

นายสรัช ลับพะไส
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๒๓

นางสาวสิริกร พงษ์ทอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๒๔

นางสาวสุพรรษา สุเชนทร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๒๕

เด็กหญิงกมลชนก ผลทิพย์
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๒๖

เด็กหญิงชลธิชา ประสิทธิธรรม

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๒๗

เด็กชายณพคุณ ศรีประเทือง
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๒๘

เด็กหญิงณรินธา สิงหันต์
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ใหม่เจริญนุกูล
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๓๐

เด็กชายธนายุทธ นารีภาพเจริญ
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๓๑

เด็กชายธีรภัทร วงศ์ดียิง

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๓๒

เด็กชายนัฐพล พิทักษ์กุล
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๓๓

เด็กหญิงรัตณาภรณ์ แก้วมัน

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๓๔

เด็กหญิงวันดี มังศรี
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๓๕

เด็กหญิงสกลยา พุ่มส้มจีน
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๓๖

เด็กชายสุรเดช ลีแก้ว
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๓๗

เด็กหญิงอาทิตยา ศรีสวัสดิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๓๘
เด็กหญิงเพ็ญพิชฌาย์ แพรสูงเนิน

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๓๙

เด็กหญิงเวโรจนีย์ โนนเงิน
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๔๐

เด็กหญิงเสาร์วณี จองโหย่ง
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๔๑

เด็กหญิงกฤติมา มาเสนาะ
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๔๒

เด็กหญิงจินดารัตน์ พุ่มขุน
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๔๓

เด็กชายชาญวิทย์ วงศ์สุวรรณ
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๔๔

เด็กหญิงชินวัตร วงศ์สุวรรณ
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๔๕

เด็กหญิงณัฐริกา คำแพง
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๔๖

เด็กหญิงบงกช เพ็งชวด
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๔๗

เด็กชายปฏิภาณ จันทร์ลุน
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๔๘

เด็กหญิงสิตานันท์ ชูชัยมังคลา
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๔๙

เด็กหญิงสุพรรษา กรีสง่า
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๕๐

เด็กชายอดินันท์ ประสมหิน

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๕๑

เด็กหญิงอัยลดา ยุระไชย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๕๒

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

จันทร์เพ็ชร
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๕๓

นางสาวแสง น่วยคำ
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๕๔

เด็กหญิงกรรณิกา

อิศรางกูร ณ อยุธยา ๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๙๙ / ๑๐๑

้
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ปท ๒๕๕๙/๓๔๕๕

เด็กชายกิตติวัฒน์ ศรีโยธา
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๕๖

เด็กหญิงณัฐณิชา พุธไธสงค์
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๕๗

เด็กหญิงณัฐนิชา แย้มเจริญ
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๕๘

เด็กชายทักษิณ มันหมาย

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๕๙

เด็กชายธนานพ ไชยราช
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๖๐

เด็กหญิงธัญชนก พยอม
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๖๑

เด็กหญิงนนทิชา คุ้มทรัพย์
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๖๒

เด็กหญิงนุชนาถ พรมสุวรรณ

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๖๓

เด็กชายประสิทธิ

์

อ่อนเหลา
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๖๔

เด็กหญิงปญญาพร นัยติบ

๊

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๖๕

เด็กหญิงปญณิษา แก้วมัน

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๖๖

เด็กชายพงศกร ปนทอง
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๖๗

เด็กหญิงพรรณราย โพธิทอง

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๖๘

เด็กหญิงพิรญาณ์ มะรินทา
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๖๙

เด็กหญิงภัทรวดี แก้วแสงเพชร

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๗๐

เด็กหญิงมัณทนา สืบศรี
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๗๑

นางสาวศศิวิมล เอียมปาน

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๗๒

เด็กหญิงสิริมา ราวุท

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๗๓

เด็กหญิงสิริยากร บุญจันทร์
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๗๔

เด็กหญิงสุรางค์รัตน์ พยอม
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๗๕

เด็กหญิงอภิสรา รัตนเพชร
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๗๖

เด็กหญิงอารียา สุจริต
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๗๗

เด็กหญิงอินทุกานต์ พวงแย้ม
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๗๘

เด็กหญิงเยาวพา กุลีสูงเนิน
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๗๙

เด็กชายกัลยกฤษณ์ บุญจูบุตร
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๘๐

นางสุณิศา อินทอง
๒๙/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๘๑

นางสาวจิรัชญา อุ่นเรือน
๓๐/๐๖/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๘๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ วงษ์มณี
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๘๓

เด็กหญิงกานต์ธิดา บุตรนาม
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๘๔
เด็กหญิงตรีทิตยวิภา ปองภัย

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๘๕

เด็กหญิงทุติยพร ยงค์สวัสดิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๘๖

เด็กชายธนกฤต สีสม
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๘๗

เด็กชายนำโชค วงษ์โคคุ้ม
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๘๘

เด็กหญิงปญญาพร บุตรวงษ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๘๙

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ผิวอินทร์
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๐๐ / ๑๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๕๙/๓๔๙๐

เด็กหญิงภวิกา สังสะนา
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๙๑

เด็กหญิงรัตนาพร ธีระกุลสถิต
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๙๒

เด็กหญิงรุ้งธิวา มาตรแสง
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๙๓

เด็กหญิงวรรษมน บุญทรัพย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๙๔

เด็กหญิงวิลาวัณย์ อินทร์นอก
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๙๕

เด็กหญิงศลิษา เพ็งมณี
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๙๖

เด็กชายสหพล สัมฤทธิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๙๗

เด็กหญิงสุธาสินี ทองปลิว
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๙๘

เด็กหญิงอรประภา สร้อยนอ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๕๕๙/๓๔๙๙
เด็กหญิงเบญจวรรณ อุไรรัตน์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๕๕๙/๓๕๐๐
เด็กชายไตรภพ ชาวสวน

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๕๕๙/๓๕๐๑

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส รักซ้อน
๒๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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