
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดปทุมธานี  ภาค ๑

ส่งสอบ ๑๓,๘๐๓ คน ขาดสอบ ๒,๖๖๑ คน คงสอบ ๑๑,๑๔๒ คน สอบได้ ๔,๐๗๗ คน สอบตก ๗,๐๖๕ คน (๓๖.๕๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๐๐๐๑
เด็กหญิงสุจิตรา เชียวชาญ

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๐๒
เด็กหญิงวริศรา ภาคแสวง

๒๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๐๓
เด็กชายพีรวัส หนูพวก

๑๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๐๔
เด็กชายศักดา แก้วเทศ

๒๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๐๕
เด็กหญิงกมลชนก วงษ์อนันต์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๐๖
เด็กหญิงกัญญาพัชร ประไพบูลย์

๒๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๐๗
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

นามโมรา
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๐๘
เด็กหญิงเขมิกา สุขเสน

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๐๙
เด็กหญิงจารุภา เทียนฉันท์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๑๐
เด็กหญิงณภัทร พึงวัน

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๑๑
เด็กหญิงทิพวรรณ ผลประเสริฐ

๐๗/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๑๒
เด็กหญิงธนพร กิจมุติ

๐๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๑๓
เด็กหญิงนัชชา จับจิตต์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๑๔
เด็กหญิงประภัสสร ตระกูลสกุลเลิศ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงวชิราวรรณ ฤกษ์อำ

๒๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงวิชญาดา ใจงาม

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๑๗
เด็กหญิงวิชาดา จุตตะโน

๒๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๑๘
เด็กหญิงสุนิสา บัวงาม

๒๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๑๙
เด็กหญิงสุพรรษา สังข์เพ็ชร

๐๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๒๐
เด็กหญิงอรปรียา สานเสนาะ

๑๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงเกศกนก ชมทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๒๒
เด็กหญิงฐิตาพร ธูปแก้ว

๑๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๒๓
เด็กหญิงณิชา ขำศิริ

๒๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงดลยา ขาวเมฆ

๒๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑ / ๑๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๐๐๒๕
เด็กหญิงตีรณา เสือผ่อง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๒๖
เด็กหญิงสิริยากร ภิญโญสุข

๐๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๒๗
เด็กหญิงปุณยาวีร์ ปทุมานนท์

๐๓/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๒๘
เด็กหญิงสิตาพร ปานะเจริญ

๒๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๒๙
เด็กหญิงชนากานต์ หุ่นดี

๒๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เข็มทอง

๒๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงปณาลี เกตุศักดิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงปณาลี ศรีหงษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงโยสิตา กลินจำปา

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงทิฑัมพร ปอมสุวรรณ

๐๙/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๓๕
เด็กหญิงธนภค ทิพย์มะณี

๐๒/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๓๖
เด็กหญิงวนัชพร กังวาฬ

๑๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๓๗
เด็กชายปฏิพน มโนสุทธิสาร

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๓๘
เด็กชายพิพัฒน์ ยอดพินิจ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๓๙
เด็กชายษณุพงศ์ ทนทะนาน

๐๒/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๔๐
เด็กหญิงฐิติมา คะชาสินธุ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๔๑
เด็กหญิงธนัชชา แห่กาฬสินธุ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๔๒
เด็กหญิงธนพร กลมพันธ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๔๓
เด็กหญิงนุจรี สันติยานนท์

๐๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงพรชนก โกษะ

๒๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา จันทราเพ็ญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงเมธาวี เเก้วกระจ่าง

๑๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงศยามล คำดี

๓๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ นามพระจันทร์

๑๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๔๙
เด็กหญิงสกุนตลา อารัตน์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๕๐
เด็กหญิงสิริญากรณ์ เล็กพัน

๑๙/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๕๑
เด็กหญิงสุภาภัทร์ บุญมี

๑๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๕๒
เด็กหญิงอธิชา อำพนธ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๕๓
เด็กหญิงกชกร สุวรรณจำรัส

๒๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงจรัญญา โวหาร

๒๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงชลธิชา จำปาทอง

๒๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงณณัท ทับเปรม

๒๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๕๗
เด็กหญิงณภัทร บัวภิบาล

๒๑/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๕๘
เด็กหญิงนินันทนัฐณ์ มีแสง

๑๗/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๕๙
เด็กหญิงเบญญาภา วาระเพียง

๑๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒ / ๑๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงพิชชาภา พานิชเจริญ

๐๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๖๑
เด็กหญิงศุภวรรณ ดวงแก้ว

๓๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงสิดาภัทร รัตนปรีชาชัย

๒๔/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงสิทธิยา หวังสุข

๐๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๖๔
เด็กหญิงกัญญาพัชร ยอดชมภู

๐๙/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงญาณเกตุ สิงชา

๐๖/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๖๖
เด็กหญิงทัศนีย์ ใสยันต์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงธนพร สุขเสมอ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงเบญจมาศ จอมใจ

๐๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๖๙ เด็กหญิงประภาวรินทร์
องอาจอุดมรัตน์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๗๐
เด็กหญิงปารียา เรืองสุวรรณ

๐๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๗๑
เด็กหญิงภัทริน แสงทอง

๐๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงวิลาสินี จันทร์ไพบูลย์

๑๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๗๓
เด็กหญิงอภิญญา กุมพันธ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๗๔
เด็กหญิงกชพร กล่อมสวน

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทร์วงค์

๑๓/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๗๖
เด็กหญิงกาญจนา จันมะพร้าว

๑๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงเจณิสา อุทัยแพน

๑๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงชญานิศ เนิดน้อย

๐๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๗๙
เด็กหญิงนภสร พูนดี

๑๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงพิจิตรา อมรเทพ

๐๖/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๘๑
เด็กหญิงภูริชญา แดงหยง

๑๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๘๒
เด็กหญิงศศิวิมล ใจมัน

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๘๓
เด็กหญิงสุธาสินี งอกงาม

๑๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๘๔
เด็กหญิงอามิตา วิบลย์เชือ

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๘๕
เด็กหญิงขนิษฐา เทียงดีฤทธิ

่ ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๘๖
เด็กหญิงฉัตรพิมล สุทธาวาศ

๐๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงชุติมา ยินดีดาว

๐๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๘๘
เด็กหญิงธนัญญา มากมาย

๒๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงธัญมัย วงษ์สยาม

๒๒/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๙๐ เด็กหญิงประภาพรรณ
เพ็ชรจิว

๋

๐๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๙๑
เด็กหญิงปวันรัตน์ เจริญอนันตกุล

๒๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๙๒
เด็กหญิงพลอยขวัญ แย้มสรวล

๒๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๙๓
เด็กหญิงสิรีธร เทศสวัสดิวงศ์

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๙๔
เด็กหญิงสุภัสสรา รัศมี

๒๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓ / ๑๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงสุวรรณเกตุ สุมาลี

๐๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๙๖
เด็กหญิงกชกร แก่นเขียว

๐๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงกัลยกร จันทร์แก้ว

๑๓/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๙๘
เด็กหญิงญาณิศา อยู่สวัสดิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๐๙๙
เด็กหญิงทิตยา ทองใบศรี

๐๓/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๐๐
เด็กหญิงณัฐณิชา เสือฟก

๒๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๐๑
เด็กหญิงนภัส อุ้มญาติ

๑๕/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงนภาพร ตรีไทย

๒๕/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๐๓
เด็กหญิงปภัสสร สมพงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๐๔
เด็กหญิงปญญดา อู๋ประเสริฐ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๐๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ตามไป

๒๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๐๖
เด็กหญิงสรัญญา กันไชยา

๐๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงเสาวคนธ์ ขวัญเรืองแสง

๒๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๐๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ขวัญเรืองแสง

๒๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงอินธิรา บัวงาม

๑๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงไอลดา ฟกศรี

๐๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๑๑
เด็กหญิงณัฐธิดา สุวรรณขำ

๑๔/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๑๒
เด็กหญิงอัปสร คลังทรัพย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๑๓
เด็กหญิงโสภิตา สุขโสภี

๑๐/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๑๔
เด็กหญิงชนันสิริ นวลแปง

๒๐/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๑๕
เด็กหญิงกัลยรักษ์ ขบวนกล้า

๐๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๑๖
เด็กหญิงกุลฑิรา ตนุเลิศ

๑๙/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๑๗
เด็กหญิงจิรัชยา อ่อนละมูล

๒๓/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๑๘
เด็กหญิงนภัสวรรณ คำมี

๐๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงนำทิพย์ พันธุระ

๑๘/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๒๐
เด็กหญิงเบญญา วรรณวงศ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๒๑ เด็กหญิงประกายกานต์
เจริญสิงห์

๐๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงพรหมพร พรมจิว

๋

๑๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๒๓
เด็กหญิงพุทธิชา ผลเจริญนนท์

๑๐/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงเพชรลดา ฝนหลี

๒๖/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงจุฑาวรีย์ รุ่งกิจศุภมงคล

๑๖/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงเทพินทร์ ทองแท้

๐๖/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงธารารัตน์ สิงห์โหน

๓๐/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงปรียาภรณ์ มะธิปาปง

๓๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๒๙
เด็กหญิงอัจฉรา การภาพ

๑๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๔ / ๑๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๐๑๓๐
เด็กหญิงกรณิศ จ่อมกะโทก

๐๑/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงจารุวรรณ แก้วโสม

๐๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงชนม์นิภา นบนอบ

๒๐/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงชุตินาศ มุขกระโทก

๐๑/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๓๔
เด็กหญิงสุชาวดี เทียนอร่าม

๐๓/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๓๕
เด็กหญิงสุพรรณษา ประจำแถว

๑๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๓๖
เด็กหญิงสุพรรษา อุทก

๒๗/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๓๗
เด็กหญิงเจนจิรา แสงพุฒ

๑๔/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงโชติกา ส่งศรี

๐๓/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๓๙
เด็กหญิงนษิตา สุขจันทร์

๐๒/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๔๐
เด็กหญิงนิภัทร์ชา พันธุ์ข้าวโภชน์

๑๐/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๔๑
เด็กหญิงรวิสรา พวงศิลป

๑๘/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงลลิดา สากระจาย

๑๙/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๔๓
เด็กหญิงวาสนา มีกลินหอม

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๔๔
เด็กหญิงวิชญาพร จันทะวงษา

๐๖/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงสุทธินันท์ หีบแก้ว

๒๔/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๔๖
นางสาวอรปรีญา ชนนิยม

๑๒/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงอริสา รุ่งเรือง

๒๓/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงกิตติพร เขตต์กรณ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงธัญสุดา นำจันทร์

๓๐/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๕๐
นางสาวธิดา เสริฐพรรนึก

๒๘/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๕๑ เด็กหญิงพรรณนารายณ์

วงษ์สยาม
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๕๒
เด็กหญิงมะลิวรรณ คำขำ

๐๕/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๕๓
เด็กหญิงเมธาวี ดุรงค์ฤทธิชัย

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงศธรฉัตร ศรีศักดา

๑๗/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๕๕
เด็กหญิงกนกวรรณ แสงอรุณ

๐๓/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงธัญภา บัวก้านทอง

๑๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงวรุณพร โสตถิฉัตต์

๓๐/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๕๘
นายธรรณาธรณ์ เลิศวิริยะกุล

๑๖/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๕๙
นางสาวขวัญจิรา ภูดินดำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๖๐
นางสาวแพรวา ภูมิจันทร์

๑๓/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๖๑
นางสาวศศิธร นครไชย

๒๖/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๖๒
เด็กชายภัทท์ เกิดสมศรี

๑๔/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๖๓
นางสาวกนกพิชญ์ จันทร์เจ๊ก

๐๑/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๖๔
นางสาวกมลวรรณ พุ่มพวง

๐๙/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๕ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๐๑๖๕
นางสาวปวีณา พฤกษชาติ

๑๓/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๖๖
นางสาวพิชญาภา ขันสร้อย

๐๒/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๖๗
นางสาวมนทกานต์ ลมเชย

๓๐/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงศรินทิพย์ เสวะนา

๐๕/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงอลิศรา สิงห์ทอง

๒๔/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๗๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ โสภาวงษ์

๓๐/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เพชรพลอย

๒๐/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๗๒
เด็กหญิงธารทิพย์ เอียมอร่าม

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๗๓
นางสาวรัชชประภา ลายคราม

๒๖/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๗๔
นางสาวศิริรัตน์ แก้วโกมล

๒๗/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๗๕
นางสาวสุพิชชา เพ็งรักษ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๗๖
นางสาวจอมขวัญ ไหลนำเจริญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๗๗
นางสาวฐิตาภรณ์ จันทรภรักษ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๗๘
นางสาวธนนันท์ ธีวารีเจริญ

๐๓/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๗๙
นางสาวนัชชา เนืองนาคา

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๘๐
เด็กหญิงปวันรัตน์ มารอด

๑๘/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๘๑
นางสาวพรปวีณ์ แซ่ปง

๒๑/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๘๒
นางสาวภัคภิญญา บุญคุ้ม

๑๑/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงลักษิกา แย้มบุบผา

๑๓/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๘๔
นางสาวศราธร ทาทอง

๐๕/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๘๕
นางสาวสิริกานดา เลือนลอย

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงสุรีพร เจริญสัตย์

๒๗/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๘๗
นางสาวกนกกร ทีลา

๑๐/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๘๘
นางสาวกัญญารัตน์ แจ้งจิต

๑๔/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๘๙
นางสาวกุลจิรา บุญก้อง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๙๐
นางสาวปรีดา หงษา

๒๗/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๙๑
นางสาวพัชรา สอนสมนึก

๐๖/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๙๒
นางสาวพุทธรักษา ดุลยกนิษฐ

๐๓/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงวชิราภรณ์ แซ่ว่อง

๑๘/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๙๔
นางสาววนิดา ขาวเมฆ

๐๑/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๙๕
นางสาวอรกัลยา สายสุขขุม

๒๒/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๙๖
เด็กหญิงนันทยา ศรีทาพักตร์

๑๒/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๙๗
นางสาวนันทิตา โพธิศรีดี

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๙๘
นางสาวเปรมกมล เถือนประดิษฐ์

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๑๙๙
นางสาวภริตา รีรานนท์

๑๑/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๖ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๐๒๐๐
นางสาววรรณวิสา เครือพิมล

๒๑/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๐๑
นางสาววริษฐา สุขประเสริฐ

๒๕/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๐๒
นายวัชรพงศ์ สูงสุด

๐๑/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๐๓
นายกานต์ ทองมิตร

๒๒/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๐๔
นางสาวชนาพร คำใหญ่

๒๕/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๐๕
นางสาวทวิกาญจน์ ไตรศัพย์

๐๓/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๐๖
นางสาวภัทรานิษฐ์ จรรยา

๐๙/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๐๗
นางสาววรางคณา ภาคภูมิ

๑๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๐๘
นางสาวอริศรา กงกาหน

๑๗/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๐๙
นางสาวสุภาพร ผะอบสวรรค์

๒๘/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๑๐
นางสาวสุภาวดี เขียวกุล

๐๖/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๑๑
นายภาสวี สวนพลู

๑๓/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๑๒
นางสาวเบญญาภา ดลมินทร์

๐๒/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๑๓
นางสาวพิชญ์สินี เรืองเนตร

๑๒/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๑๔
นางสาวศศิกานต์ คุ้มครอบ

๐๔/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๑๕
นางสาวกมลวรรณ ปนโมรา

๒๒/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๑๖
นางสาววรัญญา มีหลง

๑๐/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๑๗
นางสาวดุษฎี ปลืมเปลียน

้ ่

๑๑/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๑๘
นางสาวพุทธรักษา เกตุวิชัย

๐๙/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๑๙
นางสาวศศิภา จันจันเพ็ชร

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๒๐
นายสมชาย จันทอง

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๒๑
นางสาวสรัยรัตน์ อนุสรรัมย์

๑๕/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๒๒
นางสาวชลธิชา ถาวรหงส์

๒๐/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๒๓
นางสาวทัศรัตน์ มณีล้อม

๒๖/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๒๔
นายพีรพล กระจ่างสด

๐๖/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๒๕
นายภัทรพนธ์ แก้วนิลกูล

๑๕/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๒๖
นายขวัญชัย ลิมปพนาสิทธิ

๐๔/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๒๗
นางสาวสายธาร ตะพาบนำ

๐๓/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๒๘
นางสาวปณณพร ปนทอง

๑๙/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๒๙
นางสาววิกานดา ศรีสำราญ

๐๓/๐๑/๒๕๔๒
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๓๐
นางสาววิมลสิริ สุมน

๒๘/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๓๑
นางสาวบุษยมาส เสือโพธิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๒
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๓๒
นางสาวปฏิญญา ทองมา

๒๒/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๓๓
นางสาววิรัณยา ประสิทธิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๒
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๓๔
นางสาวพิชชาภา ผลชูศรี

๑๒/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๗ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๐๒๓๕
นางสาววริฏฐา ทีฆะพันธุ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๓๖
นางสาวอรอุมา พลอยเจ๊ก

๒๓/๐๓/๒๕๔๒
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๓๗
นางสาวบุษกร วงศ์พิศาล

๒๑/๐๑/๒๕๔๒
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๓๘
นางสาวกัญญาภัค บุญทองล้วน

๐๑/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๓๙
นางสาวสิริกร เกษม

๒๐/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๔๐
นางสาวฉัตรกมล จันทะบุตร

๓๑/๐๕/๒๕๔๒
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๔๑
นายธษิดินทร์ บุญคุ้ม

๒๙/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๔๒
นางสาวสุปรียา เนืองทวี

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๔๓
นางสาวณัฐกฤตา โพธิแก้ว

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๒
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๔๔
นางสาววันฤดี มีมา

๑๕/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๔๕
นางสาวณัฐธิดา มาจิตร

๐๘/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๔๖
นางสาวนพรัตน์ แสงบัว

๐๔/๐๔/๒๕๒๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๔๗
นางสาวพัชรินทร์ ปญจมณี

๐๑/๐๗/๒๕๒๙
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงนริศรา ม่วงฉาย

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๔๙
เด็กชายชนาสิน ปนทอง

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงวริษฐา คำแพงดาว

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๕๑
เด็กชายกฤตเมธ มีสุวรรณ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๕๒
เด็กชายชนธัญ เกิดสวัสดิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๕๓
เด็กชายชัยวัตร บุญโพธิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๕๔
เด็กชายชัยสิทธิ

์

บุญโพธิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๕๕
เด็กชายวรากร มาดี

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงทอแสง แสงอรุณ

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงปยาภรณ์ คอยผล

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงพัณณิตา ผู้ผึง

้

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๕๙
เด็กหญิงภาวินี พลอยแก้ว

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงมิรันตี ทองสุก

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงวรินทรา ศีวรานนท์

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงสิริพิชชา ตันติวิชานันท์

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงอภิญญา ขันจอก

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๖๔
เด็กชายจิรวัฒน์ ใจทน

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๖๕
เด็กชายจิรายุ เรือนงาม

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๖๖
เด็กชายชานนท์ ปญญาฟู

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๖๗
เด็กชายฐิติวัทฒน์ แจ้งความดี

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๖๘
เด็กชายปรัญชัย โมสืบแสน

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๖๙
เด็กชายพงศกร แจ้งกำเหนิด

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๘ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงกิตติกา ธนะโภค

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงจุฬามณี เชือจีน

้

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๗๒
เด็กหญิงพิมพาภรณ์ ต้นรัง

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๗๓
เด็กหญิงมัทยา ไหลนำเจริญ

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงรุ้งฟา ก้อนทอง

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๗๕
เด็กหญิงวนัชพร พูลกลิน

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงสิริยากร เพ็ชรอยู่

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๗๗
เด็กชายจิตติพัฒน์ จิตรใจมัน

่

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๗๘
เด็กชายพีรวิชญ์ เผือกขวัญยืน

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๗๙
เด็กชายวิทูร สุ่มคอย

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๘๐
เด็กชายสิรวิชญ์ สงบ

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงชนัญธิดา บูรณะกิติ

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๘๒
เด็กหญิงมนัสสนันท์ สีทาแก

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๘๓
เด็กหญิงรมย์นลิน รวยทรัพย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงวรุณยุพา พันโท

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๘๕
เด็กหญิงสุดธิดา พรมดี

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงสุธาธินี อินทร์ทองน้อย

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๘๗
เด็กชายรพีพงศ์ จิตรพรทรัพย์

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๘๘
เด็กชายสิทธิโชค ชนะพาล

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงชมพูนุท แก้วหาวงศ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงพงศ์พงา ศิลาโชติ

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๙๑
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ปทุมถาวรสกุล

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๙๒
เด็กหญิงวริสวรรณ ขำบัว

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงวิโรสิรินทร์ เดชพ่วง

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงสิรีลภัส เลิศหิรัญเจริญ

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงพลอยนภัส วิบูลย์ผล

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงภานิชา นิยมมาก

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงสิริมาฆ์ นาคะชัยเศรษฐ์

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๙๘
เด็กชายอชิรวิชญ์ จิตรีแดน

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๒๙๙
เด็กชายอธิษฐ์ จีรังสวัสดิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงปพิชญา มุลิกะพันธุ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงปนชนก คมคาย

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงภัทรวดี พลอยแก้ว

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงเนรัญชลา เรืองสุข

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๐๔
เด็กชายพงศ์ภัทร เทศยา

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๙ / ๑๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงเบญญา อนันตชาติ

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงปทิตา พึงมี

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๐๗
เด็กชายศุภวิชญ์ ขันทอง

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๐๘
เด็กชายพบพริษฐ์ เทพกัน

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงอนันตญา สมศรี

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๑๐
เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีสุข

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๑๑
เด็กชายปณณวิชญ์ สุขเจริญ

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงจิดาภา บุญเนตร

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงพรทิพย์ อาศัย

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงญาณิพัฒน์ นาคเสวก

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๑๕
เด็กหญิงภาพิมล ประจงรักษ์

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงวัลคุ์วดี ศรีแจ่ม

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงอนัญญา อินทนำเงิน

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงรับขวัญ หอมชืน

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงศิรประภา นระบุตร

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงพิมกานต์ ทิพย์ชูวงศ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงธนพร พิมพ์ครบุรี

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงวริศรา จิรัชวณิช

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงภคพร มณีขาว

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๒๔
เด็กชายภาณุพงศ์ อินทร์สะอาด

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๒๕
เด็กชายปยชนน์ ภู่ทอง

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงจิตติภัทรา สงวนธรรม

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงชนิกานต์ บุษยากุลดิลก

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๒๘
เด็กชายภัทรกร จอประดิษฐ

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงวิภาวรรณ บุตรวงศ์โสภา

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงศุภิสรา เสถียรฐิติพงษ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงณิชชา อรัญธนวงศ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๓๒
เด็กชายกิตติกวิน คงทองอ่อน

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๓๓
เด็กชายชลธี อัศวเสนีย์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๓๔
เด็กชายพงศกร สุสุขกาย

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายพีรพัฒน์ บรรดาศักดิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงกัญญาภัค ดีอินทร์

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงปุณยนุช พิมพ์เกตุ

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงเมวิยาภรณ์ มะลิหน

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงอาทิตยา นรสิงห์

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๐ / ๑๑๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงพรธิตา สัมมาสิทธิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๔๑
เด็กชายจิรสิน หาญพัฒนกชกร

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๔๒
เด็กชายชาคริต บุญอนันต์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๔๓
เด็กชายโชคนิพัทธ์ บุญมา

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๔๔
เด็กชายณภัทร์ เดชาวิมลณัฐ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๔๕
เด็กชายดิฐพงษ์ ปราณีต

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๔๖
เด็กชายธนกร ศรีทอง

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๔๗
เด็กชายธนโชติ ทินวัฒน์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๔๘
เด็กชายนครินทร์ คเณราช

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๔๙
เด็กชายนิภาส ผ่องสาดา

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๕๐
เด็กชายยศพนธ์ ธราวงศ์ทิพย์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๕๑
เด็กชายวิศรุต ทองเอม

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๕๒
เด็กชายอานนท์ เจริญสุข

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงกรรวี ผิวดำดี

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงขนิษฐา เกิดประวัติ

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงชยานันท์ แจ่มใส

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงณัฐวรา สุทาวัน

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงปรียาภรณ์ จิตมะ

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงอณัฐพร โพธิจันทร์

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๕๙
เด็กชายกนกพล ทองปลิว

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๖๐
เด็กชายธรรมชาติ สระแก้ว

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๖๑
เด็กชายภัทรพล

ตังพิพัฒน์ไพบูลย์

้

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงโชติกา อุปแก้ว

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ผมทำ

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงเพชรรัตน์ ทองใบ

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงสุพัชญา แก้วญาติ

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงสุพิชชา จานแบบ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๖๗
เด็กชายดนุสรณ์ สิริเสมอจันทร์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๖๘
เด็กชายธีรโชติ ม่วงทอง

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๖๙
เด็กชายปราชญา มีมาก

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๗๐
เด็กชายรัชย์ ดีรัตน์

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงธัญพร ดาราชาติ

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงนิรชา ถนอมรูป

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ปยะพันธ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๗๔
เด็กหญิงลลิตา หรังกรุ่น

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๑ / ๑๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงวชิรญาณ์ มีเอียม

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ทัพพ์ชนาภา

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงสุพรรณษา มโนสุข

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๗๘
เด็กชายกฤติน แก้วศรีเมือง

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๗๙
เด็กชายจิรัฏฐ์ วิบูลย์เพ็ง

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๘๐
เด็กชายตรีวิทย์ แจ้งเจริญ

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๘๑
เด็กชายธนบดี แสวงผล

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๘๒
เด็กชายปุญญพัฒน์ ฐานหมัน

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๘๓
เด็กชายพงศกร สัมาสิทธิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๘๔
เด็กชายศุภกิตติ

์

หีบกล้า
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๘๕
เด็กชายศุภวิชญ์ ธนสุวรรณกุล

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงกนกวรรณ คำหวาน

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงกานต์ธิดา สังกะสิงห์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงจรูญรัตน์ ทองศรี

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๘๙
เด็กหญิงชนิตสิรี จีรพันธ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๙๐
เด็กหญิงนภสวรรณ แสงบุญเกิด

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๙๑
เด็กหญิงนิภาดา ผลจันทร์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๙๒
เด็กหญิงพัชรพร ชุ่มดี

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงวรัญญา แจ่มแปน

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงณภษภร ดีจริง

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๙๕
เด็กชายปริญญา ภิรมย์โต

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ มะปรางทอง

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงกัญญาภัค มะปรางทอง

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๙๘
เด็กชายศุภธัช แก้วประพล

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๓๙๙
เด็กชายนัฐพงษ์ พรมไคร้

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๐๐
เด็กชายรัชพล มาลา

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๐๑
เด็กชายศิริวัฒน์ มีหวัง

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๐๒
เด็กชายธนาธิป หนองจอก

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๐๓
เด็กชายณัฐชนน ม่วงคง

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๐๔
เด็กชายภัทรนันท์ เพียรหาศิลป

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงกรรวี คืนดี

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงชนิตา สนสกุล

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงณฐนันท์ อยู่ยืน

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงหฤทย์ชญา แตงหอม

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงกฤติรดา ภัทรธนภูวกุล

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๒ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงนภัทรสร ประสิทธ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงสุธางค์รัตน์ สุริยวรรณ

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงพัชรมัย แสงห้วยไผ

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงอรุณิชา เลียงตน

้

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๑๔
เด็กชายศุภกร บัวเรือง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงเพลงพิณ ทองดอนง้าว

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงวิชญาดา สิงครุธ

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๑๗
เด็กชายกฤษฎา ดวงไสย

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๑๘
เด็กชายธรรมธร เจริญสม

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงจิรัชญา ศรีปรุงบำรุงวงศ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๒๐
เด็กชายไวกูณฐ์ อยู่ยืน

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงณตนภา จินดาอินทร์

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงณาณุพร จินดาอินทร์

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงเบญจรัตน์ อาบทิพย์

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๒๔
เด็กชายชนินทร์ อุทัยวรรณ

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ยาทอง

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงธนัชพร บุตรดี

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๒๗
นางสาวกานติมา กายสิทธิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๓๓

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๒๘
นายธำรงค์ หมอโอสถ

๐๗/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๒๙
เด็กชายภัทรกร การเกษม

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๓๐
เด็กชายศักดิพงศ์ ชุ่มดี

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๓๑
เด็กชายสุวิจักขณ์ ศรีโสภา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงณัชรวาดา ศาลาลอย

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงนันทิกานต์ รุ่งสันเทียะ

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๓๔
เด็กชายกิตติภณ เงินรี

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงณัฐณิชา ประทุมแก้ว

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๓๖
เด็กหญิงณัฐริญา พงษ์พรรณา

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงอภิชญา วรลักษณ์สกุล

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงณพรรษา เขียวหวาน

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงณภัสสร จันบำรุง

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๔๐
เด็กชายศุภกร วงศ์สมุทร

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๔๑
เด็กชายอลงกรณ์ คงอุดม

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๔๒
เด็กชายศุภกร ตรีวีร์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๔๓
เด็กชายสาธร อ่องสกุล

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๔๔
เด็กหญิงณัฐธิดา พูนเพิม

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๓ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงพรรณราย สังขะพันธ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เจ้าพิทักษ์วงศ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงสรัลชนา โชคสุริยกุล

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงเบญจมาศ ทรัพย์ประเสริฐ

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงมนัสนันท์ จุ้ยประเสริฐ

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๕๐
เด็กชายจักรกฤษ โพธิทอง

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๕๑
เด็กชายชลชาติ ธารกุล

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๕๒
เด็กชายญาณพัฒน์ วิสุทธิรังษี

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๕๓
เด็กชายธนดล โสมสิริรักษ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงจิดาภา บุญอาสา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงพิชชาภา พันธ์คง

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๕๖
เด็กหญิงยุวดี บุระพันธ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๕๗
เด็กหญิงสุชานุช อัมระปาล

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๕๘
เด็กชายปกรณ์ จันทร์ครุธ

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๕๙
เด็กชายอริญชย์ จันทร

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงขนิษฐา ดีขุนทด

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงบุญนิสา บุญเพ็ง

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงมณีพิมพ์ ภูฆัง

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๖๓
เด็กชายวสุรันน์ ผ่องเกตุ

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงขนิษฐา เทศทอง

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงชุติมา อัมลา

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงณัชชนันท์ พิมพ์โสดา

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงณัฐมนต์ การค้า

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงนันท์นภัส ฮวบขุนทด

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงปุณยาพร จิตสาลี

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๗๐
เด็กชายกฤตยชญ์ กุญชนะรงค์

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๗๑
เด็กชายฐนกร ยมภา

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๗๒
นายทศกร เตชสิทธิสกุล

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๗๓
เด็กชายปราบปราม อบกลินจันทร์

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๗๔
เด็กชายพีรัชชัย ก๋งน้อย

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๗๕
เด็กชายสิทธิพงษ์ กรุณา

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๗๖
เด็กหญิงณัฐณิชา ฮวบขุนทด

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๗๗
เด็กหญิงณัฐสุดา สีแดง

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงนภัสสร ลีลาน้อย

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงปณิตตา อิมเงิน

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๔ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงอารีรัตน์ ประคองทรัพย์

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๘๑
เด็กชายคฑาทอง โคมลอย

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๘๒
เด็กชายธาตรี ทะนะไชย

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๘๓
เด็กชายนิธิกุล แก้วไพฑูรย์

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๘๔
เด็กชายนิรัติศัย ผลจันทร์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๘๕
เด็กชายรพีพงศ์ เนียมศิริ

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงกนกวรรณ ไวว่อง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงกนกอร หัตถกิจ

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงจิราพัชร สนเล็ก

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงชุติมา สังข์เจริญ

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงญาณิศา แร่ลี

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงฑิตยา ชนะศักดิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงณัฎฐณิชา บุญส่ง

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๙๓
เด็กหญิงณัฎฐา เสืออินทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๙๔
เด็กหญิงธนารีย์ รักษ์ธรรม

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงนิลาวัลย์ ผลมะม่วง

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงวรัญญา มาเสมอ

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงอัมพร สุขะลาภ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๙๘
เด็กชายชยพน โตใหญ่

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๔๙๙
เด็กชายณัฐชนน งามศรี

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๐๐
เด็กชายณัฐพล พันธุ์ทอง

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๐๑
เด็กชายศักย์ศรณ์ ศรีวงษา

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๐๒
เด็กชายอาทินันท์ สีอ่อน

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๐๓
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แก้วอรัญ

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๐๔
เด็กหญิงนงลักษณ์ ประกอบนอก

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๐๕
เด็กหญิงบาบาหยัน จิบจันทร์

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๐๖
เด็กหญิงภีรศรี พุฒมี

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงศรัญญา รอดพ้นภัย

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงศรัณย์รัตน์ วงเวียน

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงศศิปรียา รืนจินดา

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๑๐
เด็กชายฉัตรชัย เช้ากระโทก

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงกมลลักษณ์ จันทร์นาง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงกุลจิรา ติดมา

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๑๓
เด็กหญิงชมพูนุช ทองประ

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๑๔
เด็กหญิงชลธิชา การเก่ง

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๕ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๐๕๑๕
เด็กหญิงนำทิพย์ เหมือนโสภา

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๑๖
เด็กหญิงบุณยวีร์ จันทร์เขียว

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๑๗
เด็กหญิงปณิสรา บุญครอง

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๑๘
เด็กหญิงปรารวี อ่อนเปรียว

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงภภัสสร สมศรี

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงศกุนตรา ทิวะโต

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๒๑
เด็กชายณัชพล แตงสะอาด

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๒๒
เด็กชายธีร์ธวัช ภู่จารุณาสกุล

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงณัฐมล อินทรประสิทธ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๒๔ เด็กหญิงประพิมพ์พรรณ

ศรีสุข
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๒๕
เด็กชายมนต์มนัส หมอนทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงศศิณี อุสังหาร

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๒๗
เด็กชายจุฑาทวัช วรรณ์แสงแก้ว

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๒๘
เด็กชายภูธนานนท์ พึงชู

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงขวัญฤทัย พอชัย

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงธมลวรรณ คุ้มรักษา

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงรวิพร พานเงิน

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงวรณัน สกุลประชาพร

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงสุภัชชา สอนเพ็ชร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงนภัสนันท์ สุขเกษม

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงนันทกานติ

์

จันทร์เรือง
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงนันทนา ชิดรัมย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงไปรยา สุมาลัย

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๓๘
เด็กชายกายแก้ว ธรรมเสมา

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๓๙
เด็กชายณฤพล ดำสี

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๔๐
เด็กชายปณณธร อิมอกใจ

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๔๑
เด็กชายรัชชานนท์ ตินารี

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงจิรดา จิตตพิศ

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๔๓
เด็กหญิงชลนิชา งามสอาด

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงนัฐกานต์ วิบูลย์เชือ

้

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงพรรัมภา ทัพวงศ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงชนกาญจน์ บำงรุงไร่

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงนภสร โสมประโคน

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๔๘
เด็กชายกษิดิเดช

์

ไชโย
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๔๙
เด็กชายนิติกร โยธาประเสริฐ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๖ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๐๕๕๐
เด็กชายมงคลชัย ทองทับ

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๕๑
เด็กชายสุรัตน์ จันทร์ทอง

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงกนกพร อินเมฆ

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงนุชจรี ฮกสีดา

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงปริฉัตร ลอยแก้ว

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงอรปรียา น้อยพรม

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๕๖
เด็กชายชลสิทธิ

์

พรเพชรประชา
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๕๗
เด็กชายปยณัฐ จำรัสภูมิ

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงจิตตานันท์ เชรษฐศิริ

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ พุ่มจันทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงฐิตานรี รัตนศฤงค์

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงณัฏยา ไชยสงค์

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงพรรัตน์ พึงสำราญ

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงสายธาร พานแสนซา

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงสุภิญญา สืบเหล่ารบ

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงอินท์ชลิตา ธนาเอกธัญญ์ศิริ

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๖๖
เด็กชายก้องภพ ปานทอง

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๖๗
เด็กชายชาญชัย รับเงิน

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๖๘
เด็กชายธนกรณ์ ทองธนะเศรษฐ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๖๙
เด็กชายภาณุพงศ์ ผิวอ่อนดี

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๗๐
เด็กชายหัสชัย ครองแถว

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงณัฐกานต์ ใจเอือ

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงนลินทิพย์ วันสวัสดิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงปณัฐดา ยะแสง

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เอียมรอด

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงวัชราพร อ่อนละมูล

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๗๖
เด็กชายกิจธนพันธุ์ อนันตะบุตร

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๗๗
เด็กชายศุภกฤต อุดมวรทรัพย์

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงกลินบุบผา

่

เจริญยศ
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงนวพรรษ แพคล้าย

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงเพ็ญศิริ ทองอร่าม

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงมนชนก ฉันท์ผ่อง

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงวรัญฎา พึงสุข

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงเอมอร สมหวัง

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๘๔
เด็กชายกองทัพ เหมือนโสภา

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๗ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายภาคภูมิ จิตหมัน

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายรัฐธรรมนูญ ภูยาแพทย์

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงปญจพร วิเศษแก้ว

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๘๘
เด็กหญิงสิริกร ปทุมแก้ว

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายณัฏฐพล เพิมพูล

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๙๐
เด็กหญิงกรณ์นรีรัตน์ เทียนอร่าม

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงณัฐธิชา แสนณรงค์

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงปนัดดา เลิศสงคราม

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๙๓
เด็กชายภูมิวัฒน์ เมืองคล้าย

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๙๔
เด็กชายเอกภพ วงศ์จันทร์คง

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วรรณรัตน์

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงอุษา สุขสมนาค

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๙๗
เด็กชายภัทรพล กองกูล

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๙๘
เด็กชายศุภกฤต เคนานันท์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงคุณิตา รุกไพรีย์

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงนิภาพร เรืองสุวรรณ

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงปยะวรรณ จันทร์เขียว

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงวารีพร เขตรสุภา

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๐๓
เด็กชายคันธารัตน์ กลินแก้ว

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงศศิวิมล สุดโต

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ยังวัฒนา

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงอภิสรา สนใจ

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงอรพิมล ขันธวัฒน์

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงปทุมทิพย์ คมวิชายังยืน

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๐๙
เด็กชายกิตติภพ สังข์วิเศษ

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายไกรวิชญ์ วรรณโภชน์

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๑๑
เด็กชายเจษฎากร เสน่หา

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๑๒
เด็กชายถาปกรณ์ อบกลิน

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๑๓
เด็กชายพรทิพย์ พรทิพย์เทวา

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายรชานนท์ ใสจง

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงกุลธิดา ภักดี

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงณัฐพร สมนอก

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๑๗
เด็กชายปติภัทร ภาประเวช

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงจิรวิมล ชุมใหม่

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๑๙
นางสาวศิริวรรณ ตังพงษ์

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๘ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงชลกานต์ อ้นสมเสพย์

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๒๑
เด็กชายก้องภพ โชคสถาพร

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๒๒
นายต่อตระกูล สุขสบาย

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๒๓
นางสาวปฑิตตา พิมเก

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๒๔
นายจิรวัฒน์ เสียงดัง

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๒๕
นายธงชัย หันเอียง

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๒๖
นางสาวณัฐวรรณ ลือพืช

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๒๗
นางสาวนฤมล พลกล้า

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๒๘
นายปณณธร พุกน้อย

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๒๙
นายณัฐนันท์ บุญอาจ

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๓๐
นางสาวธนภรณ์ บัวสุวรรณ

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๓๑
นางสาวธีรดา ทองงาม

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๓๒
เด็กชายฉัตรชัย คงศักดิอุดมสุข

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๓๓
นายณัฐนันท์ อินโต

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๓๔
นางสาวกันยารัตน์ ครุฑเงิน

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๓๕
นางสาวชนนิการนต์ จารุพงศ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๓๖
เด็กหญิงนฤมล สำเนียงเสนาะ

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๓๗
นางสาวเพ็ญพิชชา สุพร

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๓๘
นายธนกฤต วงค์ทา

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงธนิตา กัณฑ์ศรี

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๔๐
นางสาวเบญจมาศ เขียวแก่

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๔๑
นายวิวิศน์ วงศ์แสนใหม่

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๔๒
นางสาวกชกร อ่อนหา

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๔๓
นางสาวจิดาภา จงศิริกุล

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงนันธิดา มันตาลเตีย

่ ้

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๔๕
นางสาวพิยดา บุพชาติ

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๔๖
นางสาวจิรพร มีศรี

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๔๗
นางสาวพัชชา เจียกกระจ่าง

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงกัญฐณา พุทธงไชย

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงชลธิชา โพธิละเดา

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงสุพัตรา ช้อยโทน

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๕๑
นายภราดร กัลยา

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๕๒
นายกฤตเมธ แซมสนธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๕๓
เด็กชายชัยพัฒนา

อังคะชัยวนิชสกุล ๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๕๔
นายณพวิทย์ แก้วคูณ

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๙ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๐๖๕๕
นายณัฎฐศวัฒน์ สุวรรณทา

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๕๖
นายธนวัฒน์ แน่จริง

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๕๗
นายภัทรเดช หม่อมงาม

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๕๘
นายสุริยา เพชรประดับ

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๕๙
นางสาวณัฐวรรณ มาแสนจันทร์

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงยศวดี

ปญญาวัชรไพศาล ๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๖๑
นายกิตติกร ปดตาทะโน

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๖๒
นายจารุวัฒน์ สอนง่าย

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๖๓
นางสาวฉัตรทริตา ตังชัยฃนะสถิต

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๖๔
นายฐาปตย์ วุฒิเขตต์

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๖๕
นางสาวชาลิสา สุขสุลาภ

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๖๖
นางสาวบัวสวรรค์ แก้วดวงดี

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๖๗
นายพงศ์พิชาญ โรจน์รักษ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๖๘
นางสาวจุฑาทิพย์ พิพัฒน์

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๖๙
นายธัญพิสิษฐ์ บุญรอด

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๗๐
นายธีรภัทร บุกขุนทด

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๗๑
นางสาวจารุวรรณ ละมูลเเสง

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๗๒
นางสาวปวีณา แซ่เฮง

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๗๓
นางสาวสิรินธร อุตโรกุล

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๗๔
นางสาวเพชรรัตน์ ทองขาวขำ

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๗๕
นางสาวศิริวรรณ ขิวรัมย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๗๖
นายธนพัทธ์ โต๊ะทอง

๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๗๗
นางสาวอโรชา บัวโรย

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๗๘
นายธนัท คำแสน

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๗๙
นายเศรฐวุฒิ ทองทวีพร

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๘๐
นางสาวณัฐนิดา มาทอง

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๘๑ นางสาวแพรวประพาฬ
ขำหนองเต่า

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๘๒
นางสาววนิชยา สีดาวงษ์

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๘๓
นางสาวอัมพรทิพย์ ศรีส่ง

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๘๔
นายภูมิภัทร ยอดชมภู

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๘๕
นายคฑาหัตสิ

์

นาคสิทธิ

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๘๖
นางสาวพรปรียา เกียรติเวชธรรม

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๘๗
นางสาวภาวิดา แก้วทิพย์

๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๘๘
นางสาวสุนิสา หนูทรง

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๘๙
นางสาวอรสา น้อยหลุบเลา

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๐ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๐๖๙๐
นางสาวอภิษฐา อาบทิพย์

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๙๑
นายวิลักษณ์ ศุภพรรณ

๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๙๒
นางสาวจันทร์จิรา พักผ่อน

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๙๓
นางสาวดวงยิหวา วงษ์ทองดี

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๙๔
นางสาวสุกัญญา ทองมอญ

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๙๕
นางสาวศศิพร สีจันทร์อินทร์

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๙๖
นางสาวอารียา มาตรหนองแวง

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๙๗
นายพลวัต รัตนมาลัย

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๙๘
นายณัฐภัทร์ เกาะนาค

๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๖๙๙
นายรุจิภาส ไชยชนะ

๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๐๐
นางสาววิภาวี พัฒนาอารีกุล

๒๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๐๑
นายฐิติกร ทัพมัน

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๐๒
นางสาวปนัดดา สละ

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๐๓
นางสาววิภาสินี เหมือนแก้ว

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๐๔
นางสาวณิชาภัทร สีฟูม

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๐๕
นางสาวชลธิชา สารถี

๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๐๖
นางสาวปุณณดา นุ้ยพิน

๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๐๗
นางสาวเจนจิรา หินอ่อน

๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๐๘
นางสาวนิรมล กิงวงศา

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๐๙
นางสาวปนัดดา นาชาลี

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๑๐
นางสาวอริษรา นามสวัสดิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๑๑
นางสาวพรรษรัตน์ สุทธิแพทย์

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๑๒
นางสาวพิมพ์ชนก นามนิล

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายพิทักษ์ สมอินทร์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๑๔
เด็กชายศุภณัฐ บริบูรณ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๑๕
เด็กชายมงคล โต๊ะชืนจรัสกร

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๑๖
เด็กชายปภังกร อัตถไพศาล

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๑๗
เด็กชายธิติ วัชรพิบูลย์

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงสุภัสสรา กิจนที

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงกัญยาณี เติมทรัพย์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงจิตรานุช กุดประทาย

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงพัชรพร โถน้อย

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงสุธีธิดา บรรจง

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงชนัญชิดา ปรีชาชิณวงศ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงทักษพร ชัยปญญา

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๑ / ๑๑๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงยศวดี มาคำ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงกรรณิการ์ คำผุย

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงสุคนธา รักปทุม

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงณัฐวดี ตังปรัชญากูล

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงกุลธิดา ทนหนองแวง

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงจารุวรรณ อดทน

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๓๑
เด็กชายปยะบุตร ปตโต

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๓๒
เด็กชายประภากร แกล้วกล้า

๑๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๓๓
เด็กชายสถิตคุณ แพ่งประสิทธิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๓๔
เด็กหญิงกานต์ธิดา วินทะไชย

๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๓๕
เด็กหญิงจิรพร ศรีสวัสดิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงภัทราพร แสงแก้ว

๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๓๗
เด็กชายเดชากิตติ

์

ทองงาม

๒๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๓๘
เด็กชายธนวินท์ จุลพันธ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๓๙
เด็กชายธัญเทพ รักษาจิตร

๑๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงรติมา บุญส่งศรี

๐๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงเบ็ญจพร เพ็งท้าว

๑๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๔๒
เด็กชายสมัชญ์ พูนโภค

๑๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๔๓
เด็กชายภควรรณ สุดธรรมมา

๐๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๔๔
เด็กชายทศพล เจริญจิต

๐๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงอรวี อุทธา

๐๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงวนิสา น่วมภุมรินทร์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงอนันญาตา พรถิรกุล

๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงเตือนใจ ดอกไม้งาม

๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงธัญญารัตน์ เจริญรัฐณัฐกุล

๒๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงญาณิศา แตงอ่อน

๒๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงกมลวรรณ กัลยานี

๒๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงวรนุช กันพรม

๐๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงศิริพรรณ ทองประสพ

๒๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงอมรา แต้มรุ่งเรือง

๐๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงชนัญญา จันทร์คร้าม

๒๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงชฎาพร น้อยหุ่น

๑๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๕๗
เด็กชายอัครินทร์ อ่อนอุทัย

๐๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๕๘
เด็กชายทองชัย ทองอ่อน

๒๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๕๙
เด็กชายภคพร สุขวงค์

๐๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๒ / ๑๑๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๐๗๖๐
เด็กชายเชิดธวัช อดทน

๐๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๖๑
เด็กชายสุชานันท์ แก้วแจ้

๑๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๖๒
เด็กชายอัครพล ปนแตง

๑๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๖๓
เด็กชายจิรัตน์ คุณคง

๐๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๖๔
เด็กชายภัคพิสิษฐ์ ทองสุข

๐๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๖๕
เด็กชายธนันดร พงษ์พัฒน์

๑๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๖๖
เด็กหญิงวรัญญา จำชาติ

๒๗/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๖๗
เด็กหญิงทิพวรรณ แตงทองแท้

๓๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๖๘
เด็กหญิงกานต์พิชชา โลหะพรหม

๓๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงกนกวรรณ เปยเยียว

๑๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๗๐
เด็กหญิงระลินธร โนราช

๐๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงรัฐชฎาภรณ์ ชืนชม

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงวันดี ธูปจีน

๑๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงอัจฉรา คำสะใบ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงธันย์ชนก นาดสำแดงฤทธิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงอรัญญา มันศรี

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงศิณิชา แจ้งเณร

๒๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๗๗
เด็กหญิงปญญพัฒน์ แก้วกล้า

๑๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงถิวพร เฉลิมนนท์

๑๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงนฤนาถ หงษ์สา

๒๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงณัฐพร ช้อนนอก

๐๖/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงธีร์สุดา ขำคง

๐๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๘๒
เด็กชายภัทรนันทร์ แสงอรุณ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงปญญาพร นันทวัฒนานนท์

๐๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงชาริณี ขุนทอง

๐๗/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๘๕
นางสาววัลวิษา ดีแก้ว

๐๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๘๖
นางสาวรุ้งอรุณ นพรัตน์

๑๐/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๘๗
นางสาวกีรติการ์ ก้างตัน

้

๑๔/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๘๘
นางสาววัลยา กองทอง

๒๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๘๙
นางสาวณัฐสุดา สงค์อินทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๙๐
นางสาวฤทัยรัตน์ ทรัพย์เฉลิม

๒๒/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๙๑
นางสาวศศิวิมล เนียมจัน

๓๑/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๙๒
นางสาวสุขฤทัย พานุรัตน์

๐๕/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๙๓
นายจารุวัฒน์ กุลการินทร์

๒๓/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๙๔
นางสาวธัญชนก พาสุทธิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๓ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๐๗๙๕
เด็กหญิงพันธนันท์ แก้วพูลศรี

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดฉาง วัดฉาง  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงพัชรพร สอนแสง

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฉาง วัดฉาง  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงปาริฉัตร กรวยสวัสดิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๙๘
เด็กชายกฤษฎา ประดิษฐสิน

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงชลิตา หลานเศษฐา

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๐๐
เด็กชายธีรนันท์ สุริยะ

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงกันติชา ไชยชนะ

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงวนัชพร นายอง

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงนุชนาถ แวววงค์ทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๐๔
เด็กหญิงณพิชญา หมืนโภค

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา โพธิพัตรา

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๐๖
เด็กชายทิวัตถ์

เปรมเปยมไพบูลย์ ๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงปรียากร สัพโส

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๐๘
เด็กชายศุภกร สีมาเมฆ

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงอัจฉราพร ซาภักดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงวิไลพร มูลหา

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงสุพรรษา ยิมไทร

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๑๒
เด็กหญิงวีรดาพร กำเพ็ชร

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงแพรวา ทองเพ็ชรมะดัน

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงสิริเนตร ผ่องฉวี

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๑๕
เด็กชายเชียว

่

ตังใจ

้

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๑๖
เด็กชายวุฒิชัย หอมพนา

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๑๗
เด็กชายสุธี วัฒนะ

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงดวงกมล เผ่าพงค์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงวรรณภา ทรัพย์พล

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายภาคภูมิ สุดสวาท

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายนันทนัช เจริญสุข

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ ภิรมย์เสวก

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงสรัญญา ราชอารีย์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ สาระวัน

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงศุภานัน สอนพัลละ

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงชนัญภิกา โคมลอย

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงปาริชาติ จันทร์ย้อย

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงอิศรา สมบุญพงศ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงณัฐณิชา ยินดี

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๔ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงอาทิตยา ดาศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงดาริกา งามสมฤกษ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงอลิชา ผิวแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงโชติกา หอมแขก

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงธนภรณ์ สุวรรณภูมิ

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงตรีสุคนธ์ แดงสะอาด

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงประภัสสร คำทา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๓๗
เด็กชายธิติวุฒิ บุญเอนก

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๓๘
เด็กชายกัมปนาท รัศมีพงษ์นันท์

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๓๙
เด็กชายไชยวัฒน์ สุขทวีไพบูลย์

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๔๐
เด็กชายธีรภัทร์ ภูริรัตนานุสรณ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๔๑
เด็กหญิงจันทิมา มีชัย

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงกรรณิกา แก้วสีเหลือง

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงเมวิกา อินทร์งาม

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๔๔
เด็กชายเกียรติกำธร ศรีคง

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๔๕
เด็กชายธนกร เพริดพริง

้

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงสุกันยา ขจรรุ่งโรจน์

๑๘/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๔๗
เด็กชายนิธิกร สมพร

๑๘/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงนภัสวรรณ เทพสิงห์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๔๙
เด็กหญิงศุภิสรา แคล้วคลาด

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๕๐
เด็กชายโกวิท ปนจันทร์

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๕๑
เด็กชายจักรินทร์ วันเทียง

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๕๒
เด็กชายชนะ ช้างบาง

๐๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๕๓
เด็กชายณัฐนนท์ ศรีสุวรรณ

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๕๔
เด็กชายวีระศักดิ

์

ธรรมบุตร
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงณัฐกานต์ สมบัติ

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงณัฐชา วิเชียรโรจน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงดวงตา โปร่งใจ

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๕๘
เด็กชายกิตติวัฒน์ ทิพย์พรหม

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๕๙
เด็กชายศุภณัฐ ยวงยิม

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ แตบไธสง

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงเพชรรัตน์ แจ้งแสงทอง

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ทองทา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๖๓
เด็กหญิงสุพรรษา รสสา

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงพรบุญญา บุญกรี

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๕ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๐๘๖๕
เด็กชายณัฐนนท์ สุกหอม

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๖๖
เด็กชายอภิรัฐ บัววงค์

๐๔/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงขวัญฤทัย กะไหล่เงิน

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงเจนจิรา กองยอด

๐๑/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงณัฐวรรณ นิวรวรรณ

๒๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงนภนันทน์ ศรีสุโน

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงพรรณิภา สิงหลสาย

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงวรัญญา โสรามาลย์

๑๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงอรสา ตะกรุดวัด

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๗๔
เด็กชายศรันย์ เพ็งคล้าย

๐๑/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๗๕
เด็กหญิงเจตสุภา เกสทอง

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงภวิณี จันทร์ดา

๐๒/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงวิภารัตน์ สารีผล

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงสุพรรณษา สังสีแก้ว

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงอรกานต์ ทองนุ่ม

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงอรอนงค์ อรรศจรรย์

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๘๑
เด็กชายสิทธิชัย สุขสักขี

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงณิชาภัทร ผิวผ่องผัน

๐๙/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงธัญชนก อุ้มญาติ

๐๕/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงบุญยาพร อบโพธิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงวิภาดา ทองมุกข์

๐๔/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ พรมโสภา

๐๒/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงกานติมา บุญวาที

๐๒/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๘๘
เด็กหญิงนนทิชา ภู่แกมแก้ว

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงปรีชญา อะกะยอง

๐๓/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงวันนภา พวงยาว

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงเนาวรัตน์ คำอ่อนศรี

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๙๒
เด็กหญิงศศิวิมล พักพานิช

๐๕/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงกัลยากร ขำเกิด

๐๖/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๙๔
นางสาวเกล็ดทราย น้อยสวัสดิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงอัจฉรา เชียวชาญ

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ช่อชะลาศรี

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงจันจิรา มีมุ่งบุญ

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงณัฐชยา ศรีดี

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงเบนซ์ บางปอง

๐๑/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๖ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงปณิดา ตรีมงคล

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๐๑
นางสาวสุกัญญา ประสิทธินอก

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๐๒
เด็กหญิงจริญญา ศรีเจริญ

๐๖/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๐๓
เด็กชายเบญจพล โขมะนาม

๓๐/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๐๔
เด็กหญิงวิไลวรรณ แซ่แสน

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๐๕
นางสาวอารี ฤทัยวัฒน์

๑๙/๑๒/๒๕๐๑

วัดบางหลวง วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงหนึงฤดี

่

วังคีรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๐๗
เด็กชายวีรภัทร วงศ์เมือง

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๐๘
เด็กหญิงปาณิสรา ลิมสวัสดิ

้ ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๐๙
นางสาวปรายฝน แสงพระจันทร์

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงฟาใส ชูวงศ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๑๑
เด็กชายชัยมงคล อุ่นบุญเรือง

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๑๒
เด็กชายณฐนิษฐ์ เชียวพานิช

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๑๓
เด็กชายวุฒิพงศ์ ประจงไสย

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๑๔
เด็กหญิงกนกวรรณ พันจินา

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๑๕
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ วงศ์ไชย

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๑๖
เด็กหญิงธวัลรัตน์ จินดา

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายเจนกิจ นุ่นแก้ว

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๑๘
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ทองหล่อ

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงปริญา กมลพันธ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๒๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วเคลือบ

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๒๑
เด็กหญิงกาลัญุตา อิงประพันธ์กร

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงปริยาภัทร พนิชการ

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงศลิษา มีหวัง

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๒๔
เด็กชายรวิชย์ จันจัด

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๒๕
เด็กชายปุณณภพ ศรีวังไพร

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ สวยงาม

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๒๗
เด็กชายธัชชัย โสภาวัน

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงกุลสตรี นิตยสุข

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงชาลิสา สามเสน

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงณัฐริดา ศรัทธาธรรม

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงปุญญาดา อินเอม

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงนวินดา บนสูงเนิน

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงปาณิสรา อำพะสุโร

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงมิติลาภา ผลมะขาม

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๗ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ จุลพรหม

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงจินต์จุฑา สายบุปผา

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงญาณภา เหล็กพิมาย

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงดรัลรัตน์ ทิพย์กระโทก

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๓๙ เด็กหญิงพรรณพฤกษา
มณีโชติ

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงอนุสรา เพิมทอง

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๔๑
นางสาวนันทวรรณ สายสมบัติ

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๔๒
เด็กหญิงพิชชาภา ไทรสงวน

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๔๓
เด็กชายธนัญกรณ์ จำปาศรี

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงธนชล บุญยิม

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงนริศรา พิมพิศาล

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงระวิวรรณ สุกแก้ว

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๔๗
เด็กชายภูธเนศ คุ้มสุข

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงขวัญชนก ไผ่ปอง

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๔๙
เด็กหญิงพอรดา ชุ่มชาติ

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๕๐ เด็กหญิงเพชรนำหนึง

่

ศิริยศหิรัญกุล
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๕๑
เด็กชายฐิติพงศ์ เทพพินิจ

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงชฎารัตน เฉลียดารา

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงณิชาภัทร เตือนสันเทียะ

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงพัณณิตา ดอนสีจันทร์

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงรุจิรา ภาคีธง

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงสุธิตา สนใจ

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงอริสรา ยงกสิกรรม

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๕๘
เด็กชายนันทวัฒน์ สร้างการนอก

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายศรัณยู แก้วกล้า

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๖๐
เด็กหญิงกิตติยา แซ่โค้ว

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงภัทรา บุญรักษา

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงสุนิสา ความคุ้นเคย

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงอรพลิน น้อยบัว

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๖๔
เด็กชายกำพล กัพพะวงค์

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๖๕
เด็กชายบุลพร จันทะวงษ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงจิราพร เดือนหงายแจ่ม

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงสุภาวิดา ทิพย์ไชย

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๖๘
เด็กชายพันธวัฒน์ วัฒนพันธ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๖๙
เด็กชายสรวิชญ์ จตุรวัฒน์

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๘ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๐๙๗๐
นายสัณหณัฐ อินสอน

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๗๑
นายอุชุกร ทองใบ

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๗๒
นางสาวจุฑามาศ ใจหาญ

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๗๓
เด็กหญิงพรชนน จิวเสถียรพงศ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๗๔
นายกษาปณ์ ขัดนาค

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๗๕
นายกาจพงศ์ ปาปะพัง

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงดุสิตา นาระหัด

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๗๗
นางสาวภาริดา ดอนสีจันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงชญาดา พวงศิลป

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๗๙
นางสาวธาริณี โกมลมุสิก

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๘๐
นายอติคุณ สุริยันต์

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๘๑
นางสาวจิรนันท์ วรรณดี

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๘๒
นางสาวเยาวภา น้อยหนองสวง

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๘๓
นายชัชวาลย์ สระศรีสม

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๘๔
นายเทพพทัต มูลธิ

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๘๕
นางสาวดวงกมล โพธิพอน

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๘๖
นายภควัตร สุขเสาร์

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๘๗
นางสาวนารีรัตน์ คงเขียว

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๘๘
นางสาวศิริกานดา กิงแก้ว

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๘๙
นายอิทธิพล สุกสี

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๙๐
นางสาวปนมณี ทองใส

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงศศิพิมพ์ สุระกิจ

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๙๒
นายพิภพ ไตรสุริยะ

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๙๓
นางสาวธนพร โกมลวาทิน

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๙๔
นางสาวศิริกัญญา แก้วเหลียม

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๙๕
นางสาวฐิติวรดา ตรึกตรอง

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๙๖
นายรวิชญ์ นิมมุกดา

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๙๗
นายศิวกร สามารถกิจ

๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๙๘
นางสาวจารุภา ตันหยงนพคุณ

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๐๙๙๙
นางสาวฐิติวรรณ คลาพิมาย

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๐๐
นายทิวากร ทองออน

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๐๑
นางสาวชุลีกร หรังศิริ

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๐๒
นางสาวดารชาต์ ม่วงไหมทอง

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๐๓
นายกฤษณ์ อินทกูล

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๐๔
นายจิรวัฒน์ ปตโชติชัย

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๒๙ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๑๐๐๕
นายณัชพล เตียวสุวรรณ

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๐๖
นายพงศกร ธรรมวงศ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๐๗
นายพงศ์ภัค เพ็ชรนิล

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๐๘
นางสาวฉัตรกมล ลิมปวิบูล

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๐๙
นางสาวชลธิชา ศรีแดน

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๑๐
นางสาวณัฎฐ์นรี จันทร์กระจ่าง

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๑๑
นางสาวสุรีพร ปญญาหาร

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๑๒
นายทรงสิทธิ

์

นกโนรี
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๑๓
นายธนายุธ ฉายแสง

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๑๔
นายนพรัตน์ สุขแสวง

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๑๕
นางสาวทิตยา พงศ์สว่าง

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๑๖
นางสาวกัณฑวรัฐ อุทารสุวีรัตน์

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๑๗
เด็กชายอนันธวัฒน์ แสงเพ็ชร์

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๑๘ เด็กหญิงกรรณฑมาตย์
สาดสี

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงสาธิมา แซ่อึง

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงชนกชนม์ จันทร์เปา

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๒๑
เด็กชายธีรวุฒิ ปาละมุด

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๒๒
เด็กชายวุฒิพงษ์ หวังสุข

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงชลลดา ร่มไทร

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๒๔
เด็กหญิงธนภรณ์ เหมือนสอาด

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๒๕
เด็กชายสุทธิราช พูนผล

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๒๖
เด็กชายชญานนท์ บุญรอด

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงวรรณนิสา โพธิหอม

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงปทิตตา แสงแก้ว

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๒๙
เด็กหญิงณัฐธิดา สิงหะคเชนทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๓๐
เด็กชายขัตติยะ ผลฟกแฟง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงกมลวรรณ อินสุข

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงจันทร์จิรา คงมี

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๓๓
เด็กชายนิพัฒน์ ใจกล้า

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๓๔
เด็กชายพงศธร สุทธิแย้ม

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๓๕
เด็กชายภานุพันธ์

วัชรีวงศ์ ณ  อยุธยา ๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงศิริวรรณ ศรีชุม

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๓๗
เด็กชายวศิน จูสิงห์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๓๘
เด็กชายอภิวัฒน์ สิมมาวงษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๓๙
เด็กชายปวีณ พันธุ์บัว

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๐ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๑๐๔๐
เด็กชายพิชิตชัย สมจิตร์

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๔๑
เด็กชายชัชวาล บุญมี

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๔๒
เด็กชายวรเทพ จำเนียรสาท

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๔๓
เด็กหญิงณัฐฑริกา สงสาร

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๔๔
เด็กหญิงนันท์นภัทร ดวงแสง

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๔๕
เด็กชายนรินทร แย้มอยู่

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายรัชชานนท์ สว่างเถือน

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๔๗
เด็กชายธันวา แก้งทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๔๘
เด็กชายณภัทร พูนดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๔๙
เด็กชายธราธร กาขาว

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๕๐
เด็กชายวิรุฬห์ รัตนวงค์

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงศิริพร ปองคำไหล

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงสโรชา กรเทียงธรรม

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงกมลพรรณ ถนอมงาม

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงวราภรณ์ สร้อยสังวาลย์

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๕๕
เด็กชายธนกร สิงห์เส

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๕๖
เด็กชายนันทิพัฒน์ เวชชศาสตร์

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๕๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แก้วมาเกิด
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๕๘
เด็กชายภานุพงษ์

วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา ๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงนันทวรรณ บางน้อย

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงพลอยชมภู อินทร์ท่าอิฐ

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงพลอยสีฟา อินทร์ท่าอิฐ

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงวราพรรณ อ่อนชะนะ

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงดวงกมล ชมบุญ

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงชลธิชา อัตถาวร

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๖๕
เด็กชายเอกรัตน์ บุญรอด

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงกมลลักษณ์ แสนงาม

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๖๗
เด็กชายวายุ ยิมเนตร

้

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงนฤมล แสงงา

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๖๙
เด็กชายสุพจน์ เขือนพงค์

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๗๐
นายสกุลตลา แสงเรือง

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๗๑
เด็กชายพุฒิพงษ์ จาโรทก

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๗๒
เด็กชายเจษฎาพร ปองกระโทก

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๗๓
เด็กชายนครินทร์ เรืองศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายเอกมงคล แสงอรุณ

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๑ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๑๐๗๕
เด็กชายสันติธรรม ตาอินทร์

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงสุธิดา ขันแก้ว

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๗๗
นางสาวชืนนภา

่

นกทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๗๘
เด็กชายอนวัช ส่องแสง

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงวราทิพย์ สีกาลัง

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๘๐
นางจริยาภรณ์ คุ้มพันธ์

๐๗/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๘๑
นางรัชดาภรณ์ ถาวร ๑/๐๕/๒๕๒๐ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๘๒
นางสาวรัติการ ขันคำนันต๊ะ

๒๘/๑๑/๒๕๒๑

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๘๓
นายวัสสะ ช่อผกา

๐๗/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๘๔
นางสาวสถาพร ภูทองก้าน

๐๒/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๘๕
นางสาวอมรรัตน์ เสนามาตย์

๑๐/๐๘/๒๕๒๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๘๖
นางสาวอลิษา สืบสิงห์

๑๔/๙/๒๕๒๙
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๘๗
เด็กหญิงดาวรินทร์ ปนกระจ่าง

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี วัดบางกะดี  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๘๘
เด็กหญิงดวงกมล อยู่สำราญ

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี วัดบางกะดี  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงปริศนา จักกลาง

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี วัดบางกะดี  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๙๐
เด็กชายศรวิชญ์ ปญญาสาร

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี วัดบางกะดี  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๙๑
เด็กหญิงปุณยาพร เอียมพรหมมาศ

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงกัลยากร มาดี

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงสุลิสา ชัยสวรรค์

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงกัลยกร สมหมาย

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงธิดาวรรณ ประไพพงษ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงพิยดา มะนาวนอก

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๙๗
เด็กหญิงภัคจิรา เรืองไข

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๙๘
เด็กชายจักรพงษ์ ไกยรัตน์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๐๙๙
เด็กชายวิชญ์พล เรียบร้อย

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๐๐
เด็กชายสรวิชญ์ โต๊ะร่อนทอง

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๐๑
เด็กชายธนะนันท์ นาคใย

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงสโรชา เรืองไข

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงสุชาดา แก้วระวัง

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงรุ่งนภา แจ่มจำรัส

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงกนกวรรณ เย็นทรวง

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๐๖
เด็กชายจิรายุ รัดแรง

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๐๗
เด็กชายธนโชติ แก้วสาหร่าย

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๐๘
เด็กชายบุญญพัฒน์ อ่อนสิงห์

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๐๙
เด็กชายบวร ศรีธรรมมา

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๒ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงสายชล อ่อนฉุน

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๑๑
เด็กหญิงวรรณกานต์ ปนพุ่มโพธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๑๒

เด็กหญิงสุทธินันท์ แคนดา
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๑๓

เด็กหญิงรืนฤดี

่

แก้วอุดร
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๑๔

เด็กชายธนกฤต ลอยสุวงษ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๑๕

เด็กชายพงษ์พรรณ สาระพันธ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๑๖

เด็กชายวรุตม์ พึงศรี

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๑๗

เด็กชายกิติ ดีขัน
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๑๘

เด็กหญิงปุณยนุช พุทสุภาพ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๑๙

เด็กชายอภิรักษ์ พันธุระ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงจุฑามาศ ภูตินำ

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๒๑

เด็กหญิงธนิษฐา บุตรวงค์
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๒๒

เด็กหญิงชลธิชา สมไสย

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๒๓

เด็กชายชณพล เอียมจิตต์

่

๒๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๒๔

เด็กชายจิรวัตร บานเย็น
๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๒๕

เด็กชายชณพัทธ์ ฤกษ์กมล

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๒๖

เด็กชายณัฐพงษ์ พิมพ์วรรณา
๑๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๒๗

เด็กชายสุวิชัย ทองเนียม
๒๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๒๘

เด็กชายปยะบุตร มะลิทอง
๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๒๙

เด็กชายพรต ชลเทพ
๒๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๓๐
เด็กชายธนกร พุ่มสาขา ๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๓๑

เด็กชายอนพัทย์ ขวัญใจ
๒๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๓๒

เด็กชายพีระพล สุนทรา ๒/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๓๓

เด็กหญิงจารุวรรณ เหมาะดี ๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๓๔

เด็กหญิงณัฐพร เดชบำรุง
๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๓๕

เด็กหญิงณัฐฐิชา
ขวัญชัยพรประชา ๑๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๓๖

เด็กหญิงชนัญญา ขำสุด ๒/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๓๗

เด็กหญิงภัทรวดี โตไกรลักษณ์
๒๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๓๘

เด็กหญิงรุจิดา ช้างกระทัด ๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๓๙

เด็กหญิงพนัชกร ภูทอง
๑๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงชญานี ถือความตรง

๒๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๔๑

เด็กชายวรชน บุญมีเย็น
๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๔๒

เด็กชายวันมงคล ไชยเลิศ
๒๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๔๓

เด็กชายธนายุท ปนทอง
๒๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๔๔

เด็กชายวรายุส เย็นทรวง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
วัดบางกุฎีทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๓ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๑๑๔๕

เด็กชายสราวุช แซ่ลี

้

๒๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๔๖

เด็กชายรัชชานนท์ นรสาร

๑๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๔๗

เด็กชายวริทธินันท์

์

ผดุงวงษ์
๓๐/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๔๘

เด็กชายอภิรักษ์ จงอ่อนกลาง
๒๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๔๙

เด็กชายบอย วันดี
๒๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงฐิติกานต์ รักแหยม ๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๕๑

เด็กหญิงนิติยา กุฎีพันธ์ ๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๕๒

เด็กหญิงรุ้งตะวัน จันทร์ไผ่ล้อม

๒๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๕๓

เด็กหญิงสุพิชชา ผ่องประสาท
๑๔/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๕๔

เด็กหญิงอรพรรณ นงนาง
๑๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๕๕

เด็กหญิงธมลวรรณ อินทร์สิงห์
๑๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๕๖

เด็กหญิงมีนา ปกษิณ ๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๕๗

เด็กหญิงศรินรัตน์ ทรัพย์พึง

่

๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๕๘
เด็กชายการัณยภาส ใจอารีย์

๒๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๕๙

เด็กชายปยชนม์ อาจศัตรู
๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๖๐
เด็กชายพงศกร ถือความตรง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๖๑

เด็กชายภควรรต คล้ายน้อย
๑๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๖๒

เด็กชายธนกฤต ทับเจริญ
๒๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๖๓

เด็กหญิงชลธิชา แก้วโผงเผง ๕/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๖๔

เด็กหญิงจิตรัตน์ สวัสดิปน

์

๑๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๖๕

เด็กหญิงชุติมณฑน์ อรุณแสงธรรม
๒๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๖๐/๑๑๖๖

เด็กชายณชยพล ปนเจริญ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๑๖๗

เด็กชายรัชชานนท์ ทองสิมา
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๑๖๘

เด็กชายณัฐชานนท์ ปญญารักษ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๑๖๙

เด็กหญิงชรินทร์ดา เนระมา
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงภัคนันท์ ปญจาคะ

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๑๗๑

เด็กหญิงเมย์ สินธุ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๑๗๒

เด็กหญิงณัฐนิชา ไปล่ชู

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๑๗๓

เด็กหญิงรมิดา เผ่าจิรภัทร
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๑๗๔

เด็กหญิงศิริกาญจน์ ทุเลาหา
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๑๗๕

เด็กหญิงวนิดา ศิริวงษ์
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๑๗๖

เด็กหญิงวราลี สายสว่าง
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๑๗๗

เด็กหญิงมณฑิรา โกษาเกศ
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๑๗๘

เด็กหญิงภาพรรณ ทองเกิด
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๑๗๙

เด็กชายรังสิมันต์ ชมภูพันธ์
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๔ / ๑๑๗

้
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่
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๑๑๘๐
เด็กชายจิรายุ พลายงาม

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๑๘๑

เด็กชายพีรสิทธ์ เพ็งอ่อน
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๑๘๒

เด็กหญิงสุภาวดี มณีรัตน์
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๑๘๓

เด็กหญิงรชิยาภรณ์ ดิษฐเต้ยหลวง
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๑๘๔

เด็กหญิงยุวเรศ ศรีประเสริฐ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๑๘๕

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ จันทรา
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๑๘๖

เด็กหญิงวรรณวิสา บุญณะ
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๑๘๗

เด็กหญิงอธิติญาภา บุญครอบ
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๑๘๘

เด็กหญิงปนัดดา ฉายยา
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๑๘๙

เด็กหญิงชมพูนุช ใจชุ่ม
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๑๙๐
เด็กหญิงลลิตภัทร บุญฤทธิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๑๙๑

เด็กชายปารณัท พูลเจริญ
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๑๙๒

เด็กหญิงณิชา แก้วเล็ก
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๑๙๓

เด็กชายปยพจน์ ศรีแจ่ม
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๑๙๔

เด็กชายภูวเดช เวฬุวาป
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๑๙๕

เด็กชายชญานิน ปนแดง
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๑๙๖

เด็กชายอภิรวัฒน์ คล้ายช่องลม
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๑๙๗

เด็กหญิงเขมิกา แสงจันทร์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๑๙๘

เด็กหญิงบัณฑิตา มิงโมฬ

่

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๑๙๙

เด็กหญิงปุญญิศา พันเดช

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงเอมพิกา การะเกตุ

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๐๑
เด็กหญิงวรรณรภา สังขเฉลา

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงณัฐภัทร สุขทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงจุฬามณี คำศรี

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงณชนก แซ่เจียง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงมัฎสิกาญจน์ อุ่มประโคน

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงภคพร พลสวัสดิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงธนัชพร คำสุข

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๐๘
เด็กชายนันทวัฒน์ มินนะนัน

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๐๙
เด็กชายสันหณัฐ บุญศร

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๑๐
เด็กชายพลตรี ขวัญทิพย์ธนสาร

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๑๑

เด็กชายรวิพล อ่อนละมูล
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๑๒

เด็กหญิงศุภสุตา กัลยาณธรรม
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๑๓

เด็กหญิงปดิวรัดา สิทธิธรรม

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๑๔
เด็กหญิงกัญญาพัชร จิตสมบูรณ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๕ / ๑๑๗

้
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ปท ๒๕๖๐/๑๒๑๕

เด็กหญิงบัณฑิตา พรมมิ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๑๖ เด็กหญิงพรรณธิกานต์
สมากุล

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๑๗

เด็กหญิงวรัลย์ชนก จันทร์พิทักษ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๑๘

เด็กหญิงวีรยา เหลืองสมบูรณ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๑๙

เด็กหญิงพัสม่า กะหลำเกิดผล
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงภัควลัญชญ์ กลินเอียม

่ ่

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๒๑

เด็กหญิงณัฐกานต์ เหมสุขกรี
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๒๒

เด็กหญิงหทัยชนก ผู้มีสัตย์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๒๓

เด็กชายชยุต ประชายืนยง
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๒๔

เด็กชายฐานันดร รักแก้ว
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๒๕

เด็กชายสายชล มงคลยุทธ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๒๖

เด็กชายศิวดล มิงกระโน

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๒๗

เด็กชายปรียวิศว์ ดวงแพงมาตร
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๒๘

เด็กชายธนภัทร วันเพ็ญ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๒๙

เด็กชายศิริวัฒน์ เกตุสวาสดิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๓๐
เด็กหญิงศิลปภา กันทะเนตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๓๑

เด็กหญิงนฤมล มีสุข
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๓๒

เด็กหญิงปยาภรณ์ ชนะโพธิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๓๓

เด็กหญิงโบว์ วิงชัย

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๓๔

เด็กหญิงเอธยา จิตรคนึง
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๓๕

เด็กหญิงณัฐชา ไกรโภชน์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๓๖

เด็กหญิงณัฐนิชา แสงทองล้วน
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๓๗

เด็กหญิงมนัชญา ศุภางค์ลักษณ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๓๘

เด็กหญิงกฤติพร อินนะระ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๓๙

เด็กชายญาณเมธี ชมเกษม
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๔๐
เด็กชายธนภัทร สายบัว

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๔๑

เด็กชายศุภกร บุญเขตต์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๔๒

เด็กชายกฤษฎา ทองคำ
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๔๓

เด็กชายพีรศักดิ

์

แก้วมงคล
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๔๔

เด็กชายศุภกฤต บุตรหวาน
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๔๕

เด็กหญิงสุธาสินี ธนศิริวัฒนา
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๔๖

เด็กหญิงวีรวรรณ โสดาวัง
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๔๗

เด็กหญิงธารารัตน์ แย้มอุบล
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๔๘

เด็กหญิงลักษิกา อยู่ผาสุข
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๔๙

เด็กหญิงพรพรรณ เลือมใส

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๖ / ๑๑๗

้
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ปท ๒๕๖๐/๑๒๕๐
เด็กหญิงสิริวรรณ คงมาก

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๕๑

เด็กหญิงณัฐกานต์ สัมมากิจ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๕๒

เด็กชายอนุรักษ์ คงวัตร
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๕๓

เด็กชายไกรวิชญ์ ช้างเนียม

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๕๔

เด็กชายเมทัศน์ คำศักดิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๕๕

เด็กหญิงชุติมา พุทธรัตน์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๕๖

เด็กหญิงสุพัชชา กลางทัพ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๕๗

เด็กหญิงสุธิดาพร สิทธิบูรณ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๕๘

เด็กหญิงภัณฑิรา สมปอง
๒๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๕๙

เด็กชายธันยาวัฒน์ สุขปรุง
๑๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงภัทรธิดา ภูผิวเมฆ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๖๑

เด็กหญิงอนัญญา ชัยศรี
๑๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๖๒

เด็กหญิงณัฐณิชา รองจ่าเมือง
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๖๓

เด็กหญิงธัญสิณี ภิรมย์เสวก
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๖๔

เด็กชายทนงเกียรติ ม่วงใย
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๖๕

เด็กชายปวริศร์ พงษ์ปราโมทย์
๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๖๖

เด็กหญิงสุนิสา เกตุประดิษฐ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๖๗

เด็กหญิงศศิกาญ กลินขจร

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๖๘

เด็กชายจีรภัทร งามเลิศ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๖๙

เด็กหญิงชลธิชา วัดกลาง
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๗๐
เด็กหญิงพรนัชชา โสภาพันธ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๗๑
เด็กหญิงลัดดาวรรณ ปานอิม

่

๑๓/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๗๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ บุตรหวาน
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๗๓

เด็กหญิงกฤติมา ศรีปตถา
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๗๔

เด็กหญิงสุวิษา แย้มประเสริฐ
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๗๕

เด็กชายพนธ์เดชน์ ชัยสวัสดิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๗๖

เด็กหญิงกิตติพร พุกกะมาน
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๗๗

เด็กหญิงนริศรา นิลารัตน์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๗๘

เด็กหญิงไปรยา บุญนาม
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๗๙

เด็กหญิงสุธารัตน์ กุมารสิทธิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงธนารีย์ เบียทอง

้

๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๘๑

เด็กหญิงวัชราภรณ์ สายสิน ๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๘๒

เด็กหญิงสุพิชชา รักษาสกุล
๒๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๘๓

เด็กชายธนวัฒน์ ทิพย์แก้ว
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๘๔

เด็กหญิงอาทิตยา เฉิดไธสง
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๗ / ๑๑๗

้
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ปท ๒๕๖๐/๑๒๘๕

เด็กหญิงกีรวา ไชยเรท
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๘๖

เด็กหญิงชมภูนุช อำอินทร์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๘๗

เด็กหญิงนราลัย นพศรี
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๘๘

เด็กหญิงมานิตา แก้วศรีงาม
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๘๙

เด็กหญิงเมทิณี ตอนสันเทียะ
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๙๐
เด็กหญิงธัญสุดา เกตุบรรจง

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๙๑

เด็กหญิงหทัยพัจน์ จำปา
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๙๒

เด็กหญิงศศิประภา บุญมี
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๙๓

เด็กหญิงศิริจินดา ศรีสลวย

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๙๔

เด็กหญิงกัลย์สุดา พึงจิตตน

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๙๕

เด็กหญิงณัฐฑิชา ศรีสุวรรณจินดา
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๙๖

เด็กหญิงพิมพ์มาดา วิเชียรวรรณ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๙๗

เด็กหญิงบุณยานุช พุ่มวงศ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๙๘

เด็กหญิงเจนจิรา นานาค
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๒๙๙

เด็กหญิงวรลักษณ์ เกิดเดช
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๐๐
เด็กชายจิตตินันท์ บุตระ

๓๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๐๑
เด็กหญิงปฐมพร แตงหอม

๑๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงภัทรวดี ภิรมย์ชม

๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงญาดา น้อยจันทร์

๑๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงชนากานต์ อินมล

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๐๕
เด็กหญิงจีรนันท์ หล้าษา

๑๖/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๐๖
เด็กหญิงจิราภรณ์ โพธิงาม

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๐๗
เด็กชายณัฐพร สระบัว

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๐๘
เด็กหญิงวิริศรา สีฤกษ์

๒๙/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงสุภลักษณ์ แนบสุข ๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๑๐
เด็กหญิงธนัญญา ประสพคำ

๒๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๑๑
เด็กหญิงณัฐฏฐนารา สุขรักษ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๑๒

เด็กหญิงธัญชนก เพราะสระน้อย
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๑๓

เด็กชายคมเพชร การะเกตุ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๑๔

เด็กชายพลกฤต สิมพรม
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๑๕

เด็กชายสหโชค อาภัสรพรหม
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๑๖

เด็กชายอัษฎาวุธ จำนงค์ประโคน
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๑๗
เด็กหญิงกรัณฑรัตน์ อาจละออ

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๑๘

เด็กหญิงชลธิดา เกลียงพร้อม

้

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๑๙

เด็กหญิงวรรณิศา ผดุงอรรถ
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๘ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงอันนา บัวเสียน

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๒๑

เด็กหญิงจิราภา แก้วคำ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๒๒

เด็กหญิงชนิกา ทองประเสริฐ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๒๓

เด็กหญิงพระพร ฉุนรัตน์
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๒๔

เด็กหญิงวณิชญา หงษ์ทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๒๕

เด็กหญิงสุพิชชา ดวงแก้ว
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๒๖

เด็กชายเทียนชัย บรรจงสัตย์
๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๒๗

เด็กหญิงพิชญ์สินี ซือสัตย์

่

๑๖/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๒๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก มะลิวรรณ
๓๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๒๙
เด็กหญิงศิริวรรณธิณี กมลเวช

๑๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๓๐
เด็กชายพลกฤษณ์ ไชยมาตย์

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๓๑

เด็กหญิงจารุพักตร์ โคตรพันธ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๓๒

เด็กหญิงจารุวรรณ วรรณวิจิตร
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๓๓

เด็กหญิงชลธิชา บัวภิบาล
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๓๔

เด็กหญิงศศิวรรณ กันกอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๓๕

เด็กหญิงณิชาภัทร เบิกบาน ๖/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๓๖

เด็กหญิงพิธิตา บรมฤทธ์
๒๓/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๓๗

เด็กหญิงน้องหญิง ทองงาม
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๓๘

เด็กหญิงอนัญญา เทพกลาง

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๓๙

เด็กชายจีรวัฒน์ กังวล
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๔๐
เด็กชายธนกร คุณธรรม

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๔๑

เด็กชายพลากร อนุสนธิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๔๒

เด็กชายวรกาย วรกิตติพงศ์
๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๔๓
เด็กหญิงกมลลักษณ์ แซ่โง้ว

๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๔๔

เด็กหญิงกัลยกร วงษ์สำริตย์
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๔๕

เด็กหญิงกานต์สิณี พรหมคีรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๔๖

เด็กหญิงฐานิดา สิงหวิบูลย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๔๗

เด็กหญิงณัฐนรี วิสินเสต
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๔๘
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ ยืนยง

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๔๙

เด็กหญิงเมษิณี ชูตระกูล
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงศศิธร เทียนน้อย

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๕๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ คำหอม
๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๕๒

เด็กหญิงอนงค์ภัทร เมธีธนฉัตรเพชร
๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๕๓

เด็กหญิงอรทัย จำปาศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๕๔

เด็กหญิงอารียา ปานทอง
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๓๙ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๑๓๕๕

เด็กหญิงภัทรวดี จริยาธนประภา
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๕๖

เด็กหญิงสิรภัทร สวัสดิมลทิน

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๕๗

เด็กหญิงพสิกา เจริญลาภ
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๕๘
เด็กหญิงนัทฌานนท์ จันทร์สุริวงศ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๕๙

เด็กชายพชรพล เครืองใต้

่

๘/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๖๐
เด็กชายสมิทธิพล กาพย์แก้ว

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๖๑

เด็กหญิงสิรีธร จันทร์อำรุง
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๖๒

เด็กหญิงศลิษา เจนสัญญายุทธ
๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๖๓

เด็กชายคฑาวุธ ผลละออ
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๖๔

เด็กชายชาญณรงค์ มาพันธุ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๖๕

เด็กชายมินทร์ธาดา กิงตะโก

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๖๖
เด็กหญิงกมลลักษณ์ จันทรชนก

๙/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๖๗

เด็กหญิงพิชชาภา คงปราโมทย์
๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๖๘
เด็กหญิงเกษศิรินทร์ พงษ์เรือง

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๖๙
เด็กหญิงศรีจักรพรรดิ

์

ฉัตรกุล
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๗๐
เด็กหญิงศศิญา ยอดปญญา

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๗๑

เด็กชายอภิสิทธ์ สงแก้ว ๖/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๗๒

เด็กหญิงณัฐวรรณ ไม้ดี
๒๖/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๗๓

เด็กหญิงธาริณี ผลเหม
๑๑/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๗๔

เด็กหญิงวรรณษา น้อยใย
๑๔/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๗๕

เด็กหญิงหทัยรัตน์ เกษศรี
๑๘/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๗๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ พรมไว
๒๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๗๗

เด็กชายสิริชัย รักษาพร
๑๗/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๗๘

เด็กหญิงยุละพร สมบูรณ์ทรัพย์
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๗๙

เด็กชายรัฐภูมิ แก้วทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงพรภัทรา แอบบุญ

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๘๑

เด็กหญิงสุพิชญา ไทยประยูร
๑๕/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๘๒

เด็กชายปญญากร ขำคม
๒๔/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๘๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ หงษ์ทอง ๙/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๘๔

เด็กหญิงบุษราภรณ์ แปนแย้ม
๓๐/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๘๕

เด็กชายภคพล ทรัพย์สงเคราะห์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๘๖

เด็กหญิงปุณยนุช เสมขำ
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๘๗

เด็กหญิงวรารักษ์ พงษ์ฉาย
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๘๘

เด็กหญิงทิพย์วารี ผลสด
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๘๙

เด็กหญิงสุธิชา ภูครองจิตร
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๔๐ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๑๓๙๐
เด็กหญิงพุทธรัตน์ พูดจา

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๙๑

เด็กชายณภัทร กลอยกลาย

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๙๒

เด็กชายอลงกรณ์ รัตนวงค์
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๙๓

เด็กชายอนุชา วงชาน้อย
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๙๔

เด็กหญิงเนตรนภา รัตนะไตร
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๙๕
เด็กหญิงปฎิมาภรณ์ ค้าสบาย

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๙๖

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ศรีธูป
๑๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๙๗

เด็กหญิงนีรชา สังฆะมณี
๒๐/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๙๘

เด็กหญิงพิชชาธร โพธิโต

์

๒๓/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๓๙๙

เด็กชายธัญวุฒิ สุริสาง
๒๑/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๐๐
นายฉัตรดนัย อุทาวงค์

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๐๑
นางสาวอริษา ยิมแฉ่ง

้

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๐๒
นางสาวกชกร กรมดารา

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๐๓
นางสาวเยาวดี ศรีทา

๑๕/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๐๔
เด็กหญิงชฎาภรณ์ นิติยาโรจน์

๒/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๐๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สาหล้า

๒๓/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงวรฤทัย ชัยสมบูรณ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๐๗
นางสาวสุทธิดา พาพิจิตร

๒๕/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๐๘
เด็กชายกิติศักดิ

์

ตังเสวกชัย

้

๑๔/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๐๙
นางสาวรัตติยาภรณ์ แซ่เฮ็ง

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๑๐
นางสาวอัญชลีพร พิมจรัส

๑/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๑๑

นางสาวณัฐณิชา พูลทองคำ ๑/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๑๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ทองสายบัว
๑๑/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๑๓

นางสาวอัมราวดี ประเมินชัย
๑๔/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๑๔

นางสาวเลิศฤทัย เสาะแสวง
๒๗/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๑๕

นายณัฐวุฒิ ฉายบางซือ

่

๑๕/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๑๖

นางสาวกรรณิการ์ งามเถือน

่

๒/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๑๗

นายคัชยาเทพ พาคำ
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๑๘

นายภูริพัทธิ

์

นิลค่าเมือง

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๑๙

นางสาวสุพรรษา มาพันธุ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๒๐
นางสาวสิริมา สืบวงษ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๒๑

นางสาวชลธิชา ไกรโภชน์
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๒๒

นางสาวโชติกา ณัฐนราธร
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๒๓

นายธีระพงษ์ ประดิษฐาน
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๒๔

นายภีมพศ บุญเขตต์
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๔๑ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๑๔๒๕

นางสาวโชติกา ค้าแวน
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๒๖

นางสาวเนตรนภา มากแสง
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๒๗

นางสาวพรพรรณ อินทร์อ่อน
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๒๘

นางสาวพัชราพร พาดพิน

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๒๙

นางสาวจิราภรณ์ สีหาวงค์
๑๕/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๓๐
นางสาวบุณยาพร สุวรรณรัตน์

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๓๑
นางสาวพัชราลักษณ์ โลกคำลือ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๓๒

นางสาวภัทราภรณ์ เนียมเรือง
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๓๓

นางสาวเณธิชาย์ เหลาชัย ๕/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๓๔

นางสาวเกียรติศักดิ

์

อ่วมสร้อย

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๓๕

นางสาวธนัชพร จินดามัง
๑๑/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๓๖

นางสาวสาริยา สิงโต

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๓๗

นายอภิรักษ์ สมัครขยันดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๓๘

นางสาวนภัสสร อ่อนเจริญ
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๓๙

นางสาวภัทราภรณ์ กงแก้ว
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๔๐
นางสาวชลธิชา โกพล

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๔๑

นางสาวเวธกา เวฬุวนารักษ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๔๒

นางสาวภัชรินทร์ โกทัน
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๔๓

นางสาวอารยา จันดี
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๔๔

นางสาวชลธิชา บุญประเทือง
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๔๕

นางสาวธิติมา เทียงนา

่

๘/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๔๖

นางสาวสุชาดา โคตพัฒน์
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๔๗

นางสาวสุฎาณุช บุญเยียม

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๔๘

นางสาวสุธิตา มีประวัติ
๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๔๙

นางสาวรัฐนันท์ เพิมไกรศรี

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๕๐
นางสาววรรณพร โทบุดดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๕๑

นางสาวดาราพร เกลียงพร้อม

้

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๕๒

นางสาวภาวิดา สุวรรณม่วง
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๕๓

นางสาวกิตติมา ลาหุละ
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๕๔

นางสาววาสนา เกิดปทุม

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๕๕

นางสาวธัญลักษณ์ บุญคง
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๕๖

นางสาวขวัญศิริ คะระนันท์
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๕๗

นางสาวปนัดดา ศรีกิมแก้ว
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๕๘

นางสาวพิมพ์ชนก บุญมาก

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๕๙

นางสาวเพชรรัตน์ ประเสริฐศรี
๒๐/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๔๒ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๑๔๖๐
นางสาวกมลวรรณ ชมเงิน

๓๐/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๖๑

นางสาวอารีญา สุภัคนันท์
๑๔/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๖๒

นางสาวปฏิมาภรณ์ แซ้เฮ่ง ๓/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๖๓

นางสาวศุภานัน ครามเขียว
๒๔/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๖๔

นางสาวกมลเนตร คงอาจ ๔/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๖๕

นางสาวอมราพร คงสมใจ ๓/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๖๖

นางสาวพรทิพย์ กัณหา ๗/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๖๗

นางสาวอุบลวรรณ มันศักดิ

่ ์

๒๗/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๖๘

นางสาวกมลรัตน์ วนเวียน ๔/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๖๙

นางสาวขวัญจิรา บางน้อย
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๗๐
นายธรรมรัตน์ เดชเดชา

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๗๑

นายนพเก้า เอนกทรัพย์
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๗๒

นายอรรถพล ขัดใจ
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๗๓
นางสาวดาวประกาย กลมนุกูล

๘/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๗๔

นางสาวพัชรี สารบาล
๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๗๕

นางสาวปภาดา พงศ์อัจฉริยกุล
๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๗๖

นางสาววรรณสิริ แสงนำ
๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๗๗

นายคมสัน เจริญผล ๖/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๗๘

นายธนวัฒน์ เจนหัตถ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๗๙

นางสาวปยภรณ์ แก้วคง
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๘๐
นางสาวพัทธมน พวงเจริญพร

๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๘๑

นางสาวศิรินันท์ ดวงภาค
๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๘๒

นางสาวจุฑาทิพย์ ปนอำนาจ
๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๘๓

นางสาวพรฉวี คานูน
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๘๔

นางสาวศิริรัตน์ ตาทิพย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๘๕

นางสาวสุปราณี อุปกา

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๘๖

นางสาวนัยนา สินหนัง
๑๙/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๘๗

นางสาววราภรณ์ กลินหอม

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๘๘

นางสาวสุภาวดี ลาภมูล ๔/๖/๒๕๔๒ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๘๙

นางสาวนริศรา คำแยง
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๙๐
นายอธิวัฒน์ ศิริกุลนนทวัฒน์

๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๙๑

นางสาวกัณธิมา เหลาเกิมทุ่ง

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๙๒

นางสาวจิรินภรณ์ ม่วงพรม
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๙๓

นางสาวชนิตรา คำบุญเรือง
๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๙๔

นางสาวไอลดา จำนงค์ประโคน
๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๔๓ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๑๔๙๕

นางสาวสุพัตรา มามาต
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๙๖

นางสาวอรุณโรจน์ อรรคบุตร
๓๑/๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๙๗

นายจตุรภุช ธรรมวิเศษ
๑๑/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๙๘

นายสมพงษ์ สาจันทร์ ๑/๒/๒๕๔๒ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๔๙๙

นางสาวจันทร์ฉาย มูลเหลา

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๕๐๐
นางสาวนิตยา พาทอน

๑๙/๙/๒๕๔๑
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๕๐๑
นางสาวณิสกุล ผลเหม

๐๙/๑๐/๒๕๔๐
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๕๐๒
นางสาวนงนุช ศรีอำนวยโชค

๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงเขมฤทัย ศิริบุตร

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๐๔
เด็กหญิงฐิตินันท์ เอียมอร่าม

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๐๕
เด็กหญิงชนาพร เกษประทุม

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๐๖
เด็กชายณัฏฐพร แก้วสว่าง

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๐๗
เด็กหญิงณัฐกมล ไชยกูล

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๐๘
เด็กหญิงนิตย์ธีรา ปุมเกวียน

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๐๙
เด็กชายนิธิศ สุขสังวงษ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๑๐
เด็กหญิงวิภาษิณีย์ รอดวินิจ

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๑๑

เด็กหญิงนำเพชร มากทรัพย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๑๒

เด็กหญิงอภิชญา พุ่มพวง
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๑๓

เด็กชายณัฏฐกรณ์ ขันขจร
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๑๔

เด็กชายธีรภัทร อยู่ดีรัมย์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๑๕

เด็กหญิงพิชยา สุขเดช
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๑๖

เด็กหญิงภัทรลภา เปยเนตร์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๑๗

เด็กหญิงฐิติพร ธรรมพันทา
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๑๘

เด็กหญิงธินัทดา ชืนชม

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๑๙
เด็กหญิงประภาภรณ์ แววมณี

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงเบญญาภา บุญทิพย์

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๒๑

เด็กชายวริทธิ

์

มาโต
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๒๒

เด็กหญิงอัญชิษฐา ศรีสุดโต
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๒๓

เด็กชายสลักเพชร เจริญราษฎร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๒๔

เด็กชายวัชราวุฒิ เปยเนตร์
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๒๕

เด็กหญิงดลนภา สันทับทิม

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๒๖

เด็กชายจิราวุทธ คล้อยเอียม

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๒๗

เด็กชายพงศกร ลำพัชวา
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๒๘

เด็กหญิงวิรัญญา พุ่มจันทร์
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๒๙

เด็กหญิงสุทายะ จำพวก
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๔๔ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๑๕๓๐
เด็กชายชินวัฒน์ พ่วงสาตร์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๓๑

เด็กหญิงนันทิตา อุตอามาตย์
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๓๒

เด็กชายศุภวิชญ์ มากโม
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๓๓

เด็กชายพีรวัส คำใสแสง
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๓๔

เด็กชายพรรษา พุทชัง
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๓๕

เด็กหญิงพัชราภา แก้วคำ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๓๖

เด็กชายภาณุ ธรรมจารี
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๓๗

เด็กหญิงสุทธิดา พร้อมจิต
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๓๘

เด็กหญิงหัทยา โสภณพิสิฐ
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๓๙

เด็กหญิงบุษกล สอนสระคู
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๔๐
เด็กหญิงอริศรา เลาหะรังสิมา

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๔๑

เด็กหญิงศณภรณ์ กรีเย็น
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๔๒

เด็กหญิงภัทราภรณ์ หนูจันทร์อ่อน
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๔๓

เด็กชายพงศกร เขียวนิล
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๔๔

เด็กหญิงอรชพร ทัดบัวขำ
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๔๕

เด็กชายกิตติพงษ์ สุดสระ
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๔๖

เด็กหญิงโชติกา อุ้มญาติ
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๔๗

เด็กชายปณณธร หยุดกระโทก
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๔๘

เด็กหญิงวนิดา ปอยปาว

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๔๙

เด็กหญิงกุลธิดา ฮาดวิเศษ
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงนันทพร สร้อยสูงเนิน

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๕๑

นายพงศธร อรุณา
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๕๒

เด็กหญิงดุสิตา ทองเสน
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๕๓

เด็กหญิงอินทิรา ทองมนต์
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๕๔

เด็กชายธีรพัฒน์ ดุลยกุล
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๕๕

เด็กชายวัฒนา กันตะมา

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๕๖

เด็กชายศิวกร แฝงปญญา
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๕๗

เด็กชายสมพร ประมูลทรัพย์
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๕๘

เด็กชายสุวัจน์ เวียงจันทร์
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๕๙

เด็กหญิงกันติชา คำบุญ
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๖๐
เด็กหญิงเพ็ญพิไล พลอยมุข

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๖๑

เด็กหญิงรักชนก เทือกเทียน
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๖๒

เด็กหญิงกมลวรรณ เรืองเนตร
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๖๓

เด็กหญิงหทัยชนก เทือกเทียน
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๖๔

เด็กชายภูตะวัน พันคำภา
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๔๕ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๑๕๖๕

นายพจน์ ไทยถาวร
๒๓/๕/๒๕๒๕

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๖๖

นายอุดมศักดิ

์

ชาติศรี
๑/๑๑/๒๕๓๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๖๗

เด็กชายธนวัฒน์ สมนันท์
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน วัดบ้านพร้าวใน  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๖๘

เด็กหญิงภัสสร ดุลยกุล
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน วัดบ้านพร้าวใน  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๖๙

เด็กหญิงปวีณา เอียมสำอาง

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน วัดบ้านพร้าวใน  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงนำฝน มีเมฆ

๑๔/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๗๑

เด็กชายวีรภัทร เขม้นกสิกิจ
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๗๒

เด็กหญิงบุศราคัม ขันบรรจง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๗๓

เด็กหญิงศิริลักษณฺ ลิมมงคล

้

๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๗๔

เด็กหญิงมัณฑิตา ขำแจ่ม
๒๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๗๕

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ เสือลาย
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๗๖
เด็กหญิงปพิชญานันท์

มีเฉย
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๗๗

เด็กหญิงรินรดา ตางาม
๐๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๗๘

เด็กหญิงสุชาดา ดีอินทร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๗๙

เด็กหญิงภูริดา ทองสุข
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๘๐
เด็กชายศิวกรณ์ เอียมทองคำ

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๘๑

เด็กหญิงกนกวรรณ แซ่จิว
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๘๒

เด็กหญิงจิราพร ผิวสอาด

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๘๓
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ รินทร

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๘๔

เด็กหญิงบุศรินทร์ อุไรอำไพ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๘๕

เด็กหญิงปารวีร์ สวัสดิพาณิชย์

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๘๖

เด็กหญิงภัทราพร เกิดสิน
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๘๗

เด็กหญิงมัลลิกา ศรีกู่กา
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๘๘

เด็กหญิงสุภัทรา อ่อนพุ่ม
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๘๙

เด็กชายเจษฎา ส้มหวาน
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๙๐
เด็กชายศรัณย์ เกษมสุข

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๙๑

เด็กหญิงปยนุช สิงห์โต
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๙๒
เด็กหญิงมัญเชฏฐิกา ผมอ่อน

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๙๓

เด็กหญิงศิริเพ็ญ สวัสดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๙๔

เด็กหญิงศิวาพร กลำโทก
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๙๕

เด็กหญิงโศภิณ ถนอมจิตร
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๙๖

เด็กชายยอดชาย ยวงเก่า
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๙๗

เด็กชายอุดมทรัพย์ อุดสา
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๙๘

นางสาวสุกุลรัตน์ ยินดี
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๖๐/๑๕๙๙

นางสาวอัญชิษา ทุมทัดทราย
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๔๖ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๑๖๐๐
นางสาวจิตตาภา ปุนผล

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๐๑
นางสาวธิดารัตน์ ปรีชานุกูล

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๐๒
เด็กหญิงเนตรนภา บุญกิจพิสิฐ

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๐๓
นางสาวกมลชนก นามไพร

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๐๔
นางสาวผกาวรรณ บ่อขำ

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๐๕
นายภูมิพัฒน์ นภาดล

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงจิราภรณ์ พาครุฑ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๐๗
เด็กชายพลวัฒน์ ทองที

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๐๘
เด็กชายกิตติธัช ชูวงศ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๐๙
เด็กชายธนิสร สุรัตนพรชัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๑๐
เด็กชายภูริต เวชมนัส

๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๑๑
เด็กหญิงพรรณภัสสา สมสกุล

๒๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๑๒

เด็กชายภาสวุฒิ ณ นคร
๒๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๑๓

เด็กชายศรัญย์กร พงศ์อัศวชัย
๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๑๔

เด็กหญิงนริศรา วิชัด

๑๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๑๕

เด็กหญิงปาณิสรา ตติไตรสกุล
๒๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๑๖

เด็กหญิงพัทธนันท์ ทองยิง

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๑๗

เด็กหญิงวรินทร ฉัตรบูรพาชัย
๑๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๑๘

เด็กชายกานต์รวีย์ แดงเพ็ง
๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๑๙

เด็กชายคณพศ นำดอกไม้
๑๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๒๐
เด็กชายอภินัทธ์ เสนดี

๒๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๒๑

เด็กหญิงจรัสณัฐ วงษ์กำปน
๐๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๒๒

เด็กหญิงฤทัยชนก แสงเงินอ่อน
๒๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๒๓

เด็กหญิงลวิตรา ขุนเอียด
๑๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๒๔

เด็กชายพลาจักษณ์ ปานเกษม
๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๒๕

เด็กชายพัสนัย สูตรอุดม
๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๒๖

เด็กชายภูดิส รัตนศรียากรณ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๒๗

เด็กชายวัลย์สห คุ้มครองวจี
๑๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๒๘

เด็กชายศักดิดินันท์

์

วงศ์ศรีชา

๑๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๒๙

เด็กชายศุภณัฏฐ์ วชิรานุภาพ
๐๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา ไชยสีมา

๑๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๓๑

เด็กหญิงฑิตยา ธัญญเจริญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๓๒

เด็กหญิงณิชาภา วรพรรณโสภาค
๒๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๓๓

เด็กหญิงปวิชญาดา ลิขิตขจรชัย

๒๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๓๔

เด็กหญิงลักษิกา อินทรโชติ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๔๗ / ๑๑๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๑๖๓๕

เด็กชายภูริณัฐ แต่งศรีวรรณ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๓๖

เด็กชายวิชาญ ตาตะมิ
๑๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๓๗

เด็กชายศุภพณัฐ วัฒนเจริญ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๓๘

เด็กชายอินทัช ธีรวัฒนสาร

๑๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๓๙

เด็กหญิงกชนิภา ผาตินาวิน
๑๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๔๐
เด็กหญิงกชพร ดำรงวัฒนกุล

๑๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๔๑

เด็กหญิงเกตน์สิรี ปะวะเสนะ
๒๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๔๒

เด็กหญิงจิรวรรณ วิเศษรจนา
๑๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๔๓

เด็กหญิงณญาดา ปญญาสิทธิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๔๔

เด็กหญิงณิชกมล เพ็งสาตร์
๒๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๔๕

เด็กหญิงทิฐินันท์ ลาโม้
๐๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๔๖

เด็กหญิงแพรพลอย ธนเกียรตินิธิกุล
๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๔๗

เด็กหญิงวรดา ลับโกษา
๑๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๔๘

เด็กชายกฤตชพันธ์ เจริญศิลป
๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๔๙

เด็กชายชนาธิป พรมพันธ์ใจ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๕๐
เด็กชายธนนันท์ ธนามิตรานนท์

๑๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๕๑

เด็กชายวชิรวิทย์ หล้าหิบ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๕๒

เด็กหญิงกัญภร ประเวศชโยดม
๒๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๕๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เอียมมงคล

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๕๔

เด็กหญิงชญานิศ หีตนุ้ย
๑๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๕๕

เด็กหญิงสุกฤตา ปนงาม
๐๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๕๖

เด็กหญิงอิษฎา อุษณกุล
๒๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๕๗

เด็กหญิงปาลพิรุฬห์ ธนาพิริยะกุล
๑๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๕๘

นางสาวจันทรรัตน์ จันทร์อนันต์
๐๖/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๕๙

นางสาวพิชญาภา ทองอ่วม
๑๓/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๖๐
นางสาวโชษิตา รชตะสมบูรณ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๖๑

นางสาวธัณญภัสร์ เชือพราหมณ์

้

๐๒/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๖๒

นางสาวนภสร วัชระอนันท์
๐๖/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๖๓

นางสาวเอือมฟา

้

สายตา
๒๕/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๖๔

นางสาววลีพร ทองน่วม
๑๒/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๖๕

นางสาวเกตน์สิรี เพ็ชร์พลอย
๑๓/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๖๖

นางสาวฐาปนีย์ เรืองรองวรรษ
๐๔/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๖๗

นางสาววสุวดี คงเดช
๒๗/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๖๘

นางสาวนิภาวรัชญ์ โกยโภไคสวรรค์
๐๒/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๖๙

นางสาวพัทธ์ธีรา พาหุพันธ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๔๘ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๑๖๗๐
นางสาวจุธารทิพย์ จันทวิเศษ

๑๖/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๗๑

นางสาวบัณฑิตา แก้วคำแสน
๐๙/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๗๒
นางสาวพลอยไพลิน ตัณฑพงศ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๗๓

นางสาวอักษราภัค ศรีทา
๑๕/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๗๔

นางสาวศิรินันท์ รักสวัสดิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๗๕

นางสาวชนากานต์ นาคกัน
๒๖/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๗๖

เด็กหญิงวิชุดา ยีสุ่นซ้อน

่

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์)

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๗๗

นางสาวนพเก้า แก้วทับ
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๗๘

เด็กชายอิทธิพัทธ์ คำพิไสย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๗๙

เด็กชายก้องภพ ทิพวารี

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๘๐
เด็กหญิงชลิตา จัมปาโสม

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๘๑

เด็กหญิงวนาลี บาริศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๘๒

เด็กชายภูมิพัฒน์ โพธิพระ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๘๓

เด็กหญิงนิภาพร ทัศนา
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๘๔

เด็กชายอนุกูล กุลเกตุ
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๘๕

เด็กหญิงธัญชนก คงเจริญ
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๘๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสงเดือนฉาย

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๘๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ โสมนัส
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๘๘

เด็กชายจิรภัทร พึงฤทธิ

่ ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๘๙

เด็กชายกิจติคุณ เนติพัฒน์
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงวรรณฉวี สังข์เมือง

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๙๑

เด็กหญิงจิดาภา บุญร่วม

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๙๒

เด็กหญิงณัฐสุดา ภูลายยาว
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๙๓

เด็กหญิงณัฐรุจา ภูลายยาว
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๙๔

เด็กหญิงวิกานดา โสฬส
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๙๕

เด็กหญิงยุวดี อินควร
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๙๖

เด็กหญิงดวงตา เชือทอง

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๙๗

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ แวงวรรณ
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๙๘

เด็กหญิงวิลาสินี เดง
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๕๖๐/๑๖๙๙

เด็กหญิงพรทิพย์พา ทองปราง
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๐๐
เด็กชายธนภัทร ดวงสุริยเนตร

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๐๑
นางสาวบังอร วิเศษชาติ ๑/๕/๒๕๒๓ โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๐๒
นางสาวมณีวรรณ แหวนหล่อ

๒๒/๕/๒๕๓๔
โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๐๓
นางสาวนริศรา ใจพัฒนาพิทักษ์ ๑/๑/๒๕๓๕ โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๐๔
เด็กหญิงรจชรินทร์ พรมลี

๑๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๔๙ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๑๗๐๕
เด็กหญิงนันทนา จันทร์เกษม

๑๖/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงศิโรรัตน์ ชืนจิต

่

๑๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๐๗
เด็กหญิงธีรนันท์ มันทุ่ง

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงจิราภรณ์ จันทโรจน์

๒๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงปญญาภร ดวงแก้ว

๒๔/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๑๐
เด็กหญิงรังสิญา ละมัย

๒๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๑๑

เด็กชายธนบดี ศรีมาตย์
๑๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๑๒

เด็กหญิงธนกาญจน์ ภูเต้านิน
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๑๓

เด็กหญิงทัศนีย์ คำมาปน
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๑๔

เด็กหญิงพุทธิชา คำลา

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๑๕

เด็กหญิงกนกวรรณ อิมแก้ว

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๑๖

เด็กหญิงณัฐฐาพร โพธิบัลลังค์
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๑๗

เด็กหญิงจีระพร กริบทอง
๑๑/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๑๘

นางสาวชัชนันท์ สีลานุช
๑๗/๐๖/๒๕๑๕

วัดปญญานันทาราม วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๑๙

นางสาววันนิพา จุวัฒนสำราญ
๒๖/๐๖/๒๕๐๘

วัดพระธรรมกาย วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๒๐
นางกัญญา บุญส่ง

๑๙/๐๙/๒๕๐๙

วัดพระธรรมกาย วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๒๑

นางสาวสุดาภา บุญส่ง
๐๒/๐๔/๒๕๓๕

วัดพระธรรมกาย วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๒๒

นางสาววรรณวิสาข์ มณีขาว
๑๘/๐๗/๒๕๓๒

วัดพระธรรมกาย วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๒๓

นางสาวอาทิตยา ลำดับ
๙/๑๐/๒๕๓๑

วัดพระธรรมกาย วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๒๔

นางสาวบัณฑิตา เหลืองแจ่ม
๑๔/๐๒/๒๕๓๒

วัดพระธรรมกาย วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๒๕

นางสาวสุพรรณี ปรุงเรณู
๓๑/๑๐/๒๕๓๐

วัดพระธรรมกาย วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๒๖

นางสาวสุมาลี สุเมธมงคล
๑๒/๐๓/๒๕๓๖

วัดพระธรรมกาย วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๒๗

นางสาวจันทมาส ไกรยนต์
๒๙/๐๘/๒๕๓๗

วัดพระธรรมกาย วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๒๘

เด็กหญิงเปยมรัก เพ็ชรกิจ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

วัดพระธรรมกาย วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๒๙

นางสาวอภินันท์ ชนสยอง
๒๗/๐๘/๒๕๑๔

วัดพระธรรมกาย วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๓๐
นางสาวเนตรนภา ไชยแก้ว

๒๗/๐๔/๒๕๓๖

วัดพระธรรมกาย วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๓๑

นายอาทิตย์ หักทะเล
๑๘/๐๑/๒๕๒๔

วัดพระธรรมกาย วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๓๒

นางสาวณิชกานต์ สีรับขวา
๒๙/๐๙/๒๕๓๔

วัดพระธรรมกาย วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๓๓

นายอิทธิพัทธ์ จตุรกุลมรกต
๑๗/๑๐/๒๕๒๓

วัดพระธรรมกาย วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๓๔

นางสาวนยชนก มังคละคีรี
๓๐/๐๙/๒๕๒๘

วัดพระธรรมกาย วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๓๕

นายภานุเดช สุภาผล
๑๔/๐๑/๒๕๓๗

วัดพระธรรมกาย วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๓๖

นางสาวนพกา ศรีดาพันธ์
๐๙/๐๓/๒๕๓๓

วัดพระธรรมกาย วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๓๗

นางสาวจารุวรรณ เสริมวราพันธ์
๐๑/๐๕/๒๕๓๐

วัดพระธรรมกาย วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๓๘

นางสาวพรพิรุณ ราชวงศ์เมือง
๑๑/๐๕/๒๕๒๙

วัดพระธรรมกาย วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๓๙

นางสาวปาดวาด โกศลดำรง
๑๓/๐๓/๒๕๓๖

วัดพระธรรมกาย วัดพระธรรมกาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๕๐ / ๑๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๑๗๔๐
นางสาวกนิษฐา ฤทธิแผลง

๑๑/๐๕/๒๕๓๗

วัดพระธรรมกาย วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๔๑

นางสาวพัทธนันท์ ปริสัญุตานนท์
๑๐/๐๖/๒๕๓๔

วัดพระธรรมกาย วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๔๒

นางสาวประภัสสร วรรธะมานี
๑๔/๐๒/๒๕๓๔

วัดพระธรรมกาย วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๔๓

นางสาวบุษบา ภูศรี
๑๓/๐๖/๒๕๓๒

วัดพระธรรมกาย วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๔๔

นางสาวศิริลักษณ์ อมาตยกุล
๓๑/๐๗/๒๕๓๕

วัดพระธรรมกาย วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๔๕

นางสาวปารีนา สีดาคุณ
๐๓/๑๒/๒๕๓๒

วัดพระธรรมกาย วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๔๖

นางสาวสุชาดา ไพโรจน์

๑๕/๑๑/๒๕๓๔

วัดพระธรรมกาย วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๔๗

นางสาวสุภา วีระพลเทพ
๐๙/๐๔/๒๕๑๓

วัดพระธรรมกาย วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๔๘
นางสาวพลอยไพลิน จวบฤกษ์เย็น

๑๘/๐๓/๒๕๓๔

วัดพระธรรมกาย วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๔๙

นางสาวบุญหลาย ศรีบุญเรือง
๐๔/๐๗/๒๕๒๐

วัดพระธรรมกาย วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๕๐
นางสาวจิตราวดี แก้วบุญเรือง

๐๓/๑๒/๒๕๒๐

วัดพระธรรมกาย วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๕๑

นางสาวรัชนีกร แช่จาง
๒๕/๑๐/๒๕๓๒

วัดพระธรรมกาย วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๕๒

นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่จาง
๒๕/๑๐/๒๕๓๒

วัดพระธรรมกาย วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๕๓

นางสาววรพรรณ จันทรากุลศิริ
๑๒/๑๐/๒๕๑๘

วัดพระธรรมกาย วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๕๔

นายวีระชัย พลบูรณ์

๒๙/๑๑/๒๕๓๔

วัดพระธรรมกาย วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๕๕

นางสาวสาธุกา จำปาศรี
๒๓/๐๑/๒๕๒๔

วัดพระธรรมกาย วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๕๖

นางสาวดวงแก้ว แสนสุริวงค์
๓๐/๑๒/๒๕๓๓

วัดพระธรรมกาย วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๕๗

นายธนชล สมอินสอน
๓๐/๐๔/๒๕๓๓

วัดพระธรรมกาย วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๕๘

นางสาวเพชรรัตน์ บุญเรือง
๒๒/๐๒/๒๕๓๓

วัดพระธรรมกาย วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๕๙

เด็กหญิงพรวี จวนสาง
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๖๐
เด็กชายพิสิฐชัย อรชุนเลิศไมตรี

๑๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๖๑

เด็กชายศุภกิตติ

์

วิภักดิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๖๒
เด็กหญิงสมปรารถนา

เจนการ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๖๓

เด็กหญิงสุพิชญา อวยผล
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๖๔

เด็กชายกฤติภัทร โอรักษ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๖๕

เด็กหญิงกันยากร สมปญญา
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๖๖

เด็กชายเจริญชัย ริมพนัสสัก
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๖๗

เด็กหญิงชญานิน สวนชูโต
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๖๘

เด็กชายชยธร รุ่งเรือง
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๖๙

เด็กหญิงชินาภา ทิพยพันธ์กุล
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๗๐
เด็กหญิงณิชากร ชอบทำเหมือน

๑๗/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๗๑

เด็กหญิงณิชารีย์ เกรียงไกรวศิน
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๗๒

เด็กชายธนทัต ธรรมมะ
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๗๓

เด็กชายธนวัฒน์ เรืองนุช

๒๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๗๔

เด็กหญิงธนิศรา แก้วบัวสา
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๕๑ / ๑๑๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๑๗๗๕

เด็กหญิงนัทธ์ชนัน สาลาสุตา

๒๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๗๖

เด็กชายปกรณ์ ปฏิทัศน์
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๗๗

เด็กหญิงปยาพัชร ลายบัว
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๗๘

เด็กชายภูดินันท์ มีนาบุญ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๗๙

เด็กหญิงมุทิตา จานนอก
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๘๐
เด็กชายยศกรณ์ สถานพงษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๘๑

เด็กหญิงวริษา เทียมทอง
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๘๒

เด็กชายศตคุณ ธรรมหลาย
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๘๓

เด็กหญิงศิริวรรณ ม่วงเกษม
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๘๔

เด็กหญิงศุจินทรา ลาวัน
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๘๕

เด็กหญิงสุวภัทร เมฆช่วง
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๘๖

เด็กชายอลงกต แจ่มจันทร์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๘๗

เด็กหญิงอศิตา สุนาพรหม
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๘๘

เด็กหญิงกนกอร พลายละหาร
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๘๙

เด็กหญิงกฤติกา ฟกเชือก
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๙๐
เด็กชายจิรวัฒน์ จิตรโอวาท

๑๘/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๙๑

เด็กชายญาณากร ขันอาษา
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๙๒

เด็กหญิงณัฏฐนิช ดีดพิณ
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๙๓

เด็กชายสรวิศิษฎ์ จันทร์เพ็ญ
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๙๔

เด็กหญิงขวัญข้าว ปริศวงศ์
๑๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๙๕

เด็กชายคุณานนต์ ศิริอ่อนดำรงค์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๙๖

เด็กชายกรรัชต์ คมกฤช
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๙๗

เด็กชายกฤต เจริญสุข
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๙๘

เด็กชายกันตพัฒน์ ดวงยีหวา

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๗๙๙

เด็กชายจักรพรรณ์ กอนา
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๐๐
เด็กหญิงชมนภัส เลิศปรีชา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๐๑
เด็กชายญาณพัฒน์ ประภาพรสุข

๒๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๐๒
เด็กหญิงณภัทร สุวพร

๑๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๐๓
เด็กชายธนภัทร อาจกล้า

๑๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๐๔
เด็กหญิงธนาตา พันธุ์ถาวรนาวิน

๐๙/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๐๕
เด็กหญิงธารารัตน์ วงษ์ศักดิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงบุญญิสา เหาตะวานิช

๒๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๐๗
เด็กหญิงปูริดา สุขารมณ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๐๘
เด็กหญิงพลอยชมพู กาญจนาภิวงศ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๐๙
เด็กหญิงพิณภัสสร ถาวรกุล

๒๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๕๒ / ๑๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๑๘๑๐
เด็กชายภคพล ธรรมฤทธิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๑๑

เด็กชายระพีพัฒน์ บุญเทศนา
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๑๒

เด็กหญิงสุพิชญา สุชาติสกุลชัย
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๑๓

เด็กหญิงกมลชนก แซ่เอียว

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๑๔

เด็กชายกมลภู ถนอมพงษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๑๕

เด็กหญิงกัญญ์นภัส นามพุทธา
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๑๖

เด็กหญิงกัญญ์วรา ฟุงมงคลเสถียร
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๑๗

เด็กชายกิตติพันธ์ จักษุอินทร์
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๑๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แสงใส
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๑๙

เด็กหญิงคณิปรวีร์ วิทูรศิลป
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๒๐
เด็กชายคเณศ อรชุนเลิศไมตรี

๑๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๒๑

เด็กหญิงคีรดรา เยาวศรี
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๒๒

เด็กหญิงจรินธร บูระ
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๒๓

เด็กหญิงจิดาภา วระวิจิตร
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๒๔

เด็กหญิงจิดาภา สิริถิรวัฒน์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๒๕

เด็กชายจิระณัฎฐ์ ชาววัง
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๒๖

เด็กหญิงจีราภา แสนพลพัฒน์
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๒๗

เด็กชายชยพล จิรชัยอารีย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๒๘

เด็กหญิงชาลิสา ทองอยู่คง
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๒๙

เด็กหญิงชาลิสา สุขเมือง
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๓๐
เด็กชายชิติพัทธ พานิชพึงรัถ

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๓๑

เด็กหญิงเซลีน่า ดอนซิค
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๓๒
เด็กหญิงญากิติภัฎษ์ จิตสถิน

๑๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๓๓

เด็กหญิงญาณภา คงนวม
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๓๔

เด็กหญิงฐิติรัตน์ สุยะฟู

๑๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๓๕

เด็กชายณภัทร แสงสระคู
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๓๖

เด็กชายณภัทร เกษมาลา
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๓๗

เด็กหญิงณฤดี ศิริพงษ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๓๘

เด็กหญิงณัชชา ทองปญญนพ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๓๙

เด็กชายณัฏฐกิต จิตรพัฒนพงศ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๔๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา อ่อนฤทธิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๔๑

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ลุ่มนอก
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๔๒

เด็กหญิงณัฏฐนิชา วงศ์รักษา
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๔๓

เด็กหญิงณัฏฐากร นุชนานนท์
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๔๔

เด็กชายณัฐกิตติ

์

โรจน์จันทร์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๕๓ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๑๘๔๕

เด็กหญิงณัฐนรี น้อยสว่าง
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๔๖

เด็กชายณัฐพันธุ์ บุญทอง
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๔๗

เด็กหญิงณิชาพัชร์ หน่องพงษ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๔๘

เด็กหญิงณิชาภัทร จันทร์แดง
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๔๙

เด็กหญิงดรัสรัตน์ ทองนิม

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๕๐
เด็กชายทันกาล อุดมกิจ

๑๕/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๕๑

เด็กหญิงเทียนสว่าง พิจารณ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๕๒

เด็กหญิงธนนันท์ อุณหัง
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๕๓

เด็กชายธนวัฒน์ พงศ์ปฏิสนธิ
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๕๔

เด็กชายธนวัฒน์ แก้วอุ่น
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๕๕

เด็กหญิงธนัชพร พิบูลย์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๕๖

เด็กหญิงธธินี ดุริยพันธุ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๕๗

เด็กชายธรรมชัย เชิดชูศิลป

๑๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๕๘

เด็กชายธรรศกร ศิริสุวรรณ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๕๙

เด็กหญิงธัญจิรา อุทัยพิมลพันธุ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๖๐
เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา เจริญงามกวีวงษ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๖๑

เด็กชายธีธัช ลีกุลนิมิต
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๖๒

เด็กหญิงนภสร สุขนิตย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๖๓

เด็กหญิงนรกมล กมลสินธุ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๖๔

เด็กชายนรพัฒน์ เจิดกานต์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๖๕

เด็กหญิงนลพรรณ เกตุนุติ
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๖๖

เด็กหญิงนวินดา ชาคริตฐากูร
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๖๗

เด็กหญิงนิฐิญาดา บุญลยางกูร
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๖๘

เด็กหญิงนุชนาฎ เสือมัน

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๖๙

เด็กหญิงเนตรชนก ขานชา
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๗๐
เด็กชายบดินทร์ สายสุวรรณ

๒๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๗๑

เด็กหญิงบัณฑิตา มุกดาดี
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๗๒

เด็กหญิงบุญสิตา งามศิลป
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๗๓

เด็กหญิงบุญสิตา ทานนท์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๗๔

เด็กหญิงใบบุญ ประสมพลอย
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๗๕

เด็กหญิงปภัสรา ขอแนบกลาง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๗๖

เด็กชายปณณพร รอดอ่อง
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๗๗

เด็กหญิงปุณณภา คำภูแสน
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๗๘

เด็กชายปุณยธร กิจลำมี
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๗๙

เด็กหญิงพณาภา กอไพบูลย์กิจ
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๕๔ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๑๘๘๐
เด็กชายพลวัฒน์ ศิริเรือง

๒๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๘๑

เด็กหญิงพัตร์พิมล หลีนวรัตน์
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๘๒

เด็กหญิงพัศชนันท์ หลักทรัพย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๘๓

เด็กหญิงพิชญา ราชา
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๘๔

เด็กหญิงพิมพ์นารา มโนจิตงาม
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๘๕

เด็กหญิงพิมพ์มาดา เขียวแจ่ม
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๘๖

เด็กหญิงพิมพ์ศิริ ยุคนธจิตต์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๘๗

เด็กชายพุทธิพงศ์

นิลรัตน์    ณ  อยุธยา
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๘๘

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เข็มพิลา
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๘๙

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา อินทร์เรือง
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๙๐
เด็กหญิงแพรพลอย สุจริตธรรม

๒๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๙๑

เด็กหญิงภคนันท์ งามศิลป
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๙๒

เด็กชายภควัต จิตรไกรสร
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๙๓

เด็กหญิงภัทรสุดา ค่านคร
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๙๔

เด็กหญิง่ภัทราวดี จันโทริ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๙๕

เด็กชายภูเบศร์ มาทวิมล
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๙๖

เด็กชายภูริภัทร แก่นกระจ่าง
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๙๗

เด็กชายภูวิศ ลิมไพโรจน์

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๙๘

เด็กชายโภคิณ วณิชพงศ์พันธุ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๘๙๙

เด็กหญิงรพีพิมพ์ ผลเรืองวิไลแสง
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๐๐
เด็กหญิงรินรดา รัตนเจษฎ์จุฑา

๒๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๐๑
เด็กหญิงรุตุจา รามราว ชางเล่

๐๖/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๐๒
เด็กหญิงลักษิกา จีนหมิก

๓๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๐๓
เด็กชายเลิศพิพัฒน์

กาญจนเรืองโรจน์ ๒๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๐๔
เด็กหญิงวริศรา ภานุวัฒนะรัศมิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๐๕
เด็กหญิงวารุณี โพธิงาม

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๐๖
เด็กหญิงวิมลสิริ คงเพียรธรรม

๐๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๐๗
เด็กหญิงศรารินทร์ คำแก้ว

๒๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๐๘
เด็กหญิงศศิธร ภูสุวรรณ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๐๙
เด็กหญิงศศิรัศมี พงษ์ประเสริฐสุข

๓๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๑๐
เด็กหญิงศุภิสรา พะหูชนม์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๑๑

เด็กหญิงสมิตรา พัฒนธารทิพย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๑๒

เด็กหญิงสมิตา ศรีวะอุไร

๒๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๑๓

เด็กหญิงสรัลรัตน์
จิตต์กระจายแสง

๒๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๑๔

เด็กหญิงสิริกานต์ สงวนทรัพย์
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๕๕ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๑๙๑๕

เด็กหญิงสิริภัทร ยีวาศรี

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๑๖

เด็กหญิงสุกฤฒามนี สีมอนเซ่น
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๑๗

เด็กหญิงสุจิรา สมบัติ
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๑๘

เด็กหญิงสุชญา ติรพงศ์พร
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๑๙

เด็กหญิงสุภัทรา จิตต์ศิริ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๒๐
เด็กชายสุรศิลป หินแสงไสย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๒๑

เด็กหญิงสุรัสยากร เรืองศิริภิญโญ
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๒๒

เด็กหญิงสุรัสวดี ปลืมชัย

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๒๓

เด็กหญิงสุวภัทร จิตรมนตรี
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๒๔

เด็กหญิงเสาวภาคย์ ลำใย
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๒๕

เด็กหญิงอคิราภ์ แสนนาม
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๒๖

เด็กหญิงอรวรภา หอมหวล
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๒๗

เด็กหญิงอริสา กฤตฤกษ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๒๘

เด็กหญิงอรุชา แก้วประเสริฐ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๒๙

เด็กหญิงอักษราภัค คล่องการ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๓๐
เด็กชายอิทธิภากร ซันตระกูล

๑๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๓๑

เด็กชายกริชพล ตามประดิษฐ
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๓๒

เด็กหญิงกัญญาภัค บุญพรม
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๓๓

เด็กหญิงกานต์ชนก กาญจนะ
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๓๔

เด็กหญิงชนิกานต์ บางชวด
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๓๕

เด็กหญิงณัฐวลัญช์ ตีรสิตานนท์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๓๖

เด็กชายนพรัตน์ หวานเย็น
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๓๗

เด็กหญิงนวพร เดชสุวรรณ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๓๘

เด็กหญิงนวลหง เวโรจนนันท์
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๓๙

เด็กหญิงพิมพ์พิชชา สุขวาสนะ
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๔๐
เด็กหญิงพิมลพรรรณ วันโสภา

๒๒/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๔๑

เด็กชายพีระณัฐ ชัยเกิด
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๔๒

เด็กชายภูวดล บุญแท้
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๔๓

เด็กชายรัชชานนท์ ประสาธน์กนก
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๔๔

เด็กหญิงสุชญา โอภานนท์
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๔๕

เด็กหญิงสุชานันท์ หมอนชู
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๔๖

เด็กชายสุทธิรักษ์ อัศวอัจฉริยะกุล
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๔๗

เด็กชายสุทัศน์พงศ์ ยิมแย้ม

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๔๘

เด็กหญิงอภิสรา รัตนะ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๔๙

นางสาวธิดาขวัญ บำเพ็ญทาน
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๕๖ / ๑๑๗

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๑๙๕๐
นายมาฆภูมิ เอืออำพน

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๕๑

นางสาวแพรวา สร้อยทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๕๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ พูลพิมะ
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๕๓
นางสาวพัชราพรรณ นามเสาร์

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๕๔

เด็กชายภควัต ขำเขียว

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๕๕

เด็กชายวรภพ ทัศนสุคนธ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๕๖

เด็กหญิงสุภัทธา สร้อยทอง
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๕๗

เด็กหญิงสุวรรณี บุญพามา

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๕๘

เด็กหญิงภาพิมล รัตนประทีป
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๕๙

เด็กหญิงนริศรา เริงสำราญ
๑๗/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๖๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ พรมสี

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๖๑

เด็กหญิงปพิชญา เสนาบุญ
๒๔/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๖๒

เด็กหญิงณัชชา สุขสิน
๒๗/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๖๓

เด็กชายชญานนท์ ไตรเวช
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๖๔

นางสาวนันทิวา ตาวันดี
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๖๕

เด็กหญิงปนัดดา วงษ์ภู่

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๖๖

เด็กชายศุภกร เทียมรอด
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๖๗

เด็กชายสิทธิชล จิตรเสนาะ
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๖๘

เด็กหญิงอริสา ฮามพิทักษ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๖๙

นายอัครพล พุทธิดาวงศ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๗๐
นางสาวเบญญาภา ว่องพิชิตกุล

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๗๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ภานุภาส
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๗๒

นางสาวกรกนก เกตุจิว

๋

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๗๓

เด็กหญิงญาณัจฉรา วงษาเลิศ
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๗๔

เด็กชายณัฐวุฒิ แซ่อึง

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๗๕

นายธนกร กลำภู่
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๗๖

เด็กหญิงนัฐรินทร์ พรมหาลา
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๗๗

นายบริบรูณ์ นิลเพ็ชร์
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๗๘

นางสาวรินลดา สิทธิรส
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๗๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ กาลจักร
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงสุปราณี สมพงษ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๘๑

เด็กชายเจษฎา เวียงสมุทร
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๘๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วิลัยพงษ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๘๓

เด็กหญิงนุชพีดา สารบรรณ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๘๔
เด็กหญิงปทมาภรณ์ อำพาธ

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๕๗ / ๑๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๑๙๘๕

เด็กหญิงชฎารัตน์ ตรงศูนย์ดี
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๘๖

เด็กชายธนาวุฒิ ปกษิณ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๘๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ไสยสุภี
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๘๘

เด็กหญิงพัทราพร จำเริญพิมพ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๘๙

เด็กชายสิรภพ นาคคำ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๙๐
เด็กหญิงนภาลัย อุดชาชน

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๙๑

เด็กชายสหรัฐ โคกเขียว

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๙๒

เด็กหญิงนิชานันท์ กรองกรุด
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๙๓

เด็กหญิงสุรานี กฤษดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๙๔

เด็กหญิงอนิษา แพรเรือนทอง
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๙๕

เด็กหญิงกรกต ไถลขัน
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๙๖

เด็กหญิงจิราพร ศรีเจริญ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๙๗

เด็กหญิงชิดชนก จันทะจักร์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๙๘

เด็กหญิงพัชรี นาควิจิตร
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๑๙๙๙

เด็กหญิงรุ่งไพลิน จุทธะสิงห์
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๐๐
เด็กชายวัฒนกุล ต๊ะแก้ว

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๐๑
เด็กชายสิริภัทร สภาวุฒิ

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๐๒
เด็กหญิงจิราภร แสงทรง

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๐๓
เด็กหญิงนันทิณี ดาวเรือง

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๐๔
เด็กหญิงรสสุคนธ์ รสสุคนธ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงเมธิณี กลินขจร

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๐๖
เด็กชายกิตตินันท์ ช่างเพชรผล

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๐๗
เด็กชายธีรพัฒน์ สัทธาพงน์

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๐๘
เด็กหญิงพิรุณรัตน์ พิมพ์ศรี

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๐๙
เด็กหญิงอมิตา มาพร้อม

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๑๐
นางสาวรัตนาพร ไชยปญญา

๑๘/๐๔/๒๕๓๔

วัดพระธรรมกาย วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๑๑
เด็กชายอินทัช เชียวกสิกร

่

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๑๒
เด็กหญิงดวงพร มิโน

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๑๓
เด็กหญิงพัชรินทร์ ม่องคำหมืน

่

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๑๔
เด็กชายสามารถ ลายคราม

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๑๕
เด็กชายศตวรรษ หงษ์ทอง

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๑๖
เด็กชายรชฏ ดวงศรี

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๑๗
เด็กชายเจษฎาภรณ์ กลินพยอม

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๑๘
เด็กหญิงช่อเอือง

้

ผันเปลียน

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๑๙
เด็กหญิงวรินทร อัศวภูมิ

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๕๘ / ๑๑๗

้
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ปท ๒๕๖๐/๒๐๒๐
เด็กหญิงณัชชา สิริพัฒน์พงษ์

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๒๑
เด็กชายอนุรัตน์ สุกกลำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๒๒
เด็กชายภูวน่าน ไชยศิลป

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๒๓
เด็กชายโชคชัย คันธจันทร์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๒๔
เด็กชายสุภัควี แก้วนิม

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๒๕
เด็กชายธนกานต์ รอดวัตร์

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๒๖
เด็กชายสมคิด ย้อยหยด

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงวริทธินันท์

์

ไวเชิงค้า
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๒๘
เด็กหญิงณัฐวรา สาลีทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๒๙
เด็กหญิงปนัดดา ม่วมกระโทก

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๓๐
เด็กหญิงชลธิชา จันทร์โชติ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๓๑
เด็กหญิงอาทิตยา เจริญศรี

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๓๒
เด็กชายอานนท์ชัย โพระกัน

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๓๓
เด็กหญิงญาศินันท์ กันทวัง

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๓๔
เด็กหญิงภัทรภรณ์ สุขโพธิเพชร

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงเพ็ยนภา สีสิลา

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๓๖
เด็กชายสิทธิโชค ประยงค์ระวิกุล

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๓๗
เด็กชายฐิติวัฒน์ เฉียบแหลม

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๓๘
เด็กชายอชิรวัฒน์ ถวิลคำ

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๓๙
เด็กชายมานนท์ เกิดแพ

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๔๐
เด็กหญิงศศิประภา เกรียงณรงค์เดช

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๔๑
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา ต่วนศรีแก้ว

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๔๒
เด็กหญิงภัทรภัค วิลัยวรรณ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๔๓
เด็กหญิงอภิขญา พูลกลับ

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๔๔
เด็กหญิงแพรพันธ์วดี หยาดเพชร

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๔๕
เด็กชายอรุณชัย แสงเทศ

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๔๖
เด็กหญิงสุปรียา ไชยเขียว

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๔๗
เด็กหญิงกรชนก บุญครุฑ

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๔๘
เด็กชายระพีภัทธ์ เจริญสุข

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๔๙
เด็กหญิงจิรภัทร์ โนรี

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๕๐
เด็กชายวัชรพงษ์ ปะมา

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๕๑
เด็กหญิงวรัญญา วิชาสุ

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๕๒
เด็กชายรัชพล อินทร์ขำ

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๕๓
เด็กหญิงวริศรา วงษ์สาลี

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงปชพร ศิริโสภา

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๕๙ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงชญานุตม์ อาศัย

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๕๖
เด็กชายจิรายุ นาคเสน

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงณัฐชมลพร พรหมลิ

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๕๘
เด็กชายรพีภัทร บุญเสริม

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๕๙
เด็กชายภีมพิศุทธิ

์

โชคบรรดาลสุข
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๖๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ อุดรเขตร์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๖๑
เด็กชายภาคินัย พาผล

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๖๒
เด็กชายศิรภัทร ไชยวงษ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๖๓
เด็กชายณัฐภูมิ งามดี

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงอาภัสรา แซ่ล้อ

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงปาริฉัตร ศรีมือดี

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงเบญญาพร บุ่งศรี

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๖๗
เด็กชายวชิราวุธ พิทักษ์เวชกุล

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๖๘
เด็กชายกฤษฎา ตราบุรี

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๖๙
เด็กหญิงคัมภีรภัส จรัสวราทร

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๗๐
เด็กหญิงบุษราภรณ์ มะเจียกจร

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๗๑
เด็กหญิงวิภาวี ทองไกรสุทธิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๗๒
เด็กหญิงวรรณภา นามโพธิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๗๓
เด็กหญิงศิริกุล พงศ์สุวรรณพร

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ ขำสว่าง

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๗๕
เด็กชายยศกร บุญแซม

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๗๖
เด็กชายธนเดช กล่อมจินดา

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๗๗
เด็กหญิงกนกวรรณ เหมรา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๗๘
เด็กชายพีรพัฒน์ สุทัศน์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๗๙
เด็กชายรพีภัทร ชายเพ็ชร

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๘๐
เด็กชายธนศักดิ

์

ต๊ะนางอย
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๘๑
เด็กชายธีระ กลินเอียม

่ ่

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๘๒
เด็กหญิงกิตติยา เทียงธรรม

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๘๓
เด็กหญิงฐิรัถญา ศรีวัง

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๘๔
เด็กชายเศรษฐวิชญ์ ชวนชอบ

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๘๕
เด็กหญิงจิรัชญา ไพสารี

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๘๖
เด็กหญิงปยวรรณ สิงห์ซอม

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๘๗
เด็กหญิงภัทรธิดา จุฑาผิว

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนลินจีอุทิศ

้ ่

วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๘๘
เด็กหญิงพิชญ์นาฎ ประเสริฐกุล

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนลินจีอุทิศ

้ ่

วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๘๙
เด็กชายนพรุท เกล็ดนิม

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนลินจีอุทิศ

้ ่

วัดหว่านบุญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๖๐ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๒๐๙๐
เด็กชายณัฐวุฒิ หงันเปยม

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนลินจีอุทิศ

้ ่

วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๙๑
เด็กชายธนพัฒน์ จันทะเกตุ

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนลินจีอุทิศ

้ ่

วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๙๒
เด็กชายเฉลิมศิลป พรสีมา

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๙๓
เด็กชายสราวุฒ นากานูมา

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๙๔
เด็กชายเรืองฤทธิ

์

คงพรม
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงกัลยาณี กว้างนอก

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงสมฤดี หมทอง

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๙๗
เด็กหญิงสุชานาถ ยอดนางรอง

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๙๘
เด็กหญิงวริศรา บุญเสมอ

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๐๙๙
เด็กหญิงสุภาวดี พรมอารักษ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๐๐
เด็กหญิงอรชุมา มีศิลป

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๐๑
เด็กชายสรชัย ทองเฟอง

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๐๒
เด็กชายรณชัย ปาโส

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๐๓
เด็กหญิงรุ่งรัตน์ สมทอง

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๐๔
เด็กชายเทพนิมิตร นามไพร

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๐๕
เด็กหญิงอนุศรา มับสันเทียะ

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๐๖
เด็กชายสรชัย มณีสวัสดื

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๐๗
เด็กชายณัฐพล ครุฑทา

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๐๘
เด็กชายกฤษดา คงสมนาม

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๐๙
เด็กชายธนภัทร งามหลอด

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๑๐
เด็กชายมนัสวี โตอินทร์

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ภูยาฟา
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๑๒

เด็กชายอรรถพล พลายบัว

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๑๓

เด็กชายปรเมชฐ์ ปานเพียร
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๑๔

เด็กชายโสภณ มีศิล
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๑๕

เด็กชายชัยพร แก้วไพฑูรย์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๑๖

เด็กชายกรวิชญ์ ทิพย์ขันธ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๑๗

เด็กหญิงอังคณา เพิมสมบัติ

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๑๘
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ วงชารี

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๑๙

เด็กหญิงวริษา ภพหิรัญ
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๒๐
เด็กหญิงวิภวดา พันธ์ศรี

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๒๑

เด็กชายนันทวัฒชัย กลัดสมบูรณ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๒๒

เด็กหญิงศรัญยา รักษามัน

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๒๓

เด็กหญิงเพชรลัดดา เหล็กศรี
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๒๔

เด็กหญิงนภสรา ทองสอาด

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๖๑ / ๑๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๒๑๒๕

เด็กชายนราวิชญ์ รกรากทอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๒๖

เด็กชายธนชาติ คงอยู่
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๒๗

เด็กหญิงพัชรี โพธิย้อย

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๒๘

เด็กหญิงวราภรณ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๒๙

เด็กชายยุทธพล เนียมทอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๓๐
เด็กชายอลงกรณ์ ขุนศรี

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๓๑

เด็กชายศุภชัย ชืนจรูญ

่

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๓๒

เด็กชายอภิวัฒน์ แก้วไพฑูรย์
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๓๓

เด็กชายสรวิศ รักการ
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๓๔

เด็กชายสิรวุฒิ มีอิสสระ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๓๕

เด็กชายสิทธิโชค จันทร์สมบัติ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๓๖

เด็กชายวรวุฒิ เอมดี
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๓๗

เด็กหญิงมิยวดี แตงแก้ว
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๓๘

เด็กหญิงวรรณวิสา สีส่อง
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๓๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ภิญญะวัย

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๔๐
เด็กหญิงอินทิรา ใจหนักแน่น

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๔๑ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
สรรน้อย

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๔๒

เด็กหญิงศรวณีย์ ทรัพย์เพชร
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๔๓

เด็กชายอาณัฐ คำวงศ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๔๔

เด็กชายศลายุ ประจำทอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๔๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีกุตา
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๔๖

เด็กหญิงอริสรา ลานทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๔๗

เด็กชายเอกรินทร์ ยอดจักร์
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๔๘

เด็กหญิงศรัณยา ขันตีสา
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๔๙

เด็กชายวงศกร น้อยเทียม
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๕๐
เด็กหญิงอภัสสรา บกสุวรรณ

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๕๑

เด็กหญิงศศิภัส บุญเกตุ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๕๒

เด็กหญิงไพลิน พลอยหลาย
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๕๓

เด็กชายโฆษิต โลหะการก

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๕๔

เด็กชายศิวัจน์ ตันติศรีศักดิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๕๕

เด็กหญิงศุภกาญจน์ อมรชวลิตกุล
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๕๖

เด็กชายอักษราภัค อดิษภาส
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๕๗
เด็กหญิงมณฑกานต์ ช่างปลูก

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๕๘

เด็กหญิงเบญจมาศ ระดาบุตร
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๕๙

เด็กหญิงวริษา อยู่เจริญ
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๖๒ / ๑๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๒๑๖๐
เด็กหญิงเมธาพร แก้วพระฝาง

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๖๑

เด็กหญิงสกุลกาญจ์ วัฒนพรพิพัฒน์
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๖๒

เด็กหญิงเปมิกา ยอดเมือง
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๖๓

เด็กหญิงสุภาวิตา แตงสุข
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๖๔

เด็กชายอวสร สอดห่วง
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๖๕

เด็กชายสันติภาพ คนที
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๖๖

เด็กชายรชต ปลังกลาง

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๖๗

เด็กหญิงศรันย์พร พักโพธิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๖๘

เด็กชายคมชาญ ยิวคิม
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๖๙

เด็กชายชนน สามรวม
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๗๐
เด็กชายเรนุพัฒน์ สุวิชัย

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๗๑

เด็กหญิงอะรีนา จิตละมัย
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๗๒

เด็กหญิงอารียา สุราฤทธิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๗๓

เด็กหญิงอัยยาวีร์ นาคจรุง
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๗๔

เด็กหญิงกันต์ฤทัย ผลส้ม
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๗๕

เด็กหญิงพรพรหม มะพุก
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๗๖

เด็กหญิงเนตรดาว กูใหญ่
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๗๗

เด็กชายยอดยิง

่

ทองอินทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๗๘

เด็กชายกฤศ โพธืปรากฏ

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๗๙

เด็กชายพงศธร บุญรุ่ง
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๘๐
เด็กชายอาณกร เรืองรักษ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๘๑

เด็กหญิงเกศินี กลับบาง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๘๒

เด็กหญิงญาราภรณ์ พฤกษาชีวะ
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๘๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ดาวเรือง
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๘๔

เด็กหญิงณัฐนิชา ทิพย์โกมล
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๘๕

เด็กหญิงอนงค์พร นานำ
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๘๖

เด็กหญิงชัญญานุช หาญดี
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๘๗

เด็กชายศราวิน บุญเกิด
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๘๘

เด็กหญิงธนพร โคกถิน

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๘๙

เด็กชายสนธยา บัวคล้าย
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๙๐
เด็กหญิงอนันตพร ทรัพยากรณ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๙๑

เด็กหญิงฐิติพร สมพงษ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๙๒

เด็กหญิงไข่มุก คำลือเดช
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๙๓

เด็กชายอมร เจียรัตนเจริญ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๙๔

เด็กชายกรภัทร โทปุรินทร์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๖๓ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๒๑๙๕

เด็กชายธนกฤต สุขประเสริฐ
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๙๖

เด็กหญิงจีรนันท์ สุขประเสริฐ
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๙๗

นางจันทร์เพ็ญ ไชยมงคล
๑๒/๐๕/๒๕๑๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๙๘

นายจิรวุฒิ โพธิสุดตา

์

๐๔/๐๔/๒๕๒๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๑๙๙

นางทิพวรรณ์ อ่วมทอง
๑๒/๐๗/๒๕๒๔

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๐๐
นางประณีต อาจศิริ

๓๐/๑๐/๒๕๑๐
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๐๑
นางสาวหทัยรัตน์ ศักดิดี

์

๒๔/๐๖/๒๕๒๔

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๐๒
นางพนิดา เทียนทอง

๑๕/๐๔/๒๔๙๗

วัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๐๓
นางสำรวย พุ่มทิพย์

๐๓/๐๗/๒๔๙๖

วัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๐๔
เด็กชายธนาวุฒิ นิยม

๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๐๕
เด็กชายสิทธิชัย สีสัน

๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๐๖
เด็กหญิงภารตี มีโพธิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๐๗
เด็กหญิงนันทกา เวียงสิมา

๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๐๘
เด็กหญิงรัชชฎาภรณ์ ประมาณแน่

๐๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๐๙
เด็กหญิงจุฑารัตน์ นิลเขียว

๐๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๑๐
เด็กหญิงรัชนีกร เอียมสะอาด

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๑๑

เด็กชายธนภัทร พุดพิทักษ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๑๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ ปลาวาฬ
๑๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๑๓

เด็กชายพิชิตพล ธงแถว
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๑๔
เด็กหญิงภัทธวิจิตรา อรรคไทย

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๑๕

เด็กหญิงปทุมมาศ บรรหาร

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๑๖

เด็กชายวัชรวิทย์ กันสุข
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๑๗

เด็กชายศุภากร ถาวรพงษ์
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๑๘

เด็กชายเอกชัย ศรีสมุดคำ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๑๙

เด็กหญิงอริสรา อินธิเกต
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๒๐
เด็กชายพงศธร หทัยไพบูลย์

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๒๑

เด็กหญิงปาณิสรา พิมพรรณ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๒๒

เด็กหญิงธาริณี ห้วยหงษ์ทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๒๓

เด็กหญิงอติกานต์ แสงสาระวัด
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๒๔

เด็กหญิงสลินทิพย์ เห็มภูมิ
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๒๕

เด็กหญิงอารียา สรรพวุธ
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๒๖

เด็กหญิงชนกนันท์ ธรรมทันตา
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๒๗

เด็กหญิงปยะธิดา ใยสอาด
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๒๘

เด็กชายศิวกร ประจันตะเสน
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๒๙

เด็กชายธนพล สลิลปราโมทย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๖๔ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๒๒๓๐
เด็กหญิงเปมิกา บุญเม่น

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๓๑

เด็กหญิงธิวาทิพย์ พงษาเทศ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๓๒

เด็กหญิงกวินธิดา กันทะเนตร
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๓๓
เด็กหญิงวลักษณ์คณา

แตงสาขา
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๓๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ขำสุข
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๓๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปนทอง

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๓๖

เด็กชายก้องภัค สังวิบุตร
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๓๗

นางบุปผา คำดี
๐๘/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๓๘

นางสาวสาริกา ต๊ะแน่ว
๒๕/๑๐/๒๕๓๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๓๙

เด็กหญิงธัญญารัตน์ เจริญศิลงามเลิศ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๔๐
เด็กหญิงวิมลศิริ อนุมณฑล

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๔๑

เด็กหญิงอภิญญา ธิจักร์แปง
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๔๒

เด็กชายจิรวัฒน์ สิงห์ไกร
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๔๓

เด็กหญิงศุภัชญา จันทสร
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๔๔

เด็กหญิงทิพย์สุดา ฝนคำ
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๔๕

เด็กหญิงธิดาภรณ์ เจริญสุข
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๔๖

เด็กชายชยพล สะอาดเอียม

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๔๗

เด็กหญิงสุธิพร แปะเจีย

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๔๘

เด็กหญิงแก้ว สุหริง

่

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๔๙

เด็กชายชวลิต ทวีการไถ
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๕๐
เด็กหญิงวาฤทธิ

์

ยุบลชิต
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๕๑

เด็กชายกิตติ อนันท์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๕๒

เด็กหญิงนวธิดา เปรมสุข
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๕๓

เด็กหญิงภาริตา มะทา
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๕๔

เด็กหญิงณัฐรัมภา ลีสกุล

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๕๕

เด็กชายพรพงค์ บำรุงผล
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๕๖

เด็กหญิงสุพรรณษา เลิศสกุลยังยืน

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๕๗

เด็กหญิงทิพธัญญา ราหุล
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๕๘

เด็กหญิงกานต์ธิดา ไชยบุบผา
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๕๙

เด็กชายพีรภัทร ลือวิชนะ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๖๐
เด็กหญิงกรนิศ นักผูก

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๖๑

เด็กชายภควัต มังอินสา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๖๒

เด็กชายนัฐพล พาสุวรรณ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๖๓

เด็กหญิงธุวพร พรรณอาราม
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๖๔

เด็กหญิงนารีรัตน์ จองคำ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๖๕ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๒๒๖๕

เด็กหญิงวริทธินันท์

์

จันทร์แจ่ม
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๖๖

เด็กหญิงจิรวรรณ คำสาวงศ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๖๗

เด็กชายธีระวุฒิ โกฎหอม
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๖๘

เด็กหญิงนัภสนันท์ นามราช
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๖๙

เด็กหญิงไอยลดา สังข์วงศ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๗๐
เด็กหญิงทัณฑิกา แสนสุด

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๗๑

เด็กหญิงปณิดา คงบุรี
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๗๒

เด็กหญิงประภาพิช คงบุรี
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๗๓

เด็กหญิงณิชารีย์ เส็งสิน
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๗๔

เด็กหญิงสุพัชญา เณรจ่าที
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๗๕

นางสาวสุวดี กาญจนาภา
๑๕/๗/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๗๖

นางอรวรรณ ปานจำรูญ
๒๓/๕/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๗๗

นางสาวแพรวรุ่ง ศรีประภา
๒๓/๔/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๗๘

เด็กหญิงปยธิดา จิตรโชติ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๕๖๐/๒๒๗๙

เด็กหญิงสิริญาภรณ์ นิสาย
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๒๘๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ มีอุดม

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๒๘๑

เด็กหญิงอลิสา พัดม่าน

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๒๘๒

เด็กหญิงกนกวรรณ แสงทอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๒๘๓
เด็กหญิงนารากานต์ แซ่อัง

๊

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๒๘๔

เด็กหญิงธิตารีย์ วารี
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๒๘๕

เด็กหญิงบัญจรัตน์ ยุบัวเรียน
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๒๘๖

เด็กหญิงบัณฑิตา ขวัญเย็น
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๒๘๗

เด็กหญิงบัญฑิตา อ่อนทองหลาง
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๒๘๘

เด็กหญิงอัญมณี สีดางาม
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๒๘๙

เด็กหญิงพีรดา วรรณฤดี
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๒๙๐
เด็กชายจิรทีปต์ ปทุมยา

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๒๙๑

เด็กหญิงธนาพร สนิทชอบ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๒๙๒

เด็กชายศุภกิตติ

์

ศิริรัตน์
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๒๙๓

เด็กหญิงชลลดา วานิกานุกูล
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๒๙๔

เด็กหญิงเพ็ญพักต์ สุกคต
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๒๙๕

เด็กหญิงสุภาวดี เรืองศรี
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๒๙๖

เด็กชายทินภัทร อภัยนอก
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๒๙๗

เด็กหญิงเมรี โคตรหลักคำ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๒๙๘

เด็กหญิงณิชาพัชร์ ม่วงจ้อย
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๒๙๙

เด็กหญิงปยพร แพงภิรมณ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๖๖ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๒๓๐๐
เด็กหญิงวิชญาดา สิงหนาม

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๓๐๑
เด็กหญิงนลินนิภา เรืองศรี

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๓๐๒
เด็กหญิงจิดาภา มูลสามารถ

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๓๐๓
เด็กหญิงภัคจิรา กาวนอก

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๓๐๔
เด็กหญิงพรรณณษา สุขวารี

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๓๐๕
เด็กหญิงธนพร เปกกันใจ

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๐๖
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ศรีสอน

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๐๗
เด็กชายพิชิตพล บุญสืบ

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๐๘
เด็กชายเมทินี สุขเจริญ

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๐๙
เด็กชายสมภพ บุบผาสุวรรณ

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๑๐
เด็กหญิงญานิกา บุญพุ่มพวง

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๑๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ ปานสุวรรณ
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๑๒

เด็กหญิงนันทิชา บุญมาก
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๑๓

เด็กหญิงนิรามัย ราชสัก
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๑๔

เด็กหญิงปณิตา ทาทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๑๕

เด็กหญิงพีระนันท์ ยิมละมัย

้

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๑๖

เด็กหญิงศิริกัลยา พรสุวรรณ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๑๗

เด็กหญิงสุทัตตา บัวยัง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๑๘

เด็กชายนวพล บุญคุ้ม
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๑๙

เด็กหญิงกุศลิน โสมอินทร์
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๒๐
เด็กหญิงอรรณิสา โพธิเล็ก

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๒๑

เด็กชายกนกพล รุ่งกลิน

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๒๒

เด็กหญิงวริศรา โตโต๊ะ
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๒๓

เด็กชายเจษฏา หล่าบรรเทา
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๒๔

เด็กชายศรานุวัฒน์ ชุ่มสายันต์
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๒๕

เด็กหญิงกฤษณา ทองกร
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๒๖

เด็กหญิงฐิตินันท์ เสนาโกฎิ
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๒๗

เด็กชายไพศาล แก้วศักดิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๒๘

เด็กหญิงวิภารัตน์ นามปตถา
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๒๙

นายชัยพล จันทาบัว
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๓๐
นายณัฐภัทร ทิวะศิริ

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๓๑

นางสาวณัฏฐณิชา เดชกล้า
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๓๒

นางสาวปยะวรรณ ศรีสุข
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๓๓

นายธนพล เกษเปย

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๓๔

เด็กชายภัครพล แสนใจ
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๖๗ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๒๓๓๕

เด็กหญิงวรกัญญา สะปญญา
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๓๖

นางสาวสุจิตรา พันลุตัน
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๓๗

นายวิภาส
พรไพรจิตรอนันต์

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๓๘

นายสดายุ ขวัญเย็น
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๓๙

นางสาวสุพิชชา สิงห์ลอ
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๔๐
นายธนเดช สนิทชอบ

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๔๑

เด็กหญิงกิติวรรณ เพชรมะดัน
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๔๒

นางสาวอิสรานันท์ ธรรมโชติ
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๔๓

นางสาวบุษบา มะราศรี
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๔๔

นางสาวพรรณศิริ นามเสนาะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๔๕

นางสาวปยนุช สำนักนิตย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๔๖

นายกิตติศักดิ

์

ปานเอียม

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๔๗

นางสาวพนิดา แดงอาจ
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๔๘

นายอานนท์ เหมะสถล
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๔๙

นางสาวเขมิกา เขือนจักร์

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๕๐
นายพรหมวิชัย ร่วมญาติ

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๕๑

นายภูสิทธิ จันตูม
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๕๒

เด็กชายเมธัส มะกลำทอง
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๕๓
นางสาวกานต์พิชชา บัณฑิตบริบูรณ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๕๔

นางสาวศราภรณ์ เอียมสุวรรณ

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๕๕

นายธนัตถ์ สักหลอด

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๕๖

นายธีรวุฒิ ฉุนยอด

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๕๗

นายคงศักดิ

์

ทรัพย์สิน
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๕๘

นายรุ่งโรจน์ หลักทอง
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๕๙

นางสาวนฤมล กล่อมเกลา
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๖๐
นางสาวพรทิวา โพธิน

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๖๑

นางสาวพิจิตรา แควสิงห์
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๖๒

นางสาวณัฐพร ทองตลุง
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๖๓

นางสาวสิริลักษณ์ ศิริกิจ
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๖๔

นายจิรพัฒน์ ชอบการนา
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๖๕

นายธนโชติ ยุทธกิจ
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๖๖

นายวันชนก โพชะเรือง
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๖๗

นายศิริพงษ์ พันธ์มณ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๖๘

นายสหรัฐ ทรงคะรักษ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๖๙

นางสาวคณิตรดา บางชวด
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๖๘ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๒๓๗๐
นางสาวธิดา นิยม

๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๗๑
นางสาวละอองเดือน กล่อมบาง

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๗๒

นายธีรภัทร จิตโอฬาร
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๗๓

นางสาวชลธิชา คงสมทอง
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๗๔

นางสาวนิว สังขโชติ
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๗๕

นางสาวปทิตตา รุณเกตุ
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๗๖

นางสาวพัชราภรณ์ เข็มทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๗๗

นางสาวมินตรา พิมพ์พิทักษ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๗๘

นางสาวศศินิภา ครุจิรัมย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๗๙

นางสาวศุภสรา ปูจันทร์
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๘๐
นายเกริกศักดิ

์

มนต์อินทร์
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๘๑

นางสาวนิรมล ชำกรม
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๘๒

นางสาวปรียาภัสสร์ เลิศนวตระกูล
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๘๓

นางสาวพรปวีณ์ มีอุดม
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๘๔

นางสาวมนัสนันท์ จันทิพย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๘๕

นางสาวสมฤทัย ชัยประเสริฐ
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๘๖

นางสาวนันทวรรณ นุชนาฏ
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๘๗

นางสาวธิยากร กระต่ายจันทร์
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๘๘

นางสาววาทชา อุทรส
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๘๙

นายธีรภัทธ์ ฉลองคุณ
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๙๐
นายพันธกานต์ แตงเขียว

๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๙๑

นายวงศกร พันธุ
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๙๒

นางสาวชลลดา เอกสุข
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๙๓

นางสาวโชติรส แก้วถาวร
๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๙๔

นางสาวรัญชลี จุ้ยจัน

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๙๕

นางสาวธิดาพร อินประสิทธิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๙๖

นางสาวบุษกร ปานนิม

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๙๗

นางสาวปทมวรรณ เพชรชัยสกุล
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๙๘

นางสาวปานทิพย์ รัตนไตร
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๓๙๙

นางสาวพจนา เดชสาคร
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๔๐๐
นางสาวรุจิรดา บุญพุ่มพวง

๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๔๐๑
นางสาววรรณิภา ศรีนนตรี

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๔๐๒
นางสาวสิตานันท์ รอดตาด

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๔๐๓
นางสาวสุพัตรา บัวแก้ว

๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๔๐๔
นางสาวสุวรรณรัตน์ บัวยัง

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๖๙ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๒๔๐๕
นางสาวโสรญาภรณ์ ราชกิจ

๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๔๐๖
นายณัฐภาส ประภาศิริ

๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๔๐๗
นายอธิบดี ชีเปรม

๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๔๐๘
นางสาวญาณิศา กลันคันทา

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๔๐๙
นางสาวปยะธิดา ญาณจันทร์

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๔๑๐
นางสาวพิชญวดี โสธรวิไล

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๔๑๑

นางสาวฐิติรัตน์ แก้วเนตร
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๔๑๒

นางสาวอภิญญา ศิริมังคลากุล
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๔๑๓

นายนิวัฒน์ ศรีวิสุทธ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๔๑๔

นายอานนท์ ยอดบุญ
๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๔๑๕

นางสาวชบาวรรณ สุวรรณโคตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๔๑๖

นางสาวทิพย์วรรณ จันทร์เกษมสุข
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๔๑๗

นางสาวนริศรา พันธุสา
๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๔๑๘

นายจิรายุ ชูสว่าง
๑๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๔๑๙

นายนราธิป แสงคล้อย
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๔๒๐
นางสาวหนึงฤทัย

่

งานจัตุรัส
๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๔๒๑

นายวรุฒ เมืองแก้ว
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๔๒๒

นางสาวศุภรัตน์ มีอาษา
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๔๒๓

นางสาวเพ็ญพิมล คำชู
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๔๒๔

นายณัฐ แน่นอุดร
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๔๒๕

นางสาวรุ่งนภา ไทยลี

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๔๒๖

นางสาวอาทิตยา จึงสมาน
๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๔๒๗

นายวิศรุทธ์ วงจำปา
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๔๒๘

นางสาวบุษบา คำอยู่
๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๔๒๙

นางสาวอัมพาพันธ์ อินทร์สำราญ
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๔๓๐
นางสาวสมฤทัย บำรุงพงษ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๔๓๑

นายกฤษติศักดิ

์

วีระติภากร
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๔๓๒

นางสาวชลิดา ดวงมาลา
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๔๓๓

นายพณากร ปานประเสริฐ
๐๕/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๔๓๔

นางสาวตรีรักษ์ สืบขจร
๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๔๓๕

นางสาวสิริวัลย์ สกลบรรพ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๔๓๖

นางสาวสุพรรณษา โชคดีมีชัยชนะ
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๔๓๗

นางสาวกัณฐิกา สังข์นำมนต์
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๔๓๘

นายวิสุทธิ

์

แก้วเกตุ
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๔๓๙
นางสาวพลอยไพลิน แซ่โค้ว

๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๗๐ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๒๔๔๐
นางสาวกัญทิมา บุญถนอม

๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๔๔๑

นางสาวมัลลิกา วงษ์ดี
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๕๖๐/๒๔๔๒

นายพิสันติ ปนงาม ๙/๙/๒๕๐๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๔๓

นายพิษณุ แก้วใสส่อง ๙/๙/๒๕๐๕ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๔๔

นายสมชาติ แจ่มแจ้ง

๑๒/๑๒/๒๕๑๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๔๕

นายปรีชา ศิริวงค์ ๙/๙/๒๕๐๙ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๔๖

นายศรุต ธรรมธีระ

๑๒/๑๒/๒๕๑๖

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๔๗

นายมงคล แสงโต ๔/๔/๒๕๑๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๔๘

นายมานิต เจริญพงษ์ ๙/๙/๒๕๑๙ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๔๙

นายทวีชัย ลีลาจันทร์ ๔/๔/๒๕๒๐ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๕๐
นายไพโรจน์ ศุภสาร ๕/๕/๒๕๒๐ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย

วัดแสวงสามัคคีธรรม
 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๕๑

นายทรงพล ทิวไผ่แน่น ๑/๑/๒๕๒๐ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๕๒

นายสุวิทย์ แซ่โง้ว ๘/๘/๒๕๒๒ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๕๓

นายหนูผัน บุญมา

๑๒/๑๒/๒๕๒๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๕๔

นายประโยชน์ กิงแก้ว

่

๑๑/๑๑/๒๕๒๓

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๕๕

นายบัญชา ทองรอด ๙/๙/๒๕๒๓ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๕๖

นายมนตรี ธนกรพิศาล
๑๐/๑๐/๒๕๒๔

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๕๗

นายสมประสงค์ ปานท่าไข
๑๐/๑๐/๒๕๒๔

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๕๘

นายสิทธิพล อุดมเดชกุล ๘/๘/๒๕๒๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๕๙

นายชัยยะ ฐานอรุณโรจน์
๑๐/๑๐/๒๕๒๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๖๐
นายธีระ แก้วกลาง ๕/๕/๒๕๒๕ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย

วัดแสวงสามัคคีธรรม
 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๖๑

นายประเสริฐ บุญวงศ์ศรี

๑๒/๑๒/๒๕๒๖

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๖๒

นายดนุพล เมืองนาคิน

๑๑/๑๑/๒๕๒๖

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๖๓

นายสุธี แซ่เอียว

้

๒/๒/๒๕๒๗ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๖๔

นายยศรวี สุขโข

๑๑/๑๑/๒๕๒๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๖๕

นายวินิจ คงสมวัย ๗/๗/๒๕๒๗ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๖๖

นายกังวานเดช พรรณจิตต์ ๙/๙/๒๕๒๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๖๗

นายอนุสรณ์ ภิรมย์โพธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๒๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๖๘

นายวิวัฒน์ พจน์วิเศษ ๗/๗/๒๕๒๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๖๙

นายวิวัฒน์ ฉำตาก้อง ๔/๔/๒๕๒๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๗๐
นายสุรเดช ประสารศรี ๖/๖/๒๕๒๙ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย

วัดแสวงสามัคคีธรรม
 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๗๑

นายภาสกร แสงโชติ

๑๑/๑๑/๒๕๒๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๗๒

นายเจษฏา อิมใจ

่

๑๐/๑๐/๒๕๒๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๗๓

นายชูศักดิ

์

อนุสรหิรัญการ ๔/๔/๒๕๓๐ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๗๔

นายนนทฤทธิ

์

คำมา
๑๐/๑๐/๒๕๓๐

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๗๑ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๒๔๗๕

นายเอกชัย กล่อมเดช
๑๐/๑๐/๒๕๓๐

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๗๖

นายสุรศักดิ

์

อายี ๙/๙/๒๕๓๑ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๗๗

นายธนพร บุญรัตน์ ๒/๒/๒๕๓๒ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๗๘

นายอนันต์ พวงอุไร ๔/๔/๒๕๓๒ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๗๙

นายเดวิด มาร์คเบ็นเนทท์ ๓/๓/๒๕๓๓ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๘๐
นายศรายุทธ สุขศรี ๖/๖/๒๕๓๓ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย

วัดแสวงสามัคคีธรรม
 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๘๑

นายจิรายุ อมาตยกุล

๑๒/๑๒/๒๕๓๓

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๘๒

นายสราวุฒิ อัถมี ๖/๖/๒๕๓๓ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๘๓

นายอรรถพล พรหมเดช
๑๐/๑๐/๒๕๓๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๘๔

นายเกียรติชัย ดวงสุธา
๑๐/๑๐/๒๕๒๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๘๕

นายอนุชิต ภูมิฐาน ๗/๗/๒๕๒๑ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๘๖

นางสาวฐิตินันท์ แก้วเจริญ ๔/๔/๒๕๓๓ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๘๗

นางสาวจารุวรรณ สามปรุ ๓/๓/๒๕๒๕ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๘๘

นางสาวพัชราภรณ์ เจริญธรรมวัฒน์
๑๑/๑๑/๒๕๒๖

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๘๙

นางสาวภากรณ์ บุญศาสตร์ ๓/๓/๒๕๒๖ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๙๐
นางสาวอุไรลักษณ์ ผลภาค ๘/๘/๒๕๒๖ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง

วัดแสวงสามัคคีธรรม
 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๙๑

นางสาวพนิดา แก้วบัวดี ๕/๕/๒๕๓๓ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๙๒

นางสาวเจนจิรา มหาราช
๑๐/๑๐/๒๕๓๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๙๓

นางสาวมานิตา เกิดประกอบ ๗/๗/๒๕๓๙ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๙๔

นางสาวมาลี เพียงคิด
๑๐/๑๐/๒๕๒๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๙๕

นางสาวสุธีนี ลบไพลิน ๒/๒/๒๕๓๓ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๙๖

นางสาวสิรินาถ ศรีทอง ๘/๘/๒๕๓๗ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๙๗

นางสาวนวลฤดี วิวาสุข

๑๑/๑๑/๒๕๑๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๙๘

นางสาวทิวากร ศิริชาติ ๕/๕/๒๕๓๓ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๔๙๙

นางสาวปราลีวัลย์ บัวทอง ๖/๖/๒๕๓๓ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๐๐
นางสาวจันทร์วิมล เขาปง ๘/๘/๒๕๒๕ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง

วัดแสวงสามัคคีธรรม
 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๐๑
นางสาวกมล ดอกบัว ๓/๓/๒๕๒๙ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง

วัดแสวงสามัคคีธรรม
 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๐๒
นางสาวเกศไพรินทร์ สุกก้อน

๑๒/๑๒/๒๕๓๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๐๓
นางสาวนฤมล ฉายาภักดี ๒/๒/๒๕๒๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง

วัดแสวงสามัคคีธรรม
 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๐๔
นางสาวรัชนีกร มาศวรรณา ๓/๓/๒๕๓๐ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง

วัดแสวงสามัคคีธรรม
 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๐๕
นางสาวปยาภรณ์ รัตนวิจิตร ๙/๙/๒๕๒๙ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง

วัดแสวงสามัคคีธรรม
 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๐๖
นางสาววิณี ยิมแย้ม

้

๖/๖/๒๕๒๙ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๐๗
นางสาวกนกนุช พัฒนาสาร ๑/๑/๒๕๒๖ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง

วัดแสวงสามัคคีธรรม
 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๐๘
นางสาวปวรวรรณ เพิมพูน

่

๙/๙/๒๕๓๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๐๙
นางสาวสาวิตรี หมืนศรี

่

๑/๑/๒๕๒๗ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๗๒ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๒๕๑๐
นางสาวยุพเยาว์ ขันทอง ๔/๔/๒๕๓๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง

วัดแสวงสามัคคีธรรม
 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๑๑

นางสาวสายรุ้ง แจ่มจรี ๔/๔/๒๕๒๙ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๑๒

นางสาวฉัตรตรียา บุตรนำเพชร

๑๒/๑๒/๒๕๓๔

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๑๓

นางสาวนฤมล คชคง
๑๐/๑๐/๒๕๓๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๑๔

นางสาวกฤติกา ขันทอง ๙/๙/๒๕๒๙ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๑๕

นางสาวฤทัย เทียนรัตน์ ๖/๖/๒๕๒๕ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๑๖

นางสาวกรรณิการ์ เพียรครองศักดิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๓๐
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง

วัดแสวงสามัคคีธรรม
 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๑๗

นางสาวอารีรัตน์ โสภาค ๕/๕/๒๕๓๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๑๘

นางสาวสุกันยา ทาลา ๕/๕/๒๕๓๙ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๑๙

นางสาวนฤมล ประสงค์ผล

๑๒/๑๒/๒๕๒๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๒๐
นางสาวสลักกิต สิงห์ไขมุก ๒/๒/๒๕๓๕ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง

วัดแสวงสามัคคีธรรม
 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๒๑

นางสาวณัฐกานต์ เปยสุยะ ๘/๘/๒๕๒๖ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๒๒

นางสาวนงค์คราม มีชัย ๒/๒/๒๕๒๓ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๒๓

นางสาวปรียาภรณ์ รืนเริง

่

๕/๕/๒๕๓๖ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๒๔

นางสาวอุษา แจ่มพัฒน์

๑๒/๑๒/๒๕๓๓

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๒๕

นางสาวพรพิมล อู่นอก
๑๐/๑๐/๒๕๓๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๒๖

นางสาววิลาวัลย์ หว่างไพรี ๖/๖/๒๕๓๑ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๒๗

นางสาวนงลักษณ์ แจ้งสะอาด ๒/๒/๒๕๒๕ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๒๘

นางสาวศศิประภา นุชฉายา

๑๑/๑๑/๒๕๒๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๒๙

นางสาวรัชณี ศรีนาค ๔/๔/๒๕๒๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๓๐
นางสาวสุวีณา โชติวรรณพงศ์ ๘/๘/๒๕๒๗ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง

วัดแสวงสามัคคีธรรม
 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๓๑

นางสาวอนุสรา อยู่เย็น ๗/๗/๒๕๒๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๓๒

นางสาวอารีรัตน์ สัตยารักษ์ ๖/๖/๒๕๑๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๓๓

นางสาวปวาณี จันทร์ฉาย ๘/๕/๒๕๒๑ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๓๔

นางสาวศรัญญา สิมาจารย์
๑๐/๑๐/๒๕๑๖

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๓๕

นางสาวดลยา เอมปรากฎ ๕/๕/๒๕๒๗ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๓๖

นางสาวณัฎฐณิฌา มหาทรัพย์มณี ๘/๘/๒๕๒๙ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๓๗

นางสาวภัทรวดี ชมพู ๘/๘/๒๕๒๒ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๓๘

นางสาวสิราวรรณ ชุมสม ๑/๑/๒๕๓๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๓๙

นางสาวสุพัตรา ดิษฐประศักดิ

์

๘/๘/๒๕๒๙ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๔๐
นางสาวนงลักษณ์ อะกะเรือน ๓/๓/๒๕๑๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง

วัดแสวงสามัคคีธรรม
 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๔๑

นางสาวจันทรา ศิริพันธุ์ ๗/๗/๒๕๓๖ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๔๒

นางสาวพจนีย์ กลินสอาด

่

๑๒/๑๒/๒๕๒๐

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๔๓

นางสาวปรินดา ดังก้อง ๖/๖/๒๕๒๖ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๔๔

นางสาววิภาภรณ์ ภักดิบุตร

์

๑/๑/๒๕๓๑ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๗๓ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๒๕๔๕

นางสาวชุตินธร รัตนเกาศัยย์ ๖/๖/๒๕๓๕ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๔๖

นางสาวเกษรานันท์ ดำเจริญศักดิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๒๓

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๔๗

นางสาวนิศาชล ศรีเสนพิลา ๘/๘/๒๕๒๑ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๔๘

นางสาวอภิรดี ทับทิมโกศล ๓/๓/๒๕๒๖ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๔๙

นางสาวสายสุดา แก้วคำ ๑/๑/๒๕๓๕ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๕๐
นางสาวสายสุนีย์ แจ้งจำรัส

๑๐/๑๐/๒๕๒๔

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๕๑

นางสาวโสภา ต้นกันยา
๑๐/๑๐/๒๕๓๐

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๕๒

นางสาวโชติกา คงสำเภา ๒/๒/๒๕๓๓ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๕๓

นางสาวประนอม มุ่งเย็นกลาง ๙/๙/๒๕๓๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๕๔

นางสาวกาญจนา จันทร์เรือง

๑๒/๑๒/๒๕๑๓

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๕๕

นางสาวรำพึง ใจฮวบ ๖/๖/๒๕๓๓ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๕๖

นางสาวชนัญญา จันทร์มณี ๕/๕/๒๕๓๖ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๕๗

นางสาววรรณภา อาศัย ๕/๕/๒๕๑๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๕๘

นางสาวสุวิภา จอมกิติชัย ๔/๔/๒๕๓๒ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๕๙

นางสาวจริยา เมืองจันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๓๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๖๐
นางสาวพัทยา ขวานทอง ๗/๗/๒๕๒๖ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง

วัดแสวงสามัคคีธรรม
 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๖๑

นางสาววลาสินี เดชาธนากุล ๓/๓/๒๕๑๕ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๖๒

นางสาวเนตรนภา เชยจันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๓๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๖๓

นางสาวชไมพร แก้วเขียว ๖/๖/๒๕๓๗ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๖๔

นางสาวอรพิมล ชืนเย็น

่

๑๒/๑๒/๒๕๓๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๖๕

นางสาวศิริทิพย์ คมสมทรง ๘/๘/๒๕๑๗ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๖๖

นางสาวสุรีย์วัลย์ คงทน ๑/๑/๒๕๒๗ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๖๗

นางสาวจิรภัทร จันทน์เทศ ๖/๖/๒๕๒๗ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๖๘

นางสาวเสาวลักษณ์ พูลผล

๑๑/๑๑/๒๕๓๔

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๖๙

นางสาวสุภาภรณ์ สวัสดิเนียม

์

๓/๓/๒๕๓๑ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๗๐
นางสาววันเพ็ญ แก้วมณี ๘/๘/๒๕๒๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง

วัดแสวงสามัคคีธรรม
 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๗๑

นางสาวเกตุวดี สุขขีทรง ๙/๙/๒๕๓๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๗๒

นางสาวปทมา บัวหอม

๑๑/๑๑/๒๕๒๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๗๓

นางสาวกาญจนา ทับทิมดี
๑๐/๑๐/๒๕๓๓

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๗๔

นางสาวจารุณี เค้าเจริญ ๗/๗/๒๕๓๙ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๗๕

นางสาวพรพิมล ด้วงพุฒ

๑๒/๑๒/๒๕๓๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๗๖

นางสาวนำฟา นุชเสียงเพราะ ๒/๒/๒๕๓๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๗๗

นางสาวสุพัตรา เอียมจิตร

่

๗/๗/๒๕๒๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
วัดแสวงสามัคคีธรรม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๕๗๘

เด็กชายอชิศิวัฒน์ เผือกฟก
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๖๐/๒๕๗๙

เด็กหญิงบุณยาพร มาบ้านโส้ง
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๗๔ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๒๕๘๐
เด็กหญิงกนกวรรณ นาคเอียม

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๖๐/๒๕๘๑

เด็กหญิงธิฆัมพร เล็กลมุด
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๖๐/๒๕๘๒

เด็กหญิงเปรมศินีย์ รุ่งเรือง
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๖๐/๒๕๘๓

เด็กชายวีระชาติ กลันงิว

่ ้

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๖๐/๒๕๘๔

เด็กหญิงกุลปริยา สีลารักษ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ปท ๒๕๖๐/๒๕๘๕

เด็กหญิงชยาภรณ์ ธุถาวร
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ปท ๒๕๖๐/๒๕๘๖
เด็กหญิงกัญญาพัชร พรนิมิตเทพ

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ปท ๒๕๖๐/๒๕๘๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สังกูล

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ปท ๒๕๖๐/๒๕๘๘

เด็กหญิงวรัชญา พูนผล
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ปท ๒๕๖๐/๒๕๘๙

เด็กชายธีรภพ บุตรน้อย
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ปท ๒๕๖๐/๒๕๙๐
เด็กหญิงนิภาดา ธิกุนันท์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ปท ๒๕๖๐/๒๕๙๑

เด็กหญิงนิภาพร พิมพ์บูลย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ปท ๒๕๖๐/๒๕๙๒

เด็กชายนครินทร์ ชืนไทย

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๕๖๐/๒๕๙๓

เด็กชายรพีพัฒน์ ท้าวมฤทธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๕๖๐/๒๕๙๔

เด็กชายอนุชาติ สว่างนพ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๕๖๐/๒๕๙๕

เด็กหญิงอินทิรา กุมมาร
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๕๖๐/๒๕๙๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ โอผล
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๕๖๐/๒๕๙๗

เด็กชายวัฒนา โยกกระโทก
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๕๖๐/๒๕๙๘

เด็กชายฉัตรชัย ชมภูแสง
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๕๖๐/๒๕๙๙

เด็กชายปยะพล สุขีเกตุ
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๐๐
เด็กหญิงกรกฏ บูชา

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๐๑
เด็กหญิงฑิตฐิตา สายคำพล

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๐๒
เด็กหญิงปาริชาติ เหลาคม

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๐๓
เด็กชายสุรศักดิ

์

อิมพงษ์

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๐๔
เด็กชายหน่อย สาลี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๐๕
เด็กหญิงเกศรินทร์ นามขวา

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๐๖
เด็กชายชาญชัย ลิมรส

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๐๗
เด็กชายธนดิษ

ธาดาประดับสกุล
๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๐๘
เด็กชายนำโชค ธรรมบูชา

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๐๙
เด็กหญิงพรประเสริฐ ธรรมบูชา

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๑๐
เด็กชายวัชรินทร์ โฆสิตสมิต

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๑๑

เด็กชายวชิระ ทองบ่อ
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๑๒

เด็กหญิงพัทธนันท์ บุญปลูก
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๑๓

เด็กหญิงกัญญาภัค ไขขุนทด
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๑๔

เด็กชายกีรติ คงมี
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๗๕ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๒๖๑๕

เด็กหญิงวาสิตา ดอกเกียง

๋

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๑๖

เด็กหญิงปยะนันท์ ทองแท่น
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๑๗
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ ใบเงิน

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๑๘

เด็กหญิงจรรยาพร สอนน้อย
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๑๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

หร้านหริง

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๒๐
เด็กหญิงจิรัชญา ชูอาวุธ

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๒๑

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา มหัทธนานนท์
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๒๒

เด็กชายวรวุฒิ สายเมฆ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๒๓

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เงินสุข
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๒๔

เด็กหญิงรุจิพร อิมใจ

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๒๕

เด็กชายอรรถพล เพ็ญไพจิตต์
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๒๖

เด็กชายวาโย เพิมขรัวจำ

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๒๗

เด็กหญิงสุพิชญา ภักดีคำ
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๒๘

เด็กชายอดิศร ยงค์ปาง
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๒๙

เด็กหญิงพอลล่า สุวรรณา
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๓๐
เด็กหญิงอภิสรา กริตสารนันท์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๓๑

เด็กหญิงศศิสุคนธ์ มาเจริญ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๓๒

เด็กหญิงบุญสิตา จันทร์ลอย
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๓๓

เด็กชายคณาธิป รัตนปราณี
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๓๔

เด็กหญิงธนภรณ์ หลักศิลา
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๓๕

เด็กหญิงวิภาวดี ฤทธิรงศ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๓๖

เด็กหญิงวิภาดา เผือนทอง

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๓๗

เด็กชายณฐกร สีกาแก้ว
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๓๘

เด็กหญิงโชติกา กลินหอม

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๓๙

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

วงษ์ชา
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๔๐
เด็กชายสถาพร โกสินทร์

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๔๑

เด็กชายธนากร คล้ายทอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๔๒

เด็กหญิงทิพวรรณ เจริญชัย
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๔๓

เด็กหญิงปยพัชร จงรักกลาง
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๔๔

เด็กหญิงจุไรวรรณ พิมพ์พวง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๔๕

เด็กชายภาคิน พิลัย
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๔๖

เด็กชายธนภัทร เรไร

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๔๗

เด็กหญิงมนัสนัน แววนิล
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๔๘
เด็กหญิงประสุดาภา สุภาพ

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๔๙

เด็กชายพีระพัฒน์ โชติมณี
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๗๖ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๒๖๕๐
เด็กชายพลภัทร สุภัททธรรม

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๕๑

เด็กชายพุฒิพัฒน์ รังสีธารารัตน์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๕๒

เด็กชายณัฐปคัลภ์ พรเฉลิมพงศ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๕๓

เด็กหญิงวิลาสินี บุญประกอบ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๕๔

เด็กหญิงรวิสรา ปานชูวงษ์ ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๕๕

เด็กหญิงธัญชนก แสงเพชร
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๕๖

เด็กชายภควัฒน์ บัวผัด
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๕๗

เด็กหญิงชัญญา เชยวุฒิ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๕๘

เด็กชายกิตติภูมิ ทุ่มเพชร
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๕๙

เด็กชายปุณยวัจน์ กาสังข์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๖๐
เด็กชายสรยุทธ จันกระแสร์

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๖๑

เด็กชายรัฐศาสตร์ มีเงินราช
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๖๒

เด็กชายธีธัช ปณทะศิริ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๖๓

เด็กชายธนิสร สายัณห์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๖๔

เด็กชายมรุเชษฐ์ ภิรมย์ไกรภักดิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๖๕

เด็กหญิงภัสริณญา เปล่งสกุล
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๖๖

เด็กชายภาณุวัตร์ งามศรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๖๗

เด็กหญิงปุณยวีร์ ปกคำวงษ์สังข์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๖๘

เด็กชายณภัทร พละศรี
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๖๙

เด็กชายเจษฎา ศรีสุพรรณวิทยา
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๗๐
เด็กหญิงเบญจนภา ศรีแก้วอินทร์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๗๑

เด็กหญิงกานต์มณี มากบัว
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๗๒

เด็กชายญาณวุฒิ บุญไชยวุฒิ
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๗๓

เด็กชายวิชยุตม์ สายสุวรรณ
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๗๔

เด็กชายสรวิชญ์ พลับนิล
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๗๕

เด็กชายวรภัทร รวมสุข
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๗๖

เด็กหญิงกันติศา ลุ่มนอก
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๗๗

เด็กหญิงญาณิศา พันธุ์แน่น
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๗๘

เด็กหญิงชิดชนก เขียวชอุ่ม
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๗๙

เด็กหญิงณัฐรัตน์ บุญโพก
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๘๐
เด็กชายบันพชิด เบญจมาศ

๑๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๘๑

เด็กหญิงพรนัฐชา มีมุข
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๘๒
เด็กหญิงปภาวรินทร์ แตงเพ็ชร

๒๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๘๓

เด็กหญิงณภัทร ทองนพรัตน์
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๘๔

เด็กหญิงพรทิพย์ กาญจนวิกัย

๒๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๗๗ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๒๖๘๕

เด็กหญิงอมรรัตน์ สุขรี

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๘๖

เด็กหญิงโอลิเวีย ทับทิม

๑๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๘๗

เด็กหญิงกุลธิดา ผมทอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๘๘

เด็กหญิงชนกนันท์ สามารถกุล
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๘๙

เด็กหญิงชุติมา ศิริสำราญ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๙๐
เด็กหญิงอรปรียา ถินโสภณ

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๙๑

เด็กหญิงณัฐวดี บุญเพชร

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๙๒

เด็กหญิงธุรดา เทศหริง

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๙๓

เด็กหญิงอโณทิยา จันสมโภชน์

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๙๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ ศรีไชย
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๙๕

เด็กหญิงญาดา
ไชยสุวรรณากรณ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๙๖
เด็กหญิงณัฐชานันท์ สีทองประเสริฐ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๙๗

เด็กหญิงธัญชนก สว่างพรม
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๙๘

เด็กหญิงธันย์ชนก ระศรี
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๖๙๙

เด็กหญิงพัชริตา พิมพ์สอน
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๐๐
เด็กหญิงสุภัสสรา ธนสมบูรณ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๐๑
เด็กหญิงไอรดา เดชะบุญชนะ

๒๗/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๐๒
เด็กชายอนพัช แก้วขำ

๒๗/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๐๓
เด็กหญิงพนิดา วิศวพานิชย์

๐๓/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๐๔
เด็กหญิงสโรชา กลันพราหมณ์

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๐๕
เด็กหญิงกรชนก แก้วสุวรรณ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๐๖
เด็กหญิงวริศรา ศิลาสลุง

๒๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๐๗
เด็กชายนาวา กากแก้ว

๑๙/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๐๘
เด็กหญิงธนพร พรมฤทธิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๐๙
เด็กหญิงดาราวลี เลิศสง่า

๒๙/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๑๐
เด็กชายชรัญธร จันเพิง

่ ้

๑๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๑๑

เด็กชายนพพล จักษุแก้ว
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๑๒

เด็กหญิงจิญาภา จันทร์เกตุ
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๑๓

เด็กหญิงจิรนันท์ แพงคำ
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๑๔

เด็กหญิงสุธิดา พูลมา
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๑๕

เด็กชายชัยวัฒน์ วิเชียรทัศไนย
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๑๖

เด็กชายธีรพันธ์ บุญสะอาด
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๑๗

เด็กชายวีรชิต ควรสมาคม
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๑๘

เด็กหญิงจีรนันท์ แพงคำ
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๑๙
เด็กหญิงพราวพิลาศ โหมดตาด

๒๓/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๗๘ / ๑๑๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๒๗๒๐
เด็กหญิงภาวิตา ประหยัดศรี

๒๙/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๒๑

เด็กหญิงอาริสสา ไชยภาษี
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๒๒

เด็กชายณัฐวัตร หนูขาว

๒๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๒๓

เด็กชายทินรัตน์ จำปาห้อย
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๒๔

เด็กชายเพิมเกียรติ

่

มณีแสง
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๒๕

เด็กหญิงณัชชา ทองพิไล
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๒๖

เด็กหญิงนันท์นภัส ประสมทรัพย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๒๗

เด็กหญิงพลอยวรีย์ สุวรรณชาติ
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๒๘

เด็กหญิงรพีพัฒน ดำริห์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๒๙

เด็กหญิงวรารัตน์ สอนทโชติ
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๓๐
เด็กหญิงแสงสวรรค์ พลวิจิตร

๑๔/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๓๑

เด็กชายศุภเชษฐ์ พวงทอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๓๒

นางสาววิลาวัณย์ วิเศษวงษา
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๓๓
นางสาวประกายทอง หะโท

๑๓/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๓๔

นางสาวพัชราภรณ์ สุขสะอาด
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๓๕

นางสาวบุษรา สุดเต้
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๓๖

นางสาวเวธินี หล้าพรหม
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๓๗

นายณัฐพงษ์ พ่วงพูล
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๓๘

นายนิธิศ คงสงฆ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๓๙

นายยอดกมล แสงบุญเรือง

๑๙/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๔๐
นางสาวขวัฐชีวา ศรีวรสาร

๐๔/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๔๑

นางสาวณัฐกุล พูลทองคำ
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๔๒

นางสาวกชกร งามสม
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๔๓
นางสาวธัญญาลักษณ์

มอไทสง
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๔๔

เด็กชายธีรภัทร ไกรสถิตย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๔๕

นางสาวเบญจมาศ แสงสิงห์

๑๖/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๔๖

นางสาวนิรัชชา สุระศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๔๗

นางสาวภคนันท์ ทวีผล
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๔๘

นางสาวสวรส สุทธิพุ่ม
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๔๙
นางสาวปรานต์วรุณ แดงสวัสดิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๕๐
นางสาวดวงดาว พุ่มประสพ

๐๔/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๕๑

นายศิวกร เงินจันทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๕๒

นายณัฐวัตน์ แสงฟา
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๕๓

นางสาวณัฐณิชา สุขบุญเพ็ญ
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๕๔

นางสาวณัฐวิภา ติบแก้ว

๊

๑๗/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๗๙ / ๑๑๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๒๗๕๕

นางสาวธัญเรศ บุญสลับ
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๕๖

นางสาวพีรณัฐ อ่อนแย้ม
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๕๗

นายจุลดิษฐ์ อรัญสาร
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๕๘

นางสาวกาญจนา เจตเขตการณ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๕๙

นางสาวปราถนา บุญหอม

๑๙/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๖๐
นางสาวปณฑิตา แตงนันธ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๖๑

นางสาวญาตา ปุนภพสกุล
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๖๒

นางสาวนภากานต์ พันธมัง
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๖๓

นางสาวศีลตลา แสงทับทิม
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๖๔

นายกฤษฎา แสนเพ็ชร
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๖๕

นายชินกฤต บุญช่วย
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๖๖

นายทวี กลันฉวี

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๖๗

นางสาวจิราพัชร เกิดโกมุติ
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๖๘

นางสาวธนาภรณ์ สอนทะโชติ
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๖๙

นางสาววิลาสินี ศรีพุทโธ
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๗๐
นายรพิพล สำแดง

๒๑/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๗๑

นายมงคล ฉิมเอียม

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๗๒

นางสาวณิชกานต์ เรือนเงิน
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๗๓

นางสาวลลิตา ขันรินทร์
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๗๔

นางสาวอารยา ขำแจ้ง
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๗๕

นางสาววณิชยา จักระนอง
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๗๖

นางสาวอรติมา ไชยรัมย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๗๗

นางสาวอรทัย กังสดาน
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๗๘

นางสาววิรัชดา ธรรมรงศรี
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๗๙

นางสาวศุภรัตน์ พันแก่น
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๘๐
นางสาวยลลดา ทอนศรี

๐๙/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๘๑

นายวรเศรษฐ์ พูนลาภพาณิชย์
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๘๒

นางสาวจตุพร คำแหง
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๘๓

นางสาวอภิญญา งามเหลือ
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๘๔

นางสาวสุปรียา แสงเดือน
๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๘๕

นางสาวจุฑาทิพย์ แฝงฤทธิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๘๖

นายกิตติศักดิ

์

ม่วงเขียว
๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๘๗

นางสาวกัญชพร เกษมสุข
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๘๘

นางสาวธนัญญา พลอยงาม
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๘๙

นางสาวนุชบา แพรดำ
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๘๐ / ๑๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๒๗๙๐
นางสาวศศิธร ขุนทอง

๑๐/๐๓/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๙๑

นางสาวญาดา มาสงฆ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๙๒

นางสาวธมนวรรณ นันทะยา
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๙๓

นางสาววริศรา วรรณเศรณีรักษ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๙๔

เด็กหญิงพนิดา สดาพงษ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๙๕
เด็กหญิงกษิติกัญญา

์

มีด้วยดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๙๖

เด็กหญิงโสภัคพร พูลสวัสดิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๙๗

เด็กหญิงอภิชญา ทองบ่อ
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๙๘

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ศรีสุรินทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๖๐/๒๗๙๙

เด็กชายยุทธนา บุญคล้าย
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๐๐
เด็กหญิงชลธิชา กอบอุดมวานิช

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๐๑
เด็กหญิงลี

ไม่ทราบนามสกุล
๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๐๒
เด็กชายธันวา เข็มจันทร์

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๐๓
เด็กชายนัทธพงศ์ อุ่นชา

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๐๔
เด็กชายสิทธิกร วรรณชัย

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๐๕
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ บุญประดับ

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๐๖
เด็กหญิงเนตรนภิส วงศ์สองชัน

้

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๐๗
เด็กหญิงรสิตา นพคุณ

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๐๘
เด็กหญิงจุฒามาศ คล่องอาษา

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๐๙
เด็กหญิงณัฏฐณิชา โคตะวงศ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๑๐
เด็กชายอัษฏาวุธ พันไธสง

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๑๑

เด็กชายณัฐดนัย หลักจันทร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๑๒

เด็กหญิงกีรติกา คมขำ
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๑๓

เด็กหญิงภัทรวดี โภคาธร
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๑๔

เด็กหญิงวรการณ์ ตาดทรัพย์
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๑๕

เด็กหญิงลลิตา พาที
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๑๖

เด็กชายอนุชา ลีจาง
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๑๗

เด็กหญิงเปมิกา วันตา
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๑๘

เด็กชายวราเทพ เกรย์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๑๙

เด็กหญิงวราภรณ์ เหมือนทองดี
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๒๐
เด็กชายบรรณสรณ์ พุ่มยิม

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๒๑

เด็กชายเจริญพงษ์ คะชินทร
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๒๒

เด็กหญิงปภาวดี ยศประยูรภูวดล
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๒๓

เด็กหญิงสุณิศา เทียงแท้

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๒๔

เด็กชายธนพล พึงพาย

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๘๑ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๒๘๒๕
เด็กหญิงประทานพร พูนยศ

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๒๖

เด็กหญิงวิญาดา คล้ายนุช
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๒๗

เด็กหญิงสุจิตา เสงียมชืน

่ ่

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๒๘

เด็กหญิงสุทธิดา เรืองบุตร
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๒๙

เด็กชายกฤษฎี สิริสา
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๓๐
เด็กหญิงวิไลพร บุญสวาสดิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๓๑

เด็กชายศิลา หวังสุข
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๓๒

เด็กชายสายชล ไม้ลา
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๓๓

เด็กหญิงวรรวิษา บานเย็น
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๓๔

เด็กชายธัญจิรา อ้นแดง
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๓๕

เด็กชายวุฒิชัย พิมพ์งาม
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๓๖

เด็กหญิงมอญนภา โพธิศรี

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๓๗

เด็กชายกันยธร อินมา
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๓๘

เด็กหญิงรัตติกาญจ์ บุญสุข
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๓๙

เด็กชายวรเทพ ชากะสิก
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๔๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สารีหอม

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๔๑

เด็กหญิงพิไลวรรณ ศิริมงคล
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๕๖๐/๒๘๔๒

เด็กหญิงชลธิชา จันทร์คูณ
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๕๖๐/๒๘๔๓

เด็กหญิงมาริสา บุญสม

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๕๖๐/๒๘๔๔

เด็กชายพงษ์พัฒน์ วัดพงพี
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๕๖๐/๒๘๔๕

เด็กหญิงธนกร แก่นจันทร์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๕๖๐/๒๘๔๖

เด็กหญิงภัณฑิลา ฉิมเทศ
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๕๖๐/๒๘๔๗

เด็กหญิงกิตติกา แก้วประดับ
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๕๖๐/๒๘๔๘

เด็กหญิงอนันดา ละม่อม
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๕๖๐/๒๘๔๙

เด็กหญิงอภิญญา เทพแสง
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
วัดสมุหราษฎร์บำรุง

 

ปท ๒๕๖๐/๒๘๕๐
เด็กชายธีรภัทร เกตุภักดิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกลางคลองสิบ
วัดใหม่กลางคลองสิบ

 

ปท ๒๕๖๐/๒๘๕๑

เด็กชายรัตภูมิ กล้ามสันเทียะ
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกลางคลองสิบ
วัดใหม่กลางคลองสิบ

 

ปท ๒๕๖๐/๒๘๕๒

เด็กหญิงบุศวรรณ พิระขัมม์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกลางคลองสิบ
วัดใหม่กลางคลองสิบ

 

ปท ๒๕๖๐/๒๘๕๓

เด็กหญิงพิชามญชุ์ ภิรมย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกลางคลองสิบ
วัดใหม่กลางคลองสิบ

 

ปท ๒๕๖๐/๒๘๕๔

เด็กหญิงหทัยรัตน์ จันทร์รศ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกลางคลองสิบ
วัดใหม่กลางคลองสิบ

 

ปท ๒๕๖๐/๒๘๕๕

เด็กหญิงจีรนันท์ เดชะ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกลางคลองสิบ
วัดใหม่กลางคลองสิบ

 

ปท ๒๕๖๐/๒๘๕๖

นางวันวิสา บุญประเสริฐ
๑๘/๐๕/๒๕๒๔

โรงเรียนกลางคลองสิบ
วัดใหม่กลางคลองสิบ

 

ปท ๒๕๖๐/๒๘๕๗

นางสาววิระนุช สมทอง
๑๘/๐๘/๒๕๓๒

โรงเรียนกลางคลองสิบ
วัดใหม่กลางคลองสิบ

 

ปท ๒๕๖๐/๒๘๕๘

นางสาวศาตพร เภาจันทึก
๕/๐๓/๒๕๒๕

โรงเรียนกลางคลองสิบ
วัดใหม่กลางคลองสิบ

 

ปท ๒๕๖๐/๒๘๕๙

เด็กชายกรกต ผิวเงิน
๒๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๘๒ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๒๘๖๐
เด็กหญิงพิมพ์พิชา วิมลรัตน์ ๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ปท ๒๕๖๐/๒๘๖๑

นายจตพล เผือกทับทอง
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๘๖๒

เด็กหญิงปารวี สุขบรรจง

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๘๖๓

เด็กหญิงวนิดา โอทอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๘๖๔

เด็กหญิงมัชฌิมาย์ กุลพิพิธ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๘๖๕

เด็กหญิงกวินธิดา สกุลณี
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๘๖๖

เด็กหญิงกมลชนก จารุนัฏ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๘๖๗

นายวีระกร กระบินโรจน์
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๘๖๘

นางสาวนภัสรา อรชุน
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๘๖๙

นางสาวจินตหรา ทองเพชร
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๘๗๐
นางสาวณัฐสุดา จันทัย

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๘๗๑

เด็กชายชยางกูร แสงโพธิดา

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๗๒

เด็กหญิงลัลนา อินช่วย
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๗๓

เด็กหญิงธนัชชา สร้อยทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๗๔

เด็กหญิงภัทรา หงษ์ทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๗๕

เด็กชายศักดิพัฒน์ สุขวงษ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๗๖

เด็กชายปรพล พูนสิน
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๗๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ คุณธรรม
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๗๘

เด็กหญิงวรันณ์ณัฐ ม่วงขุนทด
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๗๙

เด็กหญิงมัทวะ เพชรคุ้ม
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๘๐
เด็กหญิงศุภจิตรา ปาด้าว

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๘๑

เด็กชายสรายุทธ เกณฑ์สาคู
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๘๒

เด็กหญิงลัลล์ลิล อินช่วย
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๘๓

เด็กหญิงรัตติพร สุขเกษมสำราญ
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๘๔

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ชักเรือง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๘๕

เด็กหญิงมุตทิตา สุพร

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๘๖

เด็กชายไชยยงค์ พันธุระ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๘๗

เด็กชายวัฒนวินท์ ใจรักษ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๘๘

เด็กชายภาคภูมิ พรหมรักษา
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๘๙

เด็กชายศักดา ชาวนา
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๙๐
เด็กหญิงบุญสิตา เจริญสุข

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๙๑

เด็กชายสิทธิชัย เทียงพร

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๙๒

เด็กหญิงศศิกาณต์ แดงแพง
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๙๓

เด็กชายชัยวรรณ สายแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๙๔

เด็กชายณัฐพงศ์ พันธุระ
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๘๓ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๒๘๙๕

เด็กหญิงจุธารัตน์ ว่องประเสริฐ
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๙๖

เด็กหญิงธิดาวรรณ สุวรรณเพชร

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๙๗

เด็กหญิงน้อยนา บุญเลา
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๙๘

เด็กหญิงวันวิสา ก้อนจันทร์เทศ
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๘๙๙

เด็กหญิงสโรชา ขุนพิลึก
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๙๐๐
เด็กชายพรวิชัย พุ่มขุน

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๙๐๑
เด็กหญิงฟาใส หวายสุด

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๙๐๒
เด็กชายภานุวัฒน์ ยอดศรี

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๙๐๓
เด็กชายอินสอน วี

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๙๐๔
เด็กหญิงพิกุล ศรีวิลัย

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๙๐๕
เด็กหญิงวราพร มณีทัศน์

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๙๐๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ สนธิชัย

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๙๐๗
เด็กหญิงอารียา พวงสน

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๙๐๘
เด็กชายจิรเมธ เลิศไกร

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๙๐๙
เด็กชายภัทรณัญร์ สืบวงษ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๙๑๐
เด็กหญิงแพรพลอย เกิดมณี

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๙๑๑

เด็กหญิงภิรมธารา ขุมเงิน
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๙๑๒

นายกิตติธัช ศรีไชย
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๙๑๓

เด็กชายกีรติ สังข์ทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๙๑๔

เด็กชายภูมิพัฒน์ ฐิติจรัสวสุกุล
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๙๑๕

เด็กหญิงสุกัญญา อะวะศรี
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๙๑๖

เด็กหญิงสุภาพร รังสรรค์
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๙๑๗

เด็กหญิงอภัสรา หงษ์โสภา
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๙๑๘

เด็กหญิงเรนุกา ทองมา
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๙๑๙

เด็กชายสหภาพ ทิพวงษ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๙๒๐
เด็กหญิงธิดาพร สุวรรณ

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๙๒๑

นางสาวศิริพักตร์ จันทร์นี
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๙๒๒

เด็กหญิงกมลรัตน์ จันริศิล
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๙๒๓

นางวิมลมาศ พงศ์ชนะ
๓๐/๐๔/๒๕๑๓

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๖๐/๒๙๒๔

เด็กหญิงไพรริน เม็ดพลอย
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๒๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

มูลมา
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๒๖

เด็กหญิงวชิรญา สุขธนาชนม์
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๒๗

เด็กชายธนาธิป อยู่ปาน
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๒๘

เด็กหญิงภัทรดา สุขปรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๒๙

เด็กหญิงธิรดารัตน์ รัตนศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๘๔ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๒๙๓๐
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ยังศิริ

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๓๑

เด็กหญิงศศิธร สังวาลย์เล็ก
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๓๒

เด็กหญิงพิรดา มีกุญชร
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๓๓

เด็กหญิงปารีณา ปจจัยยะเก
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๓๔

เด็กชายธนวัฒน์ ขอสุข

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๓๕

เด็กหญิงจารวี มลัยพันธุ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๓๖

เด็กหญิงณริศรา สุริวงษ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๓๗

เด็กหญิงพิยดา ภาพันธ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๓๘

เด็กหญิงสุทามาศ ทิพย์สมบัติ
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุวรรณ

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๓๙

เด็กหญิงอนัญญา วรากิจศุภโชค
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๔๐
เด็กชายสิธาถวัสส์ ผาทอง

๐๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๔๑

เด็กหญิงธมลวรรณ นกแก้ว
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๔๒

เด็กหญิงพาขวัญ รุ่งหลำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๔๓

เด็กหญิงพิมพ์พิศา สุรีศรากร
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๔๔

เด็กหญิงพรนัชชา เรือนนุช

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๔๕

เด็กหญิงแก้วมุกดา บุญมาศ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๔๖

เด็กหญิงปุญญิสา กันชู
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๔๗
เด็กหญิงแพรวไพลิน นิยมสันติสุข

๒๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๔๘

เด็กหญิงฉัตรกมล รักษาศรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๔๙

เด็กหญิงศลิษา รัตนชาคร
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๕๐
เด็กหญิงณิชกมล ทองทวี

๑๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๕๑

เด็กชายศุภริวัฒม์ สุขสม
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๕๒

เด็กหญิงพัชราภา แสงพิทักษ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๕๓

เด็กชายภูริณัฐ ภารแผ้ว
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๕๔

เด็กหญิงณัฎฐารัตน์ เกษมสุขไพศาล
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๕๕

เด็กหญิงณภัทร บัวพา
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๕๖

เด็กหญิงกิตติชญาห์

์

เหลืองพวงแก้ว
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๕๗

เด็กชายชนาธิป ชัยทะนุ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๕๘

เด็กชายณัฏฐพล ลาภประสพ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๕๙

เด็กหญิงจุฑามาศ สุขอยู่
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๖๐
เด็กหญิงสาธกา คลังสุวรรณกุล

๒๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๖๑

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ดวงภมร
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๖๒

เด็กหญิงศิริกร บัวแก้ว
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๖๓

เด็กหญิงพิชาภรณ์ คุ้มทรัพย์
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๖๔

เด็กหญิงปภาพิชญ์ จิระแพทย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๘๕ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๒๙๖๕

เด็กชายนภพล ศุภพงษ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๖๖

เด็กชายขัตติยะ วิริยะเกียรติพงศ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๖๗

เด็กชายธนกร จิตต์จรูญ
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๖๘

เด็กหญิงณิศวรา งามสอาด
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๖๙

เด็กชายธนดิษ เจริญศุภโชค
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๗๐
เด็กหญิงจิตา ตามประวัติ

๐๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๗๑

เด็กชายสิรวิชญ์ สุคนธรัตน์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๗๒

เด็กหญิงศุทรา อินทรรัตน์
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๗๓

เด็กหญิงวริศรา ชิดชาญชัย
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๗๔

เด็กชายชิษณุพงศ์ ชูเชิด
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๗๕

เด็กชายบัณฑิต ศรีวิลัย
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๗๖

เด็กชายณภัทร สิงห์ตาก้อง
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๗๗

เด็กหญิงพิมพ์พิชชา เรืองวุฒิชัย
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๗๘

เด็กหญิงธัญรดี วรานุศุภากุล
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๗๙

เด็กหญิงนภัสร สุวรรณกิจ
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๘๐
เด็กชายสัณหณัฐ คนึงคิด

๑๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๘๑

เด็กหญิงฌิชา เอือตระกูล

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๘๒

เด็กหญิงปารณีย์ บุตรภักดี
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๘๓

เด็กหญิงสินีนาท เรืองศรี
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๘๔

เด็กชายศิวกร พิกุลทอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๘๕

เด็กหญิงพิรัชญา ยิมฤทธิ

้ ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๘๖

เด็กชายญานกร เย็นฉำ
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๘๗

เด็กหญิงวิรมล พูนลาภทวี
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๘๘

เด็กชายปุณญพัฒน์ กิจพ่อค้า
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๘๙

เด็กชายธนาภัทร วงศ์รักษ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๙๐
เด็กชายอุปรากร อุปละ

๑๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๙๑

เด็กหญิงมิกะ โคมิเน่

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๙๒

เด็กหญิงจรรยพร จิวะกุลชัยนันท์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๙๓

เด็กหญิงสุจินันท์ นบน้อยเสรีวงศ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๙๔

เด็กหญิงเขมฤทัย บุญสิทธิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๙๕

เด็กหญิงธิญดา สุวรรณศิลป
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๙๖

เด็กชายภคินธร พรมงคลสุข
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๙๗ เด็กหญิงพลอยภุมรินทร์

ประจันทร์
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๙๘

เด็กชายจุลจักร สายสมคุณ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๒๙๙๙

เด็กหญิงฐิติยา สืบสาม

๒๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๘๖ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๓๐๐๐
เด็กชายคุณากร ศรีธวัชพงศ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๓๐๐๑
เด็กชายธนัท พิพัฒนโกวิท

๑๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๓๐๐๒
เด็กหญิงเรณุกา พลโลก

๐๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๓๐๐๓
เด็กหญิงรดา ชมชืน

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๓๐๐๔
เด็กหญิงปนัสยา นุกูลโรจน์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๓๐๐๕
เด็กหญิงชนาภา วุฒิสุพงษ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๓๐๐๖
เด็กชายธนะภูมิ ปะติเก

๒๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๓๐๐๗
เด็กหญิงวีรดา กล่อมถึก

๑๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๓๐๐๘
เด็กชายจิรัฏฐ์ ศิริวิทย์ปรีชา

๑๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๓๐๐๙
เด็กหญิงกาญจนา ชาแฮ

๐๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๓๐๑๐
เด็กชายณัฐวัตร คำชะนาม

๐๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๓๐๑๑
เด็กหญิงจิตญา บัวหมืนไวย

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๓๐๑๒
เด็กหญิงภัททิยา ถัวทอง

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๓๐๑๓
เด็กหญิงวาริษา นันท์จันทึก

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๓๐๑๔
เด็กชายกรรณกร อริยทรัพย์กุล

๐๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๓๐๑๕
เด็กหญิงณัฏฐณิชา พลอยศรีไพร

๒๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๓๐๑๖
เด็กหญิงมณีษิตา เพ็ชรอินทร์

๑๔/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๓๐๑๗
เด็กหญิงณิชพัณณ์ อิสระวิศาลพล

๒๐/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๓๐๑๘
นางสาวชุติกาญจน์ ลิมอิม

้ ่

๐๘/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๓๐๑๙
นายภัทราวุธ อุดาแก้ว

๒๓/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๓๐๒๐
นางสาวเกวลิน โกมลกุญชร

๐๔/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๓๐๒๑
นายธารภูมิ อิงควิศาล

๒๙/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๓๐๒๒
นางสาวเกวลิน บุญสอาด

๐๙/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๓๐๒๓
นางสาวชยาพร ส่งศรี

๐๘/๑๒/๒๕๓๕
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๓๐๒๔
นางพชรภรณ์ สังฆะมะณี

๑๒/๑๐/๒๕๒๖
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๓๐๒๕
นางสาวรัตนกุล ดาพันธ์

๐๕/๐๔/๒๕๓๓
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๓๐๒๖
นางสาวอัมพร แก้วบุญเรือง

๐๕/๐๑/๒๕๒๔
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๓๐๒๗
นางสาวอุมาพร แก้วสิงห์

๒๗/๐๗/๒๕๓๕
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๖๐/๓๐๒๘
เด็กหญิงจิดาภา แหสมุทร

๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๒๙
เด็กหญิงอริสา รุ่งแสง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๓๐
เด็กหญิงกานดา บัวประเสริฐ

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๓๑
เด็กหญิงจารุพรรณ สุหรา

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๓๒
เด็กหญิงชลดา อุปทุม

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๓๓
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ศิริบำรุง

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๓๔
เด็กหญิงฤทัยณัท อินทสิทธฺ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๘๗ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๓๐๓๕
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ สิมมาสุด

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๓๖
เด็กหญิงสิริวิมล ทรัพย์ประเสริฐ

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๓๗
เด็กหญิงอธิชา ชาติงาม

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๓๘
เด็กหญิงอรุณี ชาบุตรชิน

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๓๙
เด็กชายไชยวัฒน์ อุ่มวงค์

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๔๐
เด็กชายธีรนาถ วรรณประดิษฐ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๔๑
เด็กชายภัทรพล ธัญญาวัฒนา

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๔๒
เด็กหญิงกชกร โพธิทอง

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๔๓
เด็กหญิงกนกกาญจน์ เสนคราม

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๔๔
เด็กหญิงกนกพิชญ์ วัฒนเขจร

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๔๕
เด็กหญิงกรภัทร หลักสกุลชัย

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๔๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เฉยเผือก

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๔๗
เด็กหญิงกานดา ถือประโคน

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๔๘
เด็กหญิงกานต์พิชชา ชูอิฐจีน

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๔๙
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ พรมแม้น

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๕๐
เด็กหญิงกุลภรณ์ สิงขโรทัย

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๕๑
เด็กหญิงขวัญชนก ปญญาสะ

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๕๒
เด็กหญิงขวัญฤทัย ฤทธิเดช

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๕๓
เด็กหญิงจิดาภา แก้วปนพงษ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๕๔
เด็กหญิงจิรภิญญา อ่วมบัวทอง

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๕๕
เด็กหญิงเจนณิดา ทะสอน

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๕๖
เด็กหญิงชุติมณฑน์ คติวงศ์สกุล

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๕๗
เด็กหญิงณัฐพร ฤทธิเดช

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๕๘
เด็กหญิงณัฐภัทร ทิพม่อม

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๕๙
เด็กหญิงณัฐวรา อินแฝง

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๖๐
เด็กหญิงณีรนุช คุณธรรม

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๖๑
เด็กหญิงธนัชพร หลงคะเจ้า

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๖๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญเกตุ

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๖๓
เด็กหญิงนันตพร สมแสง

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๖๔
เด็กหญิงนำเพ็ชร ลาภปญญา

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๖๕
เด็กหญิงปรรณปณต เอียมอำนวย

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๖๖
เด็กหญิงปริยาภัทร แก้วเพ็ชร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๖๗
เด็กหญิงพลอยลดา คงถวิล

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๖๘
เด็กหญิงณพรพิสุทธิ

์

เรืองฤทธิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๖๙
เด็กหญิงภัคจิรา อ่อนสุระทุม

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๘๘ / ๑๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๓๐๗๐
เด็กหญิงวนัสนันท์ แสนขุม

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๗๑
เด็กหญิงสมฑิตา เสงียมชืน

่ ่

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๗๒
เด็กหญิงสุวพิชญ์ ขานทะราชา

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๗๓
เด็กหญิงอโนทัย พรงาม

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๗๔
เด็กหญิงเบญจพร พูลผล

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๗๕
เด็กหญิงปริชญา ศิริพยัคฆ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๗๖
เด็กหญิงพรปวีณ์ เสวกทรัพย์

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๗๗
เด็กหญิงวรรณฤดี เเก้วสีคร้าม

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๗๘
เด็กหญิงวิชญาดา ห้องแซง

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๗๙
เด็กหญิงศดานันท์ รักเสงียม

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๘๐
เด็กหญิงศศิธร แสงสิงห์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๘๑
เด็กหญิงศุภจิรา ใหม่ยะ

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๘๒
เด็กหญิงสตกมล ตติยานนท์

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๘๓
เด็กหญิงสิริญาดา พลละคร

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๘๔
เด็กหญิงสุภาพร แก้วสุกใส

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๘๕
เด็กหญิงอริศศา บุตรพรม

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๘๖
เด็กหญิงอรุณรัตน์ บัวบาน

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๘๗
เด็กหญิงอังคณา เพ็งบุญทัศน์

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๘๘
เด็กหญิงอาทิตยา ทะสุนทร

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๘๙
เด็กหญิงณัฐธรินีย์ แก้วประเสริฐ

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๙๐
เด็กหญิงบัณฑิตา นฤนาทมนตรี

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๙๑
เด็กชายวัชรากร อู่ผลเจริญ

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๙๒
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี ดวงคำ

๑๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๙๓
เด็กหญิงนภัสวรรณ กำจัดโจร

๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๙๔
เด็กหญิงสุภาวดี จันทวลี

๑๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๙๕
เด็กชายชินโชติ สว่างโชติ

๒๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๙๖
เด็กหญิงอารดี รุ่งแก้ว

๐๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๙๗
เด็กหญิงสุนิษา เพ็ชรเกลียง

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๙๘
เด็กหญิงกนกพร คำชู

๒๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๐๙๙
เด็กหญิงจันทร์จิรา สิงคะเวหน

๑๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๐๐
นายอโนชา มูลศรีทา

๑๒/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๐๑
เด็กชายสุภัค เขียวชะอุ่ม

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๐๒
เด็กหญิงอรปรียา ฟกฟู

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๐๓
เด็กชายกิตติ เจียโชติกุล

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๐๔
เด็กหญิงกัณฐิกา คำอาษา

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๘๙ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๓๑๐๕
เด็กหญิงจิรภัทร จตุเทน

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๐๖
เด็กหญิงดวงหทัย ไชยปญหา

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๐๗
เด็กหญิงลักษณพร ศรีบุญช่วย

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๐๘
เด็กหญิงศุภิสรา นาคนาม

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๐๙
เด็กหญิงสุชานาฏ พุฒซ้อน

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๑๐
เด็กหญิงญดา โรจน์เจริญชัย

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๑๑

เด็กชายศิวกรพล ชัยมูลวงค์
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๑๒

เด็กหญิงธิดาพร โพธิสูง

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๑๓

เด็กหญิงนำฝน ทูลเกล้า
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๑๔

เด็กหญิงพรณิชา ไทยนิยม
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๑๕

เด็กหญิงวลิษา เส็งแสงทอง
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๑๖

เด็กชายธนภูมิ โชคสัมฤทธิผล

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๑๗

เด็กชายปรมินทร์ กลันคูวัฒน์

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๑๘

เด็กชายภัคพล ริวพงษ์กุล

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๑๙

เด็กหญิงนภสร ทองถนอม
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๒๐
เด็กหญิงพัดสะดา สุขกิตติโย

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๒๑

เด็กชายกฤษณพงศ์ เชิดชู
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๒๒

เด็กชายสาธิต สุนทรพุกก์
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๒๓

เด็กหญิงยลรดา พวงอุบล
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๒๔

เด็กหญิงวริศรา ด้วงจุล
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๒๕

เด็กหญิงอลิษา ศรีบุญ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๒๖

เด็กหญิงจิดาภา สงวนหิรัญสกุล

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๒๗

เด็กหญิงณิชกุล ศรีอุบล
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๒๘

เด็กหญิงตติยา พงษ์โสภา
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๒๙

เด็กหญิงทรรศกมล ธรรมสิน
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๓๐
เด็กหญิงภัทราพร ถาวร

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๓๑

เด็กชายภัทรกร แสวงศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๓๒

เด็กชายภัทรดนัย ยารังษี
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๓๓

เด็กชายวรพล รุ่งเรืองวิเศษชัย
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๓๔

เด็กหญิงกันยสิริ ไพบูลย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๓๕

เด็กหญิงณัชชา โสฬส
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๓๖

เด็กหญิงณัฐกมล ธนะธรรมโกศล
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๓๗

เด็กหญิงตรึงใจ แก้วประไพ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๓๘

เด็กหญิงพัชรวลัย ขาวงาม
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๓๙

เด็กหญิงมณีเนตร จตุพรสมบัติ
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๙๐ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๓๑๔๐
เด็กหญิงมัญชุสา อภิรมย์ชวาล

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๔๑

เด็กหญิงมุทิตา แก้วใหญ่

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๔๒

เด็กชายธนกร ปานอยู่
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๔๓

เด็กชายนพวิชญ์ อนงค์วรรณ
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๔๔

เด็กชายพงศ์ภวัฒน์ ไตรรัตน์
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๔๕

เด็กหญิงชัญญานุช งามทรัพย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๔๖

เด็กหญิงธัญพิชชา คชสิทธิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๔๗

เด็กหญิงนภัสสร ทิพยมาลี
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๔๘

เด็กหญิงนันท์นภัส รุจิราพงศ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๔๙

เด็กหญิงนันทิพร สมัยวิจิตรกร
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๕๐
เด็กหญิงพิรญาณ์ บานชืน

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๕๑

เด็กหญิงภูษณิศา พรหมทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๕๒

เด็กหญิงมณีวรรณ แสงหนู
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๕๓

เด็กหญิงรมณณัฏฐ์ สัจจะภัทรกุล
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๕๔

เด็กหญิงศิริกัลยา ประกิจ
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๕๕

เด็กหญิงสตพร ฟกน้อย
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๕๖

เด็กหญิงอัญชุลี ปรียานนท์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๕๗

เด็กหญิงอัฐภิญญา สุขสันเขต
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๕๘

เด็กหญิงอิสยาห์ แสงอัคคี
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๕๙

เด็กชายณภัทร สัมมาทัต
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๖๐
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

จันทะเกษ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๖๑

เด็กหญิงกมลวรรณ วงศ์อำมาตย์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๖๒

เด็กหญิงกุลิสรา ทูลธรรม
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๖๓

เด็กหญิงจีระนันท์ เฝอสูงเนิน
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๖๔

เด็กหญิงนันท์นภัส สุขเกษม
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๖๕

เด็กหญิงนิชานันท์ ดอนขำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๖๖

เด็กหญิงปนัดดา ฉายวัฒนา
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๖๗
เด็กหญิงปราณปริยา คล้ายรัศมี

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๖๘

เด็กหญิงรัฐกานต์ ธรรมสรางกูร
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๖๙

เด็กหญิงวิชญาดา ท้าวแก้ว
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๗๐
เด็กหญิงศศิพิมพ์ กาญจนภู

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๗๑

เด็กหญิงเอมมิกา กลินศรีสุข

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๗๒

เด็กชายกฤติน วรมณีจินดา
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๗๓

เด็กหญิงกัณฑณัฎฐ์ วราคงคาเย็น
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๗๔

เด็กหญิงปยะดา ฉัตรทิวาพร
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๙๑ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๓๑๗๕

เด็กหญิงพัชชานันท์ จันทนา
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๗๖

เด็กหญิงพัสมนตร์ รัศมีอมรธัญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๗๗

เด็กหญิงพิชาดา ลอยกุลนันท์
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๗๘

เด็กหญิงวรรณพร วงค์สาโรช
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๗๙

เด็กหญิงวิลาศิณี แนบสุข
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๘๐
เด็กหญิงศรุตา พุ่มกลำ

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๘๑

เด็กชายพลกฤช พิมเสน

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๘๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ พิเชฐถาวร
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๘๓

เด็กหญิงมัณฑิตา ชุ่มสุวรรณ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๘๔

เด็กหญิงวรนุช ทีนำคำ
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๘๕

เด็กหญิงวาสนา พรมสำเภา
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๘๖

เด็กหญิงสโรชา จันทรเดช
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๘๗

เด็กหญิงอรธิดา แก้วสุขันธ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๘๘

เด็กชายภัทรพล ปนทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๘๙

เด็กหญิงทิพพากร คงโต
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๙๐
เด็กหญิงสิรินยา ไชยเพ็ชร

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๙๑

เด็กหญิงชญาดา ศรีม่วง

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๙๒
เด็กหญิงพรรณณิตา หัตถภูมิเกษตร

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๙๓

เด็กหญิงวริศรา เนยสูงเนิน
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๙๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ไทยบุญสา

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๙๕

เด็กหญิงหทัยภัทร ทองสอน
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๙๖

เด็กชายฐากร ยงวัฒนสกุล
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๙๗

เด็กชายทวีป ถนอมกลาง
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๙๘ เด็กหญิงทิพย์ญดาภรณ์
กล่อมกลำนุ่ม

๔/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๑๙๙

เด็กหญิงวันวิสา มณีรัตน์
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๐๐
เด็กหญิงศกุนตลา ศรีตะปญญะ

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๐๑
เด็กชายณัฐดนัย ดวงกลาง

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๐๒
เด็กชายภูริต เทพกฤษณ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๐๓
เด็กชายสุรินทร์ พินยะพงษ์

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๐๔
เด็กหญิงณัฐณิชา ไลประวัติ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๐๕
เด็กหญิงปราณปรียา ปรางค์ทอง

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๐๖
เด็กหญิงปลายฟา วุฒิประเสริฐส่ง

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๐๗
เด็กหญิงปาณิสรา บุญลาภงามมณี

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๐๘
เด็กหญิงอารีวัลย์ น้อยกร

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๐๙
เด็กหญิงนภัสสร พิมพา

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๙๒ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๓๒๑๐
เด็กหญิงเกษแก้ว กล่อมสุข

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๑๑

เด็กหญิงนวพร วงศ์ถาวร
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๑๒

เด็กหญิงกุลยา มุขศรีใส
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๑๓

นางสาวพิชญ์สินี วิทยารัก
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๑๔

นางสาวชญานุช
เฑียรบุญเลิศรัตน์

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๑๕

นางสาวพรทิพย์ แดงเฉย
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๑๖

นางสาวปารณีย์ บุญรุ่ง
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๑๗

นางสาวพิชญาภา ทองเทพ

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๑๘

นางสาวรุ่งลดา รุ่งเรืองวิเศษชัย
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๑๙

นางสาวอชิรญา จ่างอ่อน
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๒๐
นางสาวจิรวรรณ ตามพะกุล

๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๒๑

นายนรภัทร มีสุข
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๒๒

นายอนุสิทธิ

์

สดชืน

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๒๓

นางสาวธมลวรรณ ฤกษ์พิชญโยธิน

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๒๔

นางสาวพรนิภา วานนท์
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๒๕

นางสาวกตัญชลี ดวงสมร
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๒๖

นางสาววริษฐา ยืนชีพ
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๒๗

เด็กหญิงบวรรัตน์ พันธ์โต

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๒๘

เด็กหญิงพิมลรัตน์ สิงห์สวัสดิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๒๙

เด็กหญิงจินดารัตน์ พุกเปยม
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๓๐
เด็กหญิงมลฤดี สีหลวง

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๓๑

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ใบกุหลาบ
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๓๒

เด็กหญิงเมษา ถนอมชืน

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๓๓

เด็กหญิงธนพร วงค์สุวรรณ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๓๔

เด็กชายรุ่งโรจน์ วันโพธิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๓๕

เด็กหญิงอารยา แก้วศรี
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๓๖

เด็กหญิงณัฎฐนิภา สิริภูริบวร
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๓๗

เด็กชายรณชัย ตุ่มนาค
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๓๘

เด็กหญิงภาสิริ จิตจำนงค์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๓๙

เด็กหญิงฝนทิพย์ ผายเงิน
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๔๐
เด็กหญิงปนัสญา ประดิษฐ์ชัย

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๔๑
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ เรือนศรี

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๔๒

เด็กหญิงศิริพร ไชยคำ
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๔๓

เด็กหญิงรสิตา กุศล
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๔๔

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ฉิมวงค์
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๙๓ / ๑๑๗

้
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ปท ๒๕๖๐/๓๒๔๕

เด็กชายณัฐพงศ์ แสงขาว
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๔๖

เด็กหญิงสุจิตรา เชิดชูภัทร
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๔๗

เด็กหญิงคัณฑนิษฐ์ แดงมงคล
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๔๘
เด็กหญิงฌาณาภรณ์ ขาวทอง

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๔๙

เด็กชายศุภฤกษ์ ต้นสนธ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๕๐
เด็กหญิงณฤดี ยุทธรัตน์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๕๑

เด็กหญิงนิภาพร ตังอภิวรคุณ

้

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๕๒

เด็กชายอภิชาติ พินิจผล

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๕๓

เด็กชายเจษฎากร สดเมือง
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๕๔

เด็กหญิงสุธาสินี ดลแวววาว
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๕๕

เด็กหญิงชยานันต์ แพนุ่น

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๕๖

เด็กชายจิตพิสุทธิ

์

สาระธรรม
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๕๗

เด็กหญิงสิรินทร์ สิรสุนทร
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๕๘

เด็กหญิงอิสริยา วรประสพ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๕๙

เด็กหญิงฐิติวัลคุ์ หวังรุจิรากุล
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๖๐
เด็กหญิงกชพรรณ ปตชาพรหม

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๖๑

เด็กชายกริชฐาวุฒิ
ขุนจิตราวรพานิช ๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๖๒

เด็กชายสกล อังกุลดี
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๖๓

เด็กหญิงเมธาวดี แก้ววิเศษ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๖๔

เด็กหญิงชลธิชา จันทเขต
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๖๕

เด็กหญิงธินัดดา แซ่เจีย

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๖๖

เด็กชายธนณัฏฐ์ แจ้งต่าย
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๖๗

เด็กหญิงณัฐมน สาวันดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๖๘

เด็กชายนัฐนันท์ แก้วณรงค์
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๖๙

เด็กชายพลพล คุณุทัย
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๗๐
เด็กชายคมสันต์ แก่นสน

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๗๑

เด็กชายกิตติวินท์ สามงามน้อย
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๗๒

เด็กหญิงรสสุคนธ์ ริวทอง

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๗๓

เด็กหญิงหัสนาภัทร์
แก้วอารีย์ปุณภพ

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๗๔

เด็กหญิงสริดา เห้าเจริญ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๗๕

เด็กชายไตรมาส หาญสุด
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๗๖

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เณรแตง
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๗๗

เด็กชายจอมทัพ นราศรี
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๗๘

เด็กชายณัฐพนธ์ สอนฮุ่ง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๗๙

เด็กชายธฤต เปลียนมีศรี

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๙๔ / ๑๑๗

้
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ปท ๒๕๖๐/๓๒๘๐
เด็กหญิงญาณิศา เลิศแก้วศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๘๑

เด็กหญิงอาริตา ชัชรัต

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๘๒

เด็กชายชัยพิชิต น้อยหลุบเลา
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๘๓

เด็กชายกนกเทพ ทองไชย
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๘๔

เด็กหญิงธรรมธิดา ยศปญญา
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๘๕

เด็กหญิงชลธิชา ศรีสมุทร
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๘๖

เด็กหญิงปยะดา บำรุงราษฏร์
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๘๗

เด็กหญิงศรีวิกร ศรีสอน
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๘๘

เด็กชายปุญชรัสมิ

์

เงาระยับ
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๘๙

เด็กหญิงณยดา สังศิริ
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๙๐
เด็กชายจิรายุ เงินคำ

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๙๑

เด็กชายณัฐนันท์ คูณคำ
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๙๒

เด็กชายกัณฑ์อเนก เจริญขำ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๙๓

เด็กชายวรธัช โพธิบุตร
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๙๔

เด็กชายพิพรรธน์ เสละ
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๙๕
เด็กหญิงภิญญาภัทร ไชยรัชฎ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๙๖

เด็กชายศรัณญ์ น่วมดี
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๙๗

เด็กชายตะวัน ลาจันทร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๙๘

เด็กชายกิตติพงษ์ ชะเนินรัมย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๒๙๙

นางสาวรสสุคนธ์ เรโนว์
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๐๐
เด็กหญิงศุภลักษณ์

เตชะกาญจนวงศ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๐๑
เด็กหญิงรงรอง บุตรศรีด้วง

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๐๒
เด็กหญิงพรนรินทร์ คอนวิมาน

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๐๓
เด็กชายพรพิพัฒน์ โพขำ

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๐๔
เด็กชายธเนศ กลินปทุมรัตน์

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๐๕
เด็กชายธนภัทร พวงแก้ว

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๐๖
เด็กชายวชิรพล มีสุข

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๐๗
เด็กหญิงอรจิรา โคตรภูเขียว

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๐๘
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา จิระพัฒนศุภสิน

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๐๙
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

ดีมาก
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๑๐
เด็กหญิงเพชรา เพ็ชรพิรุณ

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๑๑

เด็กชายกริชฐากรณ์
ขุนจิตราวรพานิช

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๑๒

เด็กชายเศรษฐศักดิ

์

เกิดใจดี
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๑๓

เด็กชายพรชัย เทียงธรรม

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๑๔

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ธิติสิริเวช
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๙๕ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๓๓๑๕

เด็กหญิงวรรณพร เหรียญณรงค์
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๑๖

เด็กหญิงณพัชฌา อินทรานุรักษ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๑๗ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
ธารีรัฐ

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๑๘

เด็กชายภัทรเดช สำราญพิษ
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๑๙

เด็กหญิงจิตรทิวา โกศล

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๒๐
เด็กชายอัฐรัตน์ ทองดี

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๒๑

นางสาวฟาพราว ฤกษ์สุทธิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๒๒

นายภัทร จิตรชุ่ม
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๒๓

นายมงคล สายแวว
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๒๔

นายอดิศักดิ

์

รักรอด
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๒๕

นายอนันตชัย วรประสพ
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๒๖

นายสงกรานต์ หารแก้ว
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๒๗

นางสาวจิราพร เฉลิมสินธุ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๒๘

นางสาวติยาวรรณ สาเลิศ
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๒๙

นายพชร แจงเล็ก
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๓๐
นางสาวเสาวลักษณ์ พุกกลำ

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๓๑

นายชินกฤต แพงทิพย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๓๒

นายกฤษตวัน พูลทวี
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๓๓

นายภูผา เสแสวง
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๓๔

นายทวีศักดิ

์

เผือนประไพ

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๓๕

นางสาวนลินดา ยามาซิตะ
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๓๖

นายศิวกร มะลิวัลย์
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๓๗

นางสาวปุณณิศา คฤหเดช
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๓๘

นางสาวดลหทัย วงศ์ทองเหลือ

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๓๙

นางสาวกาญจนา ม่วงทอง
๕/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๔๐
นางสาวสุพรรณี รอดขจร

๒๘/๐๙/๒๕๑๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๔๑

เด็กชายรัชชานนท์ บุญทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๔๒

เด็กหญิงกัญญาวีร์ โพธิเศษ
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๔๓

เด็กหญิงญาตาวี ดวงแก้ว
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๔๔

เด็กชายนครินทร์ ธรรมรงค์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๔๕

เด็กหญิงลฏาภรณ์ บุตรพรม
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๔๖

เด็กชายชนะภพ แพพิพัฒน์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๔๗

เด็กชายบุณบุศย์ สุขโสม
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๔๘

เด็กหญิงสุภารัตน์ สิงห์หาทอง
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๔๙

เด็กชายชัยวัฒน์ ขันช่วย
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๙๖ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๓๓๕๐
เด็กชายพงษ์ภิพัฒน์ อินทรักษา

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๕๑

เด็กหญิงธนิสร ดามะณี
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๕๒

เด็กหญิงจิตรสินี ชาวด่าน
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๕๓

เด็กหญิงวิชญา ก้องโสตร์
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๕๔

เด็กหญิงภัคจิรา สินสุพรรณ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๕๕

เด็กชายธนานนต์ บุญชาโต
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๕๖

เด็กชายเศรษฐพงษ์ ชำนาญเพชร
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๕๗

เด็กชายวงศกร อินทรศร

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๕๘
เด็กชายโชคทวีทรัพย์ ท่าหาญ

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๕๙

นายพลวัตร สุขสุศิลป
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๖๐
เด็กชายปรมี ผาลี

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๖๑

เด็กหญิงนภัสสร ดอกบัวเผือน

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๖๒

เด็กชายธิเบต จึงรัศมีพานิช
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๖๓

เด็กหญิงหทัยภัทร หนูสี
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๖๔

นายวรปรัชญ์ คำไทย
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๖๕

เด็กหญิงธนวรรณ จิรเมธีพันธ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๖๖

เด็กหญิงญาตาวี อินทร์จักร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๖๗

เด็กชายณัฐวุฒิ จตุรพรกุล
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๖๘

เด็กหญิงณัฐณิชา พลครุฑ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๖๙

เด็กหญิงศิราภัทร

เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๗๐
เด็กหญิงพรรณนารา พุกนัด

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๗๑

เด็กหญิงศศิธร เมยประโคน
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๗๒

เด็กหญิงเบญญาภา สวนตะโก
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๗๓

เด็กหญิงสุคสร บุญจันทร์
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๗๔

เด็กหญิงนันท์นภัส แลโค้ง
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๗๕

เด็กหญิงสิริกัญญา นารีจันทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๗๖

เด็กหญิงปยวรรณ เขียวกุล
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๗๗

เด็กหญิงมาริษา เอียมสำอางค์

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๗๘

เด็กหญิงณัฐกมล สุภีพุฒ
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๗๙

เด็กชายณัฐนนท์ พลครุฑ
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๘๐
เด็กหญิงพิชามญชุ์ ต่อวิริยะเลิศชัย

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๘๑

เด็กหญิงธิชา เขียวแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๘๒

เด็กหญิงกชพร ลิมทองคำ

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๘๓

เด็กชายวรพล ไชยสันต์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๘๔

เด็กหญิงกุลชา โหม่งมาตย์
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๙๗ / ๑๑๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๓๓๘๕

เด็กหญิงณิรศรางค์ พุ่มศิริ
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๘๖

เด็กชายวรพล ภูสงเคราะห์
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๘๗

เด็กหญิงแพรวา โฆษิตเศวต
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๘๘

เด็กหญิงกัญญา ศรีระเทษ
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๘๙

นางสาวดลยา อุทิศผล
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๙๐
นางสาวพรรุ่ง ทรัพย์วงค์

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๙๑

เด็กหญิงวิมุตตา มิอุบล
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๙๒

นางสาวพรธิตา ดีเรือก
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๙๓

นางสาวอริยะดา คงสมกาย
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๙๔

นางสาวณัฏฐา ทวีพงศธร
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๙๕

นางสาวเขมมิกา แพงศรีรักษา
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๙๖

นางสาวขวัญสิริ เจริญสม
๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๙๗

นายนำพล เพ็ชรทัมทิม
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๙๘

นางสาวสุชานันท์ วรรณภิญโญ
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๓๙๙

นายจิรวัฒน์ สุ่นตระกูล
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๐๐
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

สุวงษ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๐๑
เด็กหญิงอาริสา ปุอุบล

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๐๒
เด็กหญิงมัชฌิมา ตติยประภา

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๐๓
เด็กชายสัตยา ไชยรัตน์

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๐๔
เด็กชายธนวัฒน์ ภู่สอน

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๐๕
เด็กหญิงรินรดา หัวไผ่

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๐๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ บางเอียม

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๐๗
เด็กชายจิระพงศ์ ถนอมพันธ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๐๘
เด็กหญิงวิมลรัตน์ ทองคำ

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๐๙
เด็กหญิงศิริวรรณ เถินมงคล

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๑๐
เด็กชายธีระวัส บัวคำ

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๑๑

เด็กชายดนุพล น้อยสิน

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๑๒

เด็กชายอนุพนธ์ เกตุศรีแก้ว
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๑๓

เด็กหญิงโสรยา ครุฑธามาส
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๑๔

เด็กหญิงแคทรียา เจือจันทร์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๑๕

เด็กหญิงกาญจนา ม่วงเสน
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๑๖

นายกำปนาท ทองอินทร์
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๑๗

เด็กชายสุชานันท์ ลาโงน
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๑๘

เด็กหญิงมาธวี เจริญสุข
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๑๙

เด็กหญิงสุวรรณษา แจ้งจิตร
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๙๘ / ๑๑๗

้
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ปท ๒๕๖๐/๓๔๒๐
เด็กหญิงพชร บุญสุทธิวงษ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๒๑

เด็กชายคณสรณ์ สกุลเนตร
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๒๒

เด็กชายเตชินท์ จิตไธสง
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๒๓

เด็กหญิงพรธีรา วิทยานรากุล
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๒๔

เด็กหญิงธัญวรัตม์ เฉือยราษฎร์

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๒๕

เด็กหญิงภคภรณ์ โอสุวรรณรัตน์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๒๖

เด็กชายสิพล ทิพยวงศ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๒๗

เด็กหญิงบุณณดา แสงนิลกุล
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๒๘

เด็กชายณัฏฐวีร์ อินทร์สุวอ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๒๙

เด็กหญิงวาสินี คล้ายรักษ์
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๓๐
เด็กชายคธา พัฒนวราภรณ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๓๑

เด็กชายอชิรวิน อุยทังคำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๓๒

เด็กหญิงณัฐธิชา บุตรดี
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๓๓

เด็กชายธราธร ชูกิจโกศล
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๓๔

เด็กชายภูริวัฒน์ จตุเทน
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๓๕

เด็กหญิงสิตฐิรัตน์ ทองนวล
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๓๖

เด็กหญิงอริสรา ศรีศุโมโร

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๓๗

เด็กชายชินาธิป มีปด
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๓๘
เด็กหญิงพลอยไพลิน สะท้านธรนิล

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๓๙

เด็กชายชิษณพงศ์ ศรีรัฐวัฒนากูล
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๔๐
เด็กหญิงนภสร อุ่นวงค์

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๔๑

เด็กหญิงณัฐชนันท์ จารุพงศกร

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๔๒

เด็กหญิงสุชญา เปลียนอภักดี

่

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๔๓

เด็กหญิงศิริกัลยา บุญมี

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๔๔

เด็กหญิงธนัชพร สุพจน์พงศ์
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๔๕

เด็กหญิงอัญชิษฐา ชืนชอบ

่

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๔๖

เด็กหญิงลักษิกา บุญเลิศ
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๔๗

เด็กหญิงศราวดี บุญเทพ
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๔๘

เด็กหญิงปารีณา แซ่เฮ้ง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๔๙

เด็กหญิงพิมมาดา เกษมรัชต
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๕๐
เด็กหญิงกชพรรณ อุตธรรมชัย

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๕๑

เด็กชายสิรภพ สาระสังข์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๕๒

เด็กหญิงนีนนารา ผาทอง
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๕๓

เด็กหญิงณิศรา
วัฒนวิเศษลักษณ ๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๕๔

เด็กชายสิรวิชญ์ นามะสนธิ
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๙๙ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๓๔๕๕

เด็กชายณฐมน เทียงเจริญ

่

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๕๖

เด็กชายณัท เวชพันธ์
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๕๗

เด็กชายธนพล ลาภสัมฤทธิผล

์

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๕๘

เด็กชายศิวัช เจิมเฉลิม
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๕๙

เด็กหญิงณัฐริกา อัศวภูมิ
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๖๐
เด็กหญิงปณฑารีย์ รักเดช

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๖๑

เด็กหญิงณภัทร นบนอบ
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๖๒

เด็กหญิงซากุระ โนมูระ
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๖๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ ลักษณะ

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๖๔

เด็กหญิงวีรินทร์ จงสถาพรพันธุ์
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๖๕

เด็กชายวชิรวิชญ์ นรากุลสุขพิภัทร์
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๖๖

เด็กชายธนวิน โรจน์ทิพย์
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๖๗

เด็กหญิงขวัญนิตา แก้วศรีทา
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๖๘

เด็กชายปุญญพัฒน์ ทวีสุข
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๖๙

เด็กหญิงณัชชา ตังตระการพงษ์

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๗๐
เด็กหญิงครองขวัญ เฉลิมสุข

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๗๑

เด็กหญิงนงนภัส แย้มกลิน

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๗๒

เด็กหญิงนิธิดา กาญจนัษฐิติ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๗๓

เด็กชายณภัทร วันมี
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๗๔

เด็กชายชุติพนธ์ บุญประคอง
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๗๕

เด็กหญิงลัลน์ลลิต อามาตยมนตรี
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๗๖

เด็กหญิงศศิภา ทิพย์สิงห์
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๗๗

เด็กชายกิตติณัฐ พันธ์สวัสดิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๗๘
เด็กหญิงณัฐชนันท์พร

จันทร์ฉาย
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๗๙

เด็กหญิงศิรดา วิหคหงษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๘๐
เด็กหญิงอาริสา บุญเรือง

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๘๑

เด็กหญิงธัญรินทร์ ประนิช
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๘๒

เด็กหญิงศุภัชญา กวีวัจน์
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๘๓

เด็กหญิงปริชญา หงษาวดี
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๘๔

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ผูววิทยา
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๘๕

เด็กหญิงนานามิ ซาคากูจิ
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๘๖

เด็กหญิงพิมพ์มาดา
วัฒนะแสงโรยศรี

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๘๗

เด็กหญิงดารชา นุชสุข
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๘๘

เด็กชายกันตพงศ์ คล้ายนิล
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๘๙

เด็กหญิงวรัชยา สังขพงศ์
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๐๐ / ๑๑๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๓๔๙๐
เด็กชายปรีเตอร์

คริสโตเฟอร์ วิลสัน ๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๙๑

เด็กชายวีรศรุต ธรรมปรีชา
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๙๒

เด็กชายธนดล ผ่องพรรณ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๙๓

เด็กหญิงกนกนุช น้อยศรี
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๙๔

เด็กหญิงเมธาวดี หมอยา
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๙๕

เด็กชายณัชพล สวัสดินที

์

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๙๖

เด็กหญิงเพชรลดา ศิริวรรณ
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๙๗

เด็กหญิงณิชาภา ภิรมย์ยิง

่

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๙๘

เด็กชายปองคุณ ขจรเดชาวิทิต
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๔๙๙

เด็กหญิงวิชญาดา ดอนพิมพา
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๐๐
เด็กชายอนณ จิตรวศินกุล

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๐๑
เด็กหญิงศุภดา ขันธบุตร

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๐๒
เด็กชายธนธรณ์ สองศรี

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๐๓
เด็กหญิงไอริชซ์ อินทอง

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๐๔
เด็กชายภูฉาย มิงขวัญ

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๐๕
เด็กชายณัฐจิระพงศ์ มาปก

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๐๖
เด็กหญิงรฬดา ปสันนจิตต์

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๐๗
เด็กหญิงธนพร วงษ์อ่อน

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๐๘
เด็กหญิงอฑิรัศม์ฐา รัตนธิโป

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๐๙
เด็กชายอนุวรรตน์ บุญเชิด

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๑๐
เด็กหญิงไปรยา สู้ไชยชนะ

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๑๑

เด็กหญิงธีรดา โชติมานนท์
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๑๒

เด็กชายฐิติวัชร์ หวันมะรัตน์
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๑๓

เด็กชายศุภณัฐ ไชยวุฒิ
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๑๔

เด็กชายธีรณัฏฐ์ อรรถพรพีรกุล
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๑๕

เด็กชายธนภัทร นคราพานิช
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๑๖

เด็กหญิงพิมพ์ลดา ตันสุทธิเวสส์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๑๗

เด็กหญิงธีรดา ปจฉิม
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๑๘

เด็กชายณฐกร หรูมงคลเจริญ
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๑๙
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ปญญารอด

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๒๐
เด็กชายสิรวิชญ์ ขำชนะ

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๒๑

เด็กชายบุณยกร จันทร์เพ็ญ
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๒๒

เด็กชายเมธากูล มูลโพธิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๒๓

เด็กชายอภิภู มนต์ขลัง
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๒๔

เด็กหญิงภัคพสุตช์ มุขเจริญผล
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๐๑ / ๑๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๓๕๒๕

เด็กหญิงนัฐชานันท์ คงดี
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๒๖

เด็กชายปุญชรัสมิ

์

วรรัตน์โภคา
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๒๗

เด็กชายนพกร เครือพันธ์ทิพย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๒๘

เด็กหญิงชยาบุญญ์ จุลหิรัญ
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๒๙

เด็กหญิงรวินท์นิภา ลาสา
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๓๐
เด็กชายพุฒิธร หาญใจ

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๓๑

เด็กหญิงญาตา รอดสม

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๓๒

เด็กหญิงนลพรรณ อุดมรัตน์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๓๓

เด็กหญิงชนิดาภา บุญภัทรกานต์
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๓๔

เด็กชายธีรภัทร แจ่มรัศมี

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๓๕

เด็กหญิงธนาภา มหาวงษ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๓๖
เด็กหญิงพัททยาภรณ์

คฤหเดช

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๓๗

เด็กหญิงปาลิตา ชิดชาญชัย
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๓๘

เด็กหญิงธีมาภรณ์ พลฤทธิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๓๙

เด็กหญิงศุภิสรา อิศดาบุญญากุล
๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๔๐
เด็กหญิงสิริยาภรณ์ รุณดิษฐ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๔๑

เด็กหญิงศศิญดา คงแก้ว
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๔๒

เด็กหญิงภันทิสา อุตส่าห์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๔๓

เด็กหญิงสุวรรณษา อยู่สมบูรณ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๔๔

เด็กชายศุภกร ไกรไทยศรี
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๔๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

วิริยะขจรเกียรติ
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๔๖

เด็กหญิงอิศรียะ สุวรรณสุต
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๔๗

เด็กชายศิริชัย ใสขาว
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๔๘

เด็กหญิงธิษณามดี วิธุสุวรรณกุล
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๔๙

เด็กชายพงศ์ปณต เหล่าประเสริฐ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๕๐
เด็กชายศุภโชค เจนรุ่งโรจน์สกุล

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๕๑

เด็กชายสรวิชญ์ หล้าสิงห์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๕๒

เด็กชายจิรภัทร นาถีม
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๕๓

เด็กหญิงมานิตา เปล่งเพ็ชร
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๕๔

เด็กหญิงปุณยนุช สุทธิพรสมบัติ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๕๕

เด็กหญิงลักษิกา นวลอนันต์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๕๖

เด็กหญิงศิร์กานต์ สกลาภรณ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๕๗

เด็กชายเอกกฤต ไข่มุสิก
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๕๘

เด็กหญิงวรวัฒนา วรรณี
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๕๙

เด็กหญิงนารานิษฐ์ ชูเพชรสมบูรณ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๐๒ / ๑๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๓๕๖๐
เด็กชายสุวรรณภูมิ แวงวรรณ

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๖๑

เด็กหญิงตรีสรา ทองมา
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๖๒

เด็กหญิงกนกพร ไตรวิชา
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๖๓

เด็กชายธนภัทร ลำคงคา
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๖๔

เด็กชายญาณวัฒน์ สว่างวงษ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๖๕

เด็กหญิงฐิตานันท์ ดำอำภัย
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๖๖

เด็กชายทัชชานนท์ วรรณะเครือ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๖๗

เด็กชายสุชานนท์ สู่ไพบูลย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๖๘

นายสุทัศน์ ลีฟก
๒๘/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอธัญบุรี วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๖๙

นายวิรัช หิรัญโรจน์
๐๕/๐๘/๒๕๐๔

เรือนจำอำเภอธัญบุรี วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๗๐
นายธีรยุทธ ไชยหาวงศ์

๓๐/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอธัญบุรี วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๗๑

นายภิญโญ ไขสกุล
๑๕/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอธัญบุรี วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๗๒

นายอนุสิทธิ

์

โพธิงาม

์

๒๘/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอธัญบุรี วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๗๓

นายวีระ ปนราช
๐๑/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอธัญบุรี วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๗๔

นายประจักร เกิดศรี
๒๔/๐๙/๒๕๑๘

เรือนจำอำเภอธัญบุรี วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๗๕

นายชลธิศ ภู่แย้ม
๒๐/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอธัญบุรี วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๗๖

นายชูเกียรติ มุ่งเจริญ
๐๒/๑๑/๒๕๑๖

เรือนจำอำเภอธัญบุรี วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๗๗

นางสาวธนัชพร ยงยุทธ
๑๒/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอธัญบุรี วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๗๘

นางสาววาทินี ยศษา
๑๓/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอธัญบุรี วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๗๙

นางสาวกรรณิการ์ แก้วเหลือง
๑๙/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอธัญบุรี วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๘๐
นางสาวสุกัญญา แซ่เตียว

๒๗/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอธัญบุรี วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๘๑

นางสาวจุฑามาศ มันคง

่

๒๔/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอธัญบุรี วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๘๒

นางนันทวัน มณีสุวรรณ์
๑๒/๐๖/๒๕๐๙

เรือนจำอำเภอธัญบุรี วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๘๓

เด็กหญิงญาณิศา เจษฎางกูล
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๘๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พิณรัตน์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๘๕

เด็กหญิงชนัญชิดา พุทธประเสริฐ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๘๖

เด็กหญิงสุมิตรตา พวงแก้ว
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๘๗

เด็กหญิงนภัสสร บัวรัตน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๘๘

เด็กหญิงฐิติกา เขียนนา
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๘๙

เด็กชายภูวดล พืชสิงห์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๙๐
เด็กหญิงมัญฑิตา บุญเพ็ง

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๙๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ จันทร์ทอง
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๙๒

เด็กหญิงสุชาวดี นนอาสา
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๙๓

เด็กหญิงสุธาสินี จันทาคึมบง
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๙๔

เด็กหญิงสุพิชญา ฤกษ์ดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๐๓ / ๑๑๗
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ปท ๒๕๖๐/๓๕๙๕

เด็กชายชโยดม เหมราช
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๙๖

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ จีระมานะพงศ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๙๗

เด็กหญิงชนัญธิญา นาคจีนวงค์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๙๘

เด็กหญิงธีรธาดา พลศรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๕๙๙

เด็กหญิงธูปหอม พิจารณ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๐๐
เด็กหญิงพรนับพัน แก้วสุขสมบัติ

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๐๑
เด็กหญิงภิญญดา สิงห์มณี

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๐๒
เด็กหญิงลดารัตน์ โชติมณี

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๐๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ รัตนะไทย

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๐๔
เด็กหญิงกุสามา ตังเจริญ

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๐๕
เด็กหญิงคทาทอง ทรัพย์ประทุม

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๐๖
เด็กหญิงณัฐธิกานต์ พลับทอง

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๐๗
เด็กหญิงธนพร คำลอย

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๐๘
เด็กหญิงมารุดา โพยนอก

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๐๙
เด็กหญิงวริศรา ชืนภิรมย์

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๑๐
เด็กหญิงวิชญาดา ค่าม่วง

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๑๑

เด็กชายฐิติพงศ์ จิตรอาษา
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๑๒

เด็กชายณัฐวุฒิ จิตรนอก
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๑๓

เด็กชายธนธัส วิบูลย์ธนากุล
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๑๔

เด็กชายนครินทร์ ดิสวงษ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๑๕

เด็กชายปยวัฒน์ อินทโชติ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๑๖

เด็กชายอานัส ทองจำปา
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๑๗

เด็กหญิงปริญญา นนทนาคร
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๑๘

เด็กหญิงชนิตา เอิบอิมฤทธิ

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๑๙

เด็กหญิงนำทิพย์ ชูเนือนิม

้ ่

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๒๐
เด็กหญิงประภัสสร ยงยืน

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๒๑

เด็กหญิงภัคสุภางค์ เลียวเส็ง

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๒๒

เด็กหญิงมานัสชนก อ่วมบัวทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๒๓

เด็กหญิงสุจิตตรา แสงศรีงาม
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๒๔

เด็กหญิงปาริชาติ ศิริคำ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๒๕

เด็กหญิงกรสุวรรณ์ คล้ายสุบรรณ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๒๖

เด็กหญิงกันติชา ห่วงรัก

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๒๗

เด็กหญิงซิกม่า วรรณะ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๒๘
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ ทิพยบุญนนท์

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๒๙

เด็กหญิงทิพยนันท์ ศิริพรม

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๐๔ / ๑๑๗
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ปท ๒๕๖๐/๓๖๓๐
เด็กหญิงปราณี อุปลักสนะ

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๓๑

เด็กหญิงปวีณา พุทธระ
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๓๒

เด็กหญิงรุจิรา ผังคี
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๓๓

เด็กหญิงวิรัลยา เชือตี

้ ่

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๓๔

เด็กหญิงหัตถพันธ์ ปลังกลาง

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๓๕

เด็กชายคณพัฒน์ มุสิกชาติ
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๓๖

เด็กชายมณฑวรรษ เมืองไทย
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๓๗

เด็กชายวรภัทร แสงทอง
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๓๘

เด็กชายสิทธิพล ราชซ้าย
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๓๙

เด็กหญิงศศิวรรณ ก้อนน่วม
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๔๐
เด็กหญิงณัฐวศา อินแฝง

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๔๑

เด็กหญิงศิรินทรา ประกายพฤษ
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๔๒

เด็กหญิงกัญจษา วงศ์ศิริ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๔๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปุรินันท์
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๔๔

เด็กหญิงพรวลัย มโนสัจจะธรรม
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๔๕

เด็กหญิงธัญพัฒน ลำดวนหอม
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๔๖

นางสาวพันพัสสา วัสสา
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๔๗

เด็กชายวรเทพ พลอยพลาย
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๔๘

เด็กหญิงเนตรชนก อิมยิม

่ ้

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๔๙

เด็กหญิงบงกต สังเขียว
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๕๐
เด็กชายเฉลิมชัย นามกร

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๕๑

เด็กหญิงพิมพิศา มะโนวัน
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๕๒

เด็กหญิงสุธาริณี มากยิม

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๕๓

เด็กหญิงนฤดี น้อยสุทธิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๕๔

เด็กหญิงบุญสิตา เงินดิษฐ
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๕๕

เด็กหญิงสาวิตรี ไก่กี
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๕๖

เด็กชายปริยะ สิงหาโภค
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๕๗
เด็กหญิงทัศนพรรณ ฉัวศรีสกุล

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๕๘

เด็กหญิงปยธิดา เอียมสะอาด

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๕๙

เด็กหญิงพณิดา เหล่าทองสาร
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๖๐
เด็กหญิงพรรณรัตน์ จุ้ยม่วงศรี

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๖๑

เด็กหญิงพุทธิดา ศักดิสิทธิ

์ ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๖๒

เด็กหญิงมนฐิตา อุบลหอม
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๖๓

เด็กชายธนวัฒน์ มะรังศรี
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๖๔

เด็กหญิงนพรัตน์ จันทร์ยิม

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๐๕ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๓๖๖๕

เด็กหญิงพัณณิตา เข็มเพ็ชร์
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๖๖

เด็กหญิงรุจิรัตน์ ทรัพย์เจริญ
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๖๗

เด็กหญิงปวีณ์สุดา รุ้งรุ่งเรือง
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๖๘

เด็กหญิงเกศสุดา แก้วจ้อย
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๖๙

เด็กหญิงณัฐภัทร ศรีสิงห์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๗๐
เด็กหญิงวิยะดา

พิทักษ์เรืองอำนาจ ๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๗๑

เด็กชายธนากร อ้อยหวาน
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๗๒

เด็กชายธนพล หาญธงชัย
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๗๓

เด็กชายภวินท์ คำพิมูล
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๗๔

เด็กหญิงพรพรรณ สุวรรณคำภู
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๗๕

เด็กชายธนภัทร บูชา
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๗๖

เด็กชายศราวุฒิ กลินกลัด

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๗๗

นายเกรียงชัย โชติพรหม
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๗๘

เด็กหญิงลีลาวดี นพพยัฆ
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๗๙

นายธีรวัฒน์ โสภานำ
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๘๐
เด็กชายพิทักษ์ แซ่จาง

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๘๑

เด็กหญิงชลธิชา ต้นลิ
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๖๘๒

เด็กชายธันวา คำรักษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๖๘๓

เด็กหญิงคีตกานต์ รัตนพันธ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๖๘๔

เด็กหญิงณัชชา ชุณหรัตน์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๖๘๕
เด็กหญิงประกายดาว พุกยี

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๖๘๖

เด็กหญิงพิชชากร แสงเพ็ชร
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๖๘๗
เด็กหญิงพิมพ์ณัฐชา เมียะแก้ว

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบึงบา

วัดบึงบาประภาสะวัต
 

ปท ๒๕๖๐/๓๖๘๘

เด็กหญิงวิภาวินี แสวงหา
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๖๘๙

เด็กหญิงณัฐนันท์ คล้ายแก้ว
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๖๙๐
เด็กหญิงสุจิตตา อู่รักษา

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๖๙๑

เด็กหญิงสุชาญาณ์ ชูใจ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๖๙๒

เด็กหญิงอัจฉรา สิงห์แก้ว
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๖๙๓

เด็กชายชูศักดิ

์

ทองดวง
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๖๙๔

เด็กชายพีรพัฒน์ แสงเทศ
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๖๙๕

เด็กชายหิรัณยกุล ทรัพย์ผึง

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๖๙๖

เด็กชายอนุชา ปานอินทร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๖๙๗

เด็กหญิงกัลยาณี เจสละ
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๖๙๘

เด็กหญิงแก้วตา คำรักษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๖๙๙

เด็กหญิงฐิติมาพร วรมะณี
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๐๖ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๓๗๐๐
เด็กหญิงประภาศรี ศกุนรักษ์

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๗๐๑
เด็กหญิงอรอุมา เอียมปาน

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๗๐๒ เด็กหญิงดารากาญจน์
ดุลบดี

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบึงบา

วัดบึงบาประภาสะวัต
 

ปท ๒๕๖๐/๓๗๐๓
เด็กชายจิรภัทร ใจคำ

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๗๐๔
เด็กหญิงเกศนี ทองประทุม

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๗๐๕
เด็กหญิงดาราพร ลาภากุลชัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๗๐๖
เด็กหญิงฐานิดา เทียนเรียว

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๗๐๗
เด็กหญิงกมลลักษณ์ อ่อนหิรัญ

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๗๐๘
เด็กหญิงกชกร สังเกตจิต

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๗๐๙
เด็กหญิงปรียาภัทร สร้อยสุข

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๗๑๐
เด็กหญิงชนิกานต์ แซ่หลือ

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบึงบา

วัดบึงบาประภาสะวัต
 

ปท ๒๕๖๐/๓๗๑๑

เด็กหญิงพรสวรรค์ นาคเทียม
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๗๑๒

เด็กชายพงศกร แซ่ว่าง
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๗๑๓

เด็กชายธนภัทร ปรีชา
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๗๑๔

เด็กหญิงชนิสรา บุญช่วย
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๗๑๕

เด็กชายธีรพงษ์ แจ้งภัย

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๗๑๖

เด็กชายนครินทร์ บัวโพมล
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๗๑๗

เด็กชายภานุเดช คำยนต์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๗๑๘

เด็กชายศุภฤกษ์ แปนศิริ
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๗๑๙

เด็กชายอดิศร แสงเทศ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๗๒๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ถูกอารมย์

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๗๒๑

เด็กหญิงวรรณวสา เสาะแสวง
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๗๒๒

เด็กหญิงศิวพร หวานไข่แก้ว
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๗๒๓

เด็กชายฐิติภัทธ จันทร์หอม
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๗๒๔

เด็กชายพงศกร สุกิจจานนท์
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๗๒๕

เด็กหญิงกานธิมา ธรรมธารา
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๗๒๖

เด็กหญิงรุจิรดา บุญเพิม

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๗๒๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ นมินรัมย์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๗๒๘

เด็กชายธนกร ไกรสินธุ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๗๒๙

เด็กชายระพีพัฒน์ บุญมาก
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๗๓๐
เด็กหญิงชนิตา สหัสรังสีสกุล

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๗๓๑

เด็กหญิงธนรัตน์ จันทร์ประเสริฐ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๗๓๒

เด็กหญิงศิรินภา ตรุเจตนารมณ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๗๓๓

เด็กชายธนภัทร เตยอ่อน

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๗๓๔

เด็กชายธนภูมิ สงวนพล
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๐๗ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๓๗๓๕
เด็กหญิงกัญญาพัชร พัฒทอง

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๗๓๖

เด็กชายธนกฤต จันทรอัมพร
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๗๓๗

เด็กชายวีรภัทร สดใสญาติ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๗๓๘

เด็กหญิงกรณิศา เถียรถาวร
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๗๓๙

เด็กชายพัชรพล เขียวเสน
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๗๔๐
เด็กชายปุระชัย สุราราช

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๗๔๑

เด็กหญิงญาณภัทร คำแพง
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๗๔๒

เด็กหญิงศิรประภา เนียมกัณฑา
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๗๔๓

เด็กหญิงกณิกนันท์ เนตรแก้ว
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๗๔๔

นางสาวณัฐวดี ศิริโส
๑๗/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๗๔๕

นางสาวมนชนก รัตนจำนงค์
๑๔/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๗๔๖

นางสาวอรวรรณ ทรงคะรักษ์
๑๕/๐๘/๒๕๒๖

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๗๔๗

นางสาวอุทุมพร จันทร์สิงห์
๒๗/๐๒/๒๕๓๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๗๔๘

นางสาวจันทร์จิรา กล่อมสุริวงษ์
๑๒/๐๙/๒๕๓๗

กศน.อำเภอหนองเสือ
วัดบึงบาประภาสะวัต

 

ปท ๒๕๖๐/๓๗๔๙

เด็กหญิงกานต์ทิตา พุ่มทอง
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๕๖๐/๓๗๕๐
เด็กชายชนะชัย ศรีเฟอง

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๕๖๐/๓๗๕๑

เด็กหญิงเมษา หอมเกษร
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๕๖๐/๓๗๕๒

เด็กหญิงกันตา มีด้วง
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๕๖๐/๓๗๕๓

เด็กหญิงณัฐณิชา อุ่นทมณี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๕๖๐/๓๗๕๔

เด็กหญิงกัลญา บุญโปร่ง
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๕๖๐/๓๗๕๕

เด็กหญิงสุพรรณพร เผือกทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๕๖๐/๓๗๕๖

เด็กหญิงสุชานันท์ ปะวรรณะ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๕๖๐/๓๗๕๗

เด็กชายกิตติพงษ์ สุตพันธ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๕๖๐/๓๗๕๘

เด็กชายปฐวี บุญนะ
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๕๖๐/๓๗๕๙

เด็กชายนัฐพล ชมผล
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๕๖๐/๓๗๖๐
เด็กหญิงณัฐสิตาพัชร กสิบุตร

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๕๖๐/๓๗๖๑

เด็กหญิงกชกร บุญช่วย
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๕๖๐/๓๗๖๒

เด็กหญิงสุชาดา สาริกา
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๕๖๐/๓๗๖๓

เด็กหญิงนภัสสร บุญนะ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๕๖๐/๓๗๖๔

เด็กหญิงนัฐชพร มะยุรา
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๕๖๐/๓๗๖๕
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ สังกรแก้ว

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๕๖๐/๓๗๖๖

เด็กหญิงสุกัญญา แย้มละมัย
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๕๖๐/๓๗๖๗

เด็กหญิงอรอนงค์ ไกรสินธิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๕๖๐/๓๗๖๘

เด็กชายภครพล แก้วผ่อง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๕๖๐/๓๗๖๙

เด็กชายสรศักดิ

์

แสงเจริญ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๐๘ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๓๗๗๐
เด็กชายสุริยา แสงเจริญ

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๕๖๐/๓๗๗๑

เด็กชายธีรภัทร์ ศิริโต
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๕๖๐/๓๗๗๒

เด็กหญิงอภิญญา นะขันชัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๖๐/๓๗๗๓

เด็กชายวรรณชัย คงคาคูล

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๖๐/๓๗๗๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ หัสดี
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๖๐/๓๗๗๕

เด็กชายภัทรพล ผึงมาก

่

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๖๐/๓๗๗๖

เด็กหญิงสศิประภา มีวงศ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๖๐/๓๗๗๗

เด็กชายจิรวัฒน์ มักขุนทด
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๖๐/๓๗๗๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ ลุนจันทรา
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๖๐/๓๗๗๙

เด็กชายศศิธร อุปกานา
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๖๐/๓๗๘๐
เด็กหญิงพรพรรณ พูนนิรันดร์

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๖๐/๓๗๘๑

เด็กหญิงภาณุมาศ ลาวทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๖๐/๓๗๘๒

เด็กหญิงจามรี สายทับทิม
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๖๐/๓๗๘๓

เด็กหญิงอนุศรา โพธิศรี

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๖๐/๓๗๘๔

เด็กหญิงชลธิชา จันทร์ทร

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๖๐/๓๗๘๕

เด็กหญิงสายหยุด จันทร์ทร

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๖๐/๓๗๘๖
เด็กหญิงพิณญารัตน์ เมืองสันเทียะ

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๖๐/๓๗๘๗

เด็กชายสมเด็จ คงชมบุตร
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๖๐/๓๗๘๘

เด็กชายสุเทพ จันทร์ภูชงค์
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๖๐/๓๗๘๙

เด็กชายอรรถพล เครือบุญ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๖๐/๓๗๙๐
เด็กชายพรเกษม วิลัย

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๖๐/๓๗๙๑

เด็กชายสุริยา ศรีโชค
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๖๐/๓๗๙๒

เด็กหญิงเทพธิดา คลีใบ

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๖๐/๓๗๙๓

เด็กชายปญญา สีมันตะ
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๖๐/๓๗๙๔

เด็กชายสมเดช กรวยพวก
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๖๐/๓๗๙๕

เด็กชายสรวิชญ์ กรวยพวก
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๖๐/๓๗๙๖

นางสาวนวลนภา จันทร์สอน
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๖๐/๓๗๙๗
เด็กชายอำนวยศิลป สุภิษะ

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๖๐/๓๗๙๘

เด็กหญิงสุชาดา กรรเชียง
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๗๙๙

เด็กหญิงกมลชนก ชืนแสง

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๐๐
เด็กหญิงสุพัตรา อ่องจันทร์

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๐๑
นางสาวชลันดา เรืองวุฒิ

๑๗/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๐๒
นางพัชรี องค์เพลาเพลิด

๑๙/๑๑/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๐๓
นางสุนทรี แก้วมณี

๐๕/๐๒/๒๕๐๓
โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๐๔
เด็กหญิงพัทธิชา พะยา

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๐๙ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๓๘๐๕
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คำยางจ้อง
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๐๖
เด็กหญิงชลลดา โอ้ยนาสวน

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๐๗
เด็กหญิงภัทรธิดา ชูติรัมย์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอดิศร วัดอดิศร  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๐๘
เด็กชายณัฐพนธ์ ก้านเพชร

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๐๙
เด็กชายคีรภัทร์ บางสลัด

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๑๐
เด็กชายชนกานต์ นิตไธสง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๑๑

เด็กชายธนวัฒน์ ยุทสนอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๑๒

เด็กหญิงจันทมาศ เฉลยชน

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๑๓

เด็กหญิงรุ่งระวี แสงอินทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๑๔

เด็กหญิงสุกัญญา เฉลิมลักษณ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๑๕

เด็กชายชัยสิทธิ

์

สำราญสุข
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๑๖

เด็กชายณัฐวุฒิ หมวกฉัยยา
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๑๗

เด็กหญิงธัญญรัตน์ ไม่ปรากฏ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๑๘

เด็กชายวรภัทร ก้านบัวแย่ง
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๑๙

เด็กหญิงสุธิตา บุญกระจ่าง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๒๐
เด็กหญิงวรรณพร วรรณวงค์

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๒๑

เด็กหญิงแพรวา รักษาโพธิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๒๒

เด็กหญิงนพรัตน์ วิริยะเศรษฐการ
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๒๓

เด็กชายสหรัฐ แสนชมภู
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๒๔

เด็กชายเมธี เข็มขาว
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๒๕

เด็กหญิงธัญชนก คล้ายขำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๒๖

เด็กหญิงสิริยากร โรจนมาน
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๒๗

เด็กชายพิทักษ์ เปกสันเทียะ
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๒๘

เด็กหญิงพรรพษา ชีพสาสะ
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๒๙

เด็กหญิงณัฐธิชา ด่านเจริญ
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๓๐
เด็กชายธนทัต สุวรรณศิริสุข

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๓๑

เด็กหญิงอลิสา บุตรพันธ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๓๒

เด็กหญิงนิตยา รอดเกลียง

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๓๓

เด็กหญิงสิรินทรา สัตย์วินิจ
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๓๔

เด็กชายศรัณย์ ตามสัง

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๓๕

เด็กชายปรเมศ ศรีรัตน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๓๖

เด็กหญิงนำทิพย์ ไชยวังเทพ
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๓๗

เด็กชายธราเทพ รัตนจันทร์
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๓๘

เด็กชายสราวุธ โตเหล็ก
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๓๙

เด็กชายพีระพร คล้ายถม

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๑๐ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๓๘๔๐
เด็กชายวงศพัทธ์ สำราญสาตร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๔๑

เด็กหญิงปวีณา พานสง่า
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๔๒

เด็กหญิงธันยพร วันทา
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๔๓

เด็กหญิงปริญญา เปยอ่อน
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๔๔

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ศรีวิศร
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๔๕

เด็กชายธวัชชัย ทองเอียง
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๔๖

นายวงศธร เทศเกิด
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๔๗

เด็กชายพงศ์เทพ รัศมี
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๔๘

เด็กชายกิตเทพ สุวรรณศรี
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๔๙

เด็กหญิงธัญญาพร กิงวิชิต

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๕๐
เด็กหญิงรสา รอดไพ

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๕๑

เด็กชายณัฐวุฒิ วรสิงห์
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๕๒

เด็กชายพุฒิเมธ คำเหลือง
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๕๓

เด็กหญิงสุนีย์ วรวรรณ
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๕๔

เด็กชายบูรพา ยาอินทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๕๕

เด็กหญิงสุมินตา เทียงผดุง

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๕๖

นายนันทกานต์ โคตรพรม
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๕๗

เด็กชายพีรพันธุ์ กองพิมพ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๕๘

เด็กหญิงนภัสสร ภู่หลักแก้ว
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๕๙

เด็กชายอนุพงษ์ อนุวัฒนวงศ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๖๐
เด็กชายก้องภพ อยู่คงดี

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๖๑

เด็กหญิงสวรินทร์ พรมทิง
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๖๒

เด็กชายธนกร ปนหมอก
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๖๓

เด็กหญิงจีรภัทร์ วสีดำรัสพงศ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๖๔

เด็กหญิงดวงพร แซ่อัง

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๖๕

เด็กหญิงปาริชาติ ปุงปอพาน
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๖๖

เด็กชายจักรพันธ์ โสรกนิต
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๖๗

เด็กชายสุรวงศ์ คงเพชรศักดิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๖๘

นายปยวัฒน์ ประทีปทอง
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๖๙

เด็กชายทักษ์ดนัย ภาคีโพธิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๗๐
เด็กชายณัฐวุธ หวังช่วยกลาง

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๗๑

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

อยู่ยังเกตุ
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๗๒

นางสาววาลินี เกิดสำราญ
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๗๓

เด็กหญิงวาสนา พันธุชาติ
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๗๔

เด็กหญิงรสสุคนธ์ ยันประโคน
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๑๑ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๓๘๗๕

เด็กหญิงพีรยา แก่นจันทร์
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๗๖

นายกิตติ นุชเทียน
๒/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๗๗

นางสาวสุกัญญา จันทร์บาง ๘/๙/๒๕๓๒ โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๗๘

เด็กหญิงณัฐวดี มูลวิรัตน์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๗๙

เด็กหญิงธนิตา ทองอุ่น
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๘๐
เด็กชายยศพัฒน์ จริยาวัตร์

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๘๑

เด็กหญิงปทมาพร ศรีสวัสดิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๘๒

เด็กหญิงภัคจิรา ใจจะดี
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๘๓

เด็กหญิงพิริษา จันทศิลา
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๘๔
นางสาวพรรภัทรษา จันทร์แปน

๒๖/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๘๕

เด็กชายสุธี อัปมาไห
๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๘๖

เด็กหญิงวิภาพร วงษ์พันธ์
๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๘๗

เด็กหญิงพรพิมล โพธิปน

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๘๘

เด็กชายวรัญชิต เกตุสอน
๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๘๙

เด็กชายปาราเมศ กาวทอง
๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๙๐
เด็กหญิงกนกอร เคียบเคียง

๑๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๙๑

เด็กหญิงพนิดา หนองพล
๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๙๒

เด็กหญิงนิภาพร ปญจะตัง
๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๙๓

เด็กชายพงศ์พล ทรงนวล
๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๙๔

เด็กชายนันทศักดิ

์

มดยงค์
๓๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๙๕

เด็กหญิงศุภาวรรณ ลีดี
๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๙๖

เด็กหญิงพัชรวรรณ เขียวรัตน์
๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๙๗

เด็กชายอภินันท์ กันพ่วง
๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๙๘

เด็กหญิงตรีรัตน์ กลับดี
๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๘๙๙

เด็กหญิงมัณฑิตา บุตรศรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๐๐
เด็กหญิงพริม ราศรีสวัสดิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๐๑
เด็กหญิงประภัสสร เชยชม

๒๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๐๒
เด็กชายอานนท์ หงษ์วงศ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๐๓
เด็กชายภควัต ภูบัวดวง

๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๐๔
เด็กหญิงนิจฉรา ก้านทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๐๕
เด็กหญิงสุภัทตา บุญโส

๑๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๐๖
เด็กหญิงพิมพ์ชยา สุเมธเสนีย์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๐๗
เด็กหญิงอรัญญา สมเงิน

๑๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๐๘
เด็กหญิงเบญญา ดีจะมาลา

๒๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๐๙
เด็กหญิงชลธิชา สว่างภพ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๑๒ / ๑๑๗

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๓๙๑๐ เด็กหญิงกรองกาญจน์
รัตนพุทธภูมิ

๒๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๑๑

เด็กชายอนัญฐพันธ์ ลัภนาเคนทร์
๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๑๒

เด็กชายมนตรี อยู่นาน

๑๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๑๓

เด็กชายอนุวัฒน์ สีลาดเลา
๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๑๔

เด็กชายวีรวุทฒ์ ฉายสุริยะ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๑๕

เด็กหญิงนภัสสร วิเชียรฉาย
๒๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๑๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สุขสอน
๐๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๑๗

เด็กชายภัทณวินท์ ประเสริฐศรี
๓๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๑๘

เด็กหญิงเกศกนก บุญมา
๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๑๙

เด็กหญิงศยามล ไชยเมืองพล
๑๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๒๐
เด็กหญิงนลินทิพย์ พิทักษ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๒๑

เด็กชายวิชากร อินทรเปล่ง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๒๒

เด็กชายจิตรภานุ โคตรนาม
๒๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๒๓

เด็กหญิงสุธิตรา รัตนวัน
๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๒๔

เด็กชายภูผา พลอยจันทึก
๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๒๕

เด็กหญิงปานระพี โสดาเจริญ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๒๖

เด็กหญิงจิดาภา ศริพันธุ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๒๗

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ภูเงิน
๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๒๘

เด็กชายพงศกร นุ่มหว่าง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๒๙

เด็กชายกิตติพัฒน์ ขำเจริญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๓๐
เด็กชายภควัต บุญฟก

๒๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๓๑

เด็กชายธรรมรัตน์ ลิกิติกุล
๑๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๓๒

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ชูช่วย
๒๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๓๓

เด็กชายธีรยุทธ เศษจัตุรัส
๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๓๔

เด็กหญิงศิวาการ เรืองโรจน์
๓๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๓๕

เด็กหญิงพัชริดา บุญจริง
๑๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๓๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แปรงเพ็ชร์
๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๓๗

เด็กหญิงกรชนก เฉียงจะโปะ
๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๓๘

เด็กชายจักรพรรดิ มุภาษา
๑๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๓๙

เด็กชายรัฐกฤษ ชาพรหมมา
๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๔๐
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ เบียทอง

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๔๑

เด็กหญิงณหทัย ทองเจริญ
๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๔๒

เด็กหญิงปยธิดา โพธิสา

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๔๓

เด็กหญิงศุภัสรา จันเพ็ชร

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๔๔

เด็กชายสราวุฒิ นำเงิน
๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๑๓ / ๑๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๓๙๔๕

เด็กหญิงเนตรดาว เฟองแก้ว
๑๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๔๖

เด็กหญิงจันทกานต์ อ่วมเสน
๑๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๔๗

เด็กหญิงทรรศนีย์ โลมาธร
๒๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๔๘

เด็กหญิงธิญาดา ทะสวัสดิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๔๙

เด็กหญิงนภศร โพธิศรี

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๕๐
เด็กหญิงศศิธร ลอดสุโข

๓๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๕๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ โฉมงาม
๒๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๕๒

เด็กหญิงสิริวรรณ ศรีหาญ
๒๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๕๓

เด็กหญิงสุวนันท์ เรียงวงษ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๕๔

เด็กหญิงอนาวรณ์ เณรจิต
๑๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๕๕

เด็กหญิงอังคณา สะใบบาง
๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๕๖

นายสุรศักดิ

์

สารสม
๐๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๕๗

เด็กหญิงเขมินทรา แก้วน้อย
๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๕๘

เด็กชายสุขธงชัย ครองชนม์
๒๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๕๙

เด็กหญิงสุวิภา วิงวอน
๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๖๐
เด็กชายฤทธิเดช ปกปอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๖๑

เด็กหญิงรวิกานต์ สิมาชัย
๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๖๒

เด็กหญิงอภิญญา ศรีสุวรรณ
๐๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๖๓

เด็กชายทศพล เอียมสะอาด

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๖๔

เด็กชายธีรพล รอดกลาง
๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๖๕

เด็กชายบุญอาทิตย์ เกษวิทย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๖๖
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ไชยเกตุ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๖๗

เด็กชายณัฐชัย หวังวิมาน
๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๖๘

เด็กชายธนวัฒน์ ทองมา
๒๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๖๙

เด็กชายวีรภัทร จุ้ยม่วงศรี
๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๗๐
เด็กชายศุภกร วงษ์นวม

๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๗๑

เด็กชายสุรเดช แปนสดใส
๑๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๗๒

เด็กหญิงณัฎฐณิชา กันเจียก
๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๗๓

เด็กหญิงปนัดดา ศรีม่วง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๗๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ แพน้อย
๑๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๗๕

เด็กหญิงรุ่งไพลิน เบียทอง

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๗๖

เด็กหญิงสุนิสา มลรักษา

๑๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๗๗

เด็กหญิงจุฑามาศ นาคบุตร
๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๗๘

เด็กหญิงพริสา บุญยังประเสริฐ
๑๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๗๙

เด็กหญิงศศิประภา เสวกพันธ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๑๔ / ๑๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๓๙๘๐
เด็กหญิงสุภาวดี มีชัย

๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๘๑

เด็กหญิงรินลดา จรูญศรี
๑๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๘๒

เด็กหญิงปวันรัตน์ นำเต้าทอง
๑๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๘๓

เด็กชายธเนศ ศรีสวาท
๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๘๔

เด็กหญิงปนัดดา ดิษฐเกษร
๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๘๕

เด็กชายธนากร แปนกาหลง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๘๖

เด็กหญิงนวนันท์ อัมราศรัย
๑๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๘๗

เด็กหญิงเมทินี ตรีเสถียร
๑๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๘๘

เด็กชายประวิทย์ กล้าหาญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๘๙

เด็กหญิงมิรันตี แถวทับ
๓๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๙๐
เด็กหญิงรัตนากร บางหลวง

๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๙๑

เด็กหญิงอธิติยา โลวะลุน
๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๙๒

เด็กหญิงเกตน์นิภา เบียทอง

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๙๓

เด็กชายศุภวัตร ทองมา
๐๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๙๔

เด็กชายธีระยุทธ จรูณศรี
๐๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๙๕

เด็กชายณภัทร นาคบุตร
๐๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๙๖

เด็กหญิงนัตติยา ชอบสะอาด
๒๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๙๗

เด็กหญิงสุภาวดี ดำด้วงโรม
๐๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๙๘

เด็กหญิงศิรินภา โฉมงาม
๑๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๓๙๙๙

เด็กหญิงสรัลชนา บัวพุฒ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๐๐
เด็กหญิงพรธิตา รอสวัสดิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๐๑
เด็กหญิงกุลสตรี โยงกาศ

๓๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๐๒
เด็กหญิงสุนิษสา วิงวอน

๐๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๐๓
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ทัศปญญา

๒๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๐๔
เด็กชายจณิตร์ ทองอินทร์

๒๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๐๕
เด็กหญิงปนัดดา สุดแก้ว

๓๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๐๖
เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ มาลัยวงศ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๐๗
เด็กหญิงปยธิดา บุณฉิม

๑๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๐๘
เด็กหญิงศิริพร ราโช

๑๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๐๙
เด็กหญิงสิริพร ยินดี

๑๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๑๐
เด็กชายพงศธร ไชยเกตุ

๒๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๑๑
เด็กชายทักษิณ รักคุณ

๒๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๑๒
เด็กหญิงธิติมา ทองอินทร์

๒๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๑๓
เด็กหญิงสุภาภรณ์ เพิมสุข

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๑๔
เด็กหญิงสุภัทชา เทียนเรียว

๑๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๑๕ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๔๐๑๕
นายนันทวัฒน์ อีสกุล

้

๑๘/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๑๖
เด็กหญิงนิโลบล เบียทอง

้

๑๕/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๑๗
เด็กหญิงมนต์นภา พวงไทย

๒๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๑๘
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

รัตนวัน
๓๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๑๙
เด็กหญิงคคนางค์ เมอรบาท

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๒๐
เด็กหญิงประภัสสร ทิมแพร

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๒๑
เด็กหญิงณัฏฐกมล โพธิกมล

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๒๒
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ มังมีธนวงศ์

่

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๒๓
เด็กชายกฤษณธร มนตรี

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๒๔
เด็กชายจิรกิตต์ แย้มศรี

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๒๕
เด็กหญิงขวัญฤทัย พิลาชัย

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๒๖
เด็กหญิงอารียา แถววงษ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๒๗
เด็กหญิงณัฐชยา เอียมสำอางค์

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๒๘
เด็กชายยุทธะพงษ์ คงนำ

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๒๙
เด็กชายพลภัทร หนูหว้า

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๓๐
เด็กหญิงนิชากานต์ วิชานนท์

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๓๑
เด็กหญิงธนพร บำรุงศรี

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๓๒
เด็กหญิงนวกรินทร์ บัวสาย

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๓๓
เด็กหญิงวนิดา เอียมโยธา

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๓๔
เด็กหญิงชลธิชา รวยทรัพย์

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๓๕
เด็กหญิงภัณฑิรา คนหาร

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๓๖
เด็กหญิงสุพรรษา สำเภาทอง

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๓๗
เด็กหญิงนิภาพร บุญน้อย

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๓๘
เด็กหญิงพรนัชชา สาตรา

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๓๙
เด็กหญิงปภาวรินท์ ศิลา

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๔๐
เด็กหญิงสิรินทิพย์ ไชยศิลา

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๔๑
เด็กหญิงชนิดาภา คำพรหม

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๔๒
เด็กหญิงจรรณิภา ศรีพิพัฒน์

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๔๓
นางสาวดรุณี เขมาปทุมศักดิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๔๔
เด็กหญิงธัญชนก พึงเทียน

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๕๖๐/๔๐๔๕
นางสาวฉรรริกา วันโพธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๕๖๐/๔๐๔๖
เด็กหญิงณฤทัย ฟกแฟง

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๕๖๐/๔๐๔๗
เด็กหญิงทิพวรรณ แซ่เตียว

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๕๖๐/๔๐๔๘
นางสาวปยะดา กองสัมฤทธิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๕๖๐/๔๐๔๙
เด็กหญิงศรัณยา พึงเทียน

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๑๖ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๖๐/๔๐๕๐
นายธนกฤต ทองบ่อ

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

 

ปท ๒๕๖๐/๔๐๕๑
เด็กหญิงชาคริยา ยังอยู่สุข

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๕๒
เด็กหญิงเกวลิน หญ้าปล้อง

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๕๓
นางสาวฉัตรชนก โพธิงาม

์

๑๑/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๕๔
นางดวงกมล บุตรแก้ว

๒๐/๑๒/๒๕๐๘

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๕๕
เด็กหญิงประกายดาว เงินประเสริฐ

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๕๖
เด็กหญิงรัตนาพร แตงชาติ

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๕๗
เด็กหญิงบุณฑริกา เตยะวงศ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๕๘
เด็กชายจักรพงศ์ พลสวัสดิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๕๙
เด็กหญิงสุนิตา ภาคกระโทก

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๖๐
เด็กชายสมภพ สำอางค์

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๖๑
เด็กหญิงกานติมา เฉยทุม

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๖๒
เด็กหญิงจารุภา ขำแจ้ง

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๖๓
เด็กชายณัฐนนท์ พรมมินท์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๖๔
เด็กหญิงสุพัตรา สงสุวงษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๖๕
เด็กหญิงมยุรฉัตร ชินใย

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๖๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก หมู่ศิริ

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๖๗
เด็กชายธิปไตย กลำประเสริฐ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๖๘
เด็กชายพิรพัฒน์ ภู่เทศ

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๖๙
เด็กชายบูรพา ขอจงสุข

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๗๐
เด็กหญิงมยุรา ชินใย

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๗๑
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ โตพังเทียม

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๗๒
เด็กหญิงวาสนา ศรีอุบล

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๗๓
เด็กหญิงศรีสวัสดิ

์

ไสว
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๗๔
เด็กชายพรเทพ พรมห์สิทธ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๗๕
เด็กหญิงกนกวรรณ เอียมปาน

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๗๖
เด็กหญิงสุชาดา ต่ายสุวรรณ

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๕๖๐/๔๐๗๗
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

กลางพิมาย
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปทุมธานี  ๑๑๗ / ๑๑๗

้
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