
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ภาค ๑

ส่งสอบ ๑๖,๗๔๐ คน ขาดสอบ ๒,๐๘๔ คน คงสอบ ๑๔,๖๕๖ คน สอบได้ ๙,๘๙๕ คน สอบตก ๔,๗๖๑ คน (๖๗.๕๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๐๐๐๑
นางสาววรรณชนก รอดหยู่

๒๐/๐๘/๒๕๑๖
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๐๒
นายศุภฤทธิ

์

ศรีปลัง

่

๑๒/๑๐/๒๕๐๐
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๐๓
นางราตรี คำกิติ

๑๕/๐๖/๒๕๐๕
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๐๔
นางสาววิภาวี บุญเรืองขาว

๒๔/๑๑/๒๕๐๕

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๐๕
นางสาวจันทร์เพ็ญ สองศรี

๑๙/๑๒/๒๕๐๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๐๖
นางนิศาชล บุญประกอบ

๐๗/๑๐/๒๕๐๙
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๐๗
นายชัยยุทธ ฟกมงคล

๒๕/๑๒/๒๕๑๐

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๐๘
นางศิรินภา อีสา

๐๑/๐๙/๒๕๑๑
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๐๙
นายปญญา จันทร์ฉาย

๑๖/๐๑/๒๕๑๔

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๑๐
นางสาวชญาดา ดิษฐกระจัน

๒๖/๐๒/๒๕๑๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๑๑
นางสาวอราคิน สงเมือง

๒๐/๐๔/๒๕๑๘
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๑๒
นางอรวรรณ ธรรมสาร

๑๔/๐๙/๒๕๑๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๑๓
นางสาวธิดาวรรณ ถุงจันทร์

๐๖/๐๘/๒๕๒๑
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๑๔
นางสาวอานิตยา ช่วยความดี

๒๕/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๑๕
นางสาวนฤมล บุญเจริญ

๓๑/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๑๖
นางสาวจารุวรรณ มาลัยทอง

๑๕/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๑๗
นางสาวอริศษา มารดารัตน์

๒๗/๐๘/๒๕๒๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๑๘
นางสาวพัชรินทร์ คำสิงโสกเชือก

๑๒/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๑๙
นางสาวเอมฤดี วรรณพันธ์

๑๗/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๒๐
นางสาวญาดา เยือกเย็น

๑๑/๐๗/๒๕๒๙

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๒๑
นางสาวธัญลักษณ์ สวัสดี

๑๒/๐๗/๒๕๒๙

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๒๒
นางสาวกัญญารัตน์ ด้านวังขวา

๑๐/๐๒/๒๕๓๐
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๒๓
นางสาวลักขณาวดี พลเยียม

่

๐๒/๐๕/๒๕๓๐
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๒๔
นางสาวนันทพร แก้วหาญ

๑๑/๐๒/๒๕๓๓

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๐๐๒๕
นางสาวนุสรา ปญญา

๐๕/๐๖/๒๕๓๔
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๒๖
นายธีรนัย จิวนารายณ์

๋

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๒๗
เด็กชายหนุ่ม กาวี

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๒๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ ดวงใจ

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงสุปริญญา พินใหม่

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๓๐
เด็กหญิงอภิญญา พุ่มเจริญ

๐๔/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๓๑
เด็กชายณัฐวัฒน์ แสนประสิทธิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๓๒
เด็กชายลัทธพล ตังแสงสุวรรณ

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๓๓
เด็กหญิงศิริญญา คำปลิว

๐๑/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๓๔
เด็กชายธรรมนูญ นิมนวล

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๓๕
เด็กชายณัฐฤบดี นาคน้อย

๐๗/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๓๖
เด็กชายเอกชัย ใต้ระหัน

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๓๗
เด็กชายจีรศักดิ

์

ปรองผดุง
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๓๘
เด็กหญิงรดาวรรณ เฟองสพท้าน

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๓๙
เด็กชายเอกรัตน์ จันพุฒ

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๔๐
เด็กหญิงพีรณัฐ ชูสุข

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๔๑
เด็กหญิงกาญจนา อุ่นเมือง

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๔๒
เด็กหญิงชนัญญา สังข์แก้ว

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงสุภาวดี คำพันธ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๔๔
เด็กชายเพทาย จีนขาวขำ

๐๗/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๔๕
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

จันทวงษ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๔๖
เด็กชายธนพล โคตสารี

๓/๑๕/๒๕๔๕
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงพรนภา จันทร์หอม

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงสุกาญดา พรมลา

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๔๙
เด็กหญิงรัตนาวดี อ้นอำไพ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๕๐
เด็กหญิงสุกัญญา โคษา

๐๘/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๕๑
เด็กหญิงสุภัคนา กองแก้ว

๒๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงจันทกานต์ มณีม่วง

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๕๓
เด็กชายมงคลชัย แววกระโทก

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๕๔
เด็กชายเจษฎา พัดยนต์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๕๕
เด็กชายเจษฎา สมสนุก

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๕๖
เด็กหญิงรดามณี เชือน่วม

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๕๗
เด็กหญิงสุธารัตน์ อุทัยฉาย

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๕๘
เด็กหญิงนันธิชา พึงประสบ

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๕๙
เด็กหญิงจิตราพร อินทวงศ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๐๐๖๐
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

สุทธิโพธิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๖๑
เด็กชายปฐธวี จีถม

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๖๒
เด็กชายธนาธร ม่วงแสง

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๖๓
เด็กชายคมสันต์ เหฬา

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๖๔
เด็กชายชนวีร์ สาริกา

๐๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๖๕
เด็กชายอิทธิพล ทิศกระโทก

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๖๖
เด็กชายจารุกิตต์ สืบสวัสดิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๖๗
เด็กชายจตุรานนท์ กอทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๖๘
เด็กหญิงเบญจมาศ แดงมาก

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงมยุรา สายฟา

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงวดี พึงประสบ

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๗๑
เด็กชายสุรัช เรืองศรี

๓๐/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๗๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ราศรี

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๗๓
เด็กชายศรายุทธ เรืองสา

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๗๔
เด็กชายจิระศักดิ

์

อ่อรไธสง
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๗๕
เด็กชายณัฐวุฒิ เล็กกระจ่าง

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๗๖
เด็กชายณวัฒน์ อ่อนสำอางค์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๗๗
เด็กชายมิตรชัย จิวนารายณ์

๋

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๗๘
เด็กชายณัฐพงศ์ ถนัดไก

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๗๙
เด็กชายกิตตินันท์ สุดยอด

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๘๐
เด็กชายพีรดนย์ นิลพันธ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๘๑
เด็กชายวิรัตน์ แอมรัมย์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๘๒
เด็กหญิงสุภากรณ์ แซ่หยี

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๘๓
เด็กหญิงธัญชนก วงศ์เมือง

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงเมวดี ภาภูมิพฤกษ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๘๕
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศรีมุงคล

๐๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๘๖
เด็กหญิงฐิติมา พูเจริญ

๐๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงนันทพร สว่างเนตร

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงดาราวรรณ แปนเจริญ

๐๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๘๙
เด็กหญิงอรพิณ มณีเขียว

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๙๐
เด็กหญิงนำทิพย์ ปุราโส

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๙๑
เด็กหญิงอัยรินทร์ ดาทอง

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงเบญจา แซ่ลิม

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๙๓
เด็กหญิงกนกพร ทองคง

๒๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๙๔
เด็กหญิงชลกาญจน์ ชวนขุนทด

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓ / ๒๘๔

้
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เลขที
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงกนกวรรณ สิงขรณ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงกานต์ธิดา กอผจญ

๐๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงสุภาพร แพรงาม

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๙๘
เด็กชายชลชาติ อินทร์ภิรมย์

๐๖/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๐๙๙
เด็กชายสรวิชญ์ วิชิตชาญ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๐๐
เด็กชายธีรภัทร วงษ์ธัญญการ

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๐๑
เด็กชายธีรภัทร พ่วงปาน

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๐๒
เด็กชายสุภวัทน์ เรืองศรี

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๐๓
เด็กชายภูตะวัน หล่มภูเขียว

๐๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๐๔
เด็กชายธนา โคโยทา

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๐๕
เด็กชายปานเทพ จันทชารี

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๐๖
เด็กชายภูมิพัฒน์ คุมะม้วง

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๐๗
เด็กชายเจษฎาภรณ์ เค้ามูล

๓๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๐๘
เด็กชายสมชัย พึงสาคร

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๐๙
เด็กชายเทวา ศรีพระจันทร์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๑๐
เด็กชายภูรินทร์ -

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๑๑

เด็กชายวัชรพล พนิตศรัณย์กุล
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๑๒

เด็กชายฉัตรชัย จิตต์งามขำ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๑๓
เด็กชายธนภูมิ ประภา

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๑๔

เด็กชายนที พึงประสบ

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๑๕

เด็กชายสงกรานต์ อินทวงษ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๑๖

เด็กหญิงวาสนา แพงทรัพย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๑๗
เด็กหญิงศิริญาดา ภาษี

๐๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๑๘

เด็กหญิงมัลลิกา เจนดำรงศิลป
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๑๙

เด็กหญิงธัญชนก ทองทา
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๒๐
เด็กหญิงณิชกมล เนือนิม

้ ่

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๒๑
เด็กหญิงสุภาวดี ตะรุสานนท์

๐๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๒๒

เด็กหญิงสิรดา วิไล
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๒๓

เด็กหญิงสิรินทรา สินสุพรรณ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๒๔

เด็กหญิงรมณ แจ่มแจ้ง
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๒๕
เด็กหญิงพรรณวษา แช่มช้อย

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๒๖

เด็กหญิงวรัญญา ถินวงศ์แย

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๒๗

เด็กชายพชร ฤทธิเรืองนาม

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๒๘

เด็กชายธีรศักดิ

์

สุรัฐธนสิทธิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๒๙
เด็กชายมนตรี เกดวงศ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๔ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๐๑๓๐
เด็กชายนัฐนนท์ ทัฬหกิจ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๓๑

เด็กชายภราดร วงครูสอน
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๓๒
เด็กชายจารุวัฒน์ ภูริยุตตะพงศ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๓๓

เด็กชายกีรติ บุญโพธิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๓๔

เด็กชายวงศกร กอบกู้กิตติกุล
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๓๕

เด็กชายสุทธิรัตน์ เกตุเฟอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๓๖
เด็กชายนัธทวัฒน์ พุทธธัน

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๓๗

เด็กชายธนกฤต บุญภูมิ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๓๘

เด็กชายภัทรพงศ์ พึงพินิจ

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๓๙

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

บุตรทยักษ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๔๐
เด็กชายพีรวัฒน์ ผายกลาง

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๔๑

เด็กชายชนกันต์ บุญอ่อน
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๔๒

เด็กหญิงศิริพร สาระรัมย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๔๓

เด็กหญิงธนัชชา รัตนดิษฐ
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๔๔
เด็กหญิงบุญฑริก พรมรักษา

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๔๕

เด็กหญิงกนกวรรณ สังข์นาค
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๔๖
เด็กหญิงดาราวรรณ ปอมมุงกุฎ

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๔๗

เด็กหญิงวริศรา สมสาร์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๔๘
เด็กชายภานุเดช ศรีอินทร์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๔๙

เด็กชายพชร พิงคยางกูร
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๕๐
เด็กชายสืบพงษ์ วงศ์สะอาด

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๕๑

เด็กชายนวพรรษ สายพิณ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๕๒
เด็กชายวีรพงษ์ สุริยะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๕๓

เด็กชายพีรภาส โพธิศรี

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๕๔

เด็กชายธีรภัทร เจดีย์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๕๕

เด็กชายธนภัทร กุลเอก
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๕๖
เด็กชายภฤศ ภัณฑ์ธรทรัพย์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๕๗

เด็กหญิงพิยดา งามแสงแข
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๕๘

เด็กหญิงธิญาดา มุ่งเคียงกาลาง
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๕๙

เด็กหญิงธิติยา คงนวล
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงลักษมี สังวร

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๖๑

เด็กหญิงธัญญ์นภัส หวังประเสริฐ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๖๒

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ แดงบุญเรือง
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๖๓

เด็กหญิงวรพรรณ กอบกู้กิตติกุล
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๖๔
เด็กหญิงปาริชาต บุริขันธ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๕ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๐๑๖๕

เด็กหญิงกุลนันท์ ระยับแสงรุ้ง
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๖๖

เด็กหญิงรวิสรา ชาติเพียร

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๖๗
เด็กหญิงลลิดา กวินสนธิมาศ

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๖๘

เด็กหญิงณิชาดา เบญจกุลกฤตยา
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๖๙
เด็กหญิงอัจฉริยาพร ทองเกลียง

้

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงชมภูนุช รัตนชัย

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๗๑
นางสาวสาลินี ศรีสง่า

๑๐/๐๑/๒๕๐๗
โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๗๒

นายภิรมย์ รุ่งเรืองวณิชกุล
๐๕/๐๒/๒๕๐๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๗๓

นางสาวปฑิตตา พิมพ์เมือง
๒๖/๐๕/๒๕๑๕

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๗๔

นางบุญทิพา ภู่เนตร
๒๐/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๗๕
นายนัทธิธีร์

์

โสธรจรัสโชติ
๐๓/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๗๖

นายมนต์ชัย ธนบุรี
๑๒/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๗๗

นางสาวกัญญาวีร์ ทองมูล
๑๙/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๗๘

นางสาวธัญลักษณ์ แสนชัย

๑๘/๑๒/๒๕๓๕

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๗๙
นางสาวชนิษฐา บุญอิม

่

๒๙/๐๑/๒๕๓๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๘๐
นางสาวพัชราพา แสงรี

๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๘๑

นายธวัชชัย ทองมาก
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๘๒

เด็กหญิงอัจฉรา ชืนชม

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๘๓
เด็กหญิงรัชนีกร ขนุนปน

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๘๔

นายณภัทร ขันดี
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๘๕

เด็กชายธัญเทพ พรมไหม

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๘๖

เด็กชายสรวิชญ์ รัตนประทีป
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๘๗
เด็กชายวรภพ โยตะสังห์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๘๘

เด็กชายกันทรากร ศรีศิริรัตน์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๘๙

เด็กหญิงดรณี โฮมชัย
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๙๐
เด็กหญิงภณิดา บุญบำรุง

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๙๑
เด็กหญิงชลธิชา บุญหล้า

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๙๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีลัย
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๙๓

เด็กหญิงสิริรัตน์ อธิคมวิทยา

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๙๔

เด็กหญิงศศิธร ทิมเจริญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๙๕
เด็กหญิงธนพร โกกะพันธ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๙๖

เด็กหญิงสรัลพร เสียงวงษ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๙๗

เด็กหญิงปวีณ์วรดา จัตุรงค์วิทยาการ
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๙๘

เด็กชายดนุเดช โชติขจรวงศ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๑๙๙
เด็กชายธนภูมิ แซ่ลิม

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๖ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๐๒๐๐
เด็กชายภานุกร พุ่มพวง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงสุพินญา สุวะมาตย์

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงปทมา ดอนซุย

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๐๓
เด็กหญิงจิตราภรณ์ กึนพันธ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๐๔
เด็กหญิงฐิติพร รัตนะ

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๐๕
เด็กชายณัฐวุฒิ อังกูรจิตกรุณา

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๐๖
เด็กชายธีรพันธ์ กฤษฎารักษ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๐๗
เด็กชายสัญชัย สู

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงฟารุ่ง สารชัย

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงศิรี สุขสมาน

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงพนิตพิชา คัณทักษ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๑๑

เด็กชายประดิษฐ์ ประเสริฐสังข์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๑๒

เด็กชายอภิวัฒน์ ทองจันทร์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๑๓

เด็กชายพัฒนพงศ์ เพชรสว่าง
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๑๔
เด็กหญิงกุลธิดา แสงเหลียม

้

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๑๕

เด็กหญิงวรรณวิไล นาคเสพ
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๑๖

เด็กหญิงปรมี ดุลยะเพ็ญ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๑๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ พวงมาลา
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๑๘
เด็กชายณัฐวุฒิ นวลไม้

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๑๙

เด็กชายปณณวัฒน์ สีพาย
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๒๐
เด็กชายพันธุ์เทพ สุ่มทอง

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๒๑

เด็กหญิงปญญดา รอดเพชรไทย
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๒๒
เด็กหญิงชลิตา มาลา

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๒๓

เด็กหญิงทัตชญา ทักษ์แก้ว
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๒๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ปนบรรจง
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๒๕

เด็กหญิงเพชรรัตน์ กุณฑลจินดา
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๒๖
เด็กชายพีระวิชญ์ สะท้านอาจ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๒๗

เด็กหญิงชัญชนา ตังพงศ์อรุณเลิศ

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๒๘

เด็กหญิงฐิติรัตน์ โพธิเสน
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๒๙

เด็กหญิงชมชน เพ็ชรวิฑูล
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงกัญญรัตน์ เกิดภาคี

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๓๑

เด็กชายศุภกร จินาวัลย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๓๒

เด็กหญิงอนงค์นาฏ ไวว่อง
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๓๓

เด็กหญิงสุนีรัตน์ ศรีสุข

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๓๔
เด็กหญิงพิมพิมล ศรีเสนาะ

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๗ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๐๒๓๕
เด็กชายรัฐธรรมนูญ พิมพ์ทอง

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๓๖

เด็กชายจิตติพัทธ์ ศรีเมือง
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๓๗
เด็กชายกมลศักดิ

์

มโนรัตน์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๓๘

เด็กชายนวันธร บุญประเสริฐ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๓๙

เด็กชายปญญา ยีสุ่นหลวง

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๔๐
เด็กหญิงพัชราภา ทานอก

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๔๑ เด็กหญิงพลอยวรินทร์
ยังเพ็ง

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๔๒

เด็กหญิงชนิดาภา สิงพรมมา
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๔๓

เด็กหญิงพนิตนันท์ ธรรมวงษา
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๔๔

เด็กหญิงฐิตินันท์ ตันติพฤฒินันท์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๔๕
เด็กหญิงณัฐชา แปนสุวรรณ

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๔๖

เด็กหญิงณฤดี พึงนิล

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๔๗

เด็กหญิงสุพรรษา ดิเรกพันธ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๔๘

เด็กหญิงอริยา ทาขุ่ย
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๔๙
เด็กหญิงทิพากร บุญเลียง

้

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงปาจรีย์ สีสด

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๕๑

เด็กหญิงเณศรา ทรงรูป
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๕๒

เด็กหญิงพรชนก ลิจันทร์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๕๓
เด็กหญิงปภาดา แสนคำทุม

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๕๔

เด็กหญิงปญญาพร นิตอินทร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๕๕

เด็กหญิงณัชชา แซ่จิว

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๕๖

เด็กหญิงกัญติชา เสนชู
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๕๗
เด็กหญิงสุรีรัตน์ ศรีลำพัง

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๕๘

เด็กหญิงชนันภรณ์ พันวิลัย
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๕๙ เด็กหญิงพิมพ์ชนกนารถ

กิจสุวรรณ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงปริศนา หนูถิน

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๖๑
เด็กหญิงฐิติวรรณ ดีบุกคำ

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๖๒

เด็กชายอชิตะ
ประสิทธ์ชัยมงคล

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๖๓

เด็กชายสหรัฐ วงค์ประดิษฐ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๖๔

เด็กชายณัฐภูมิ สาริบุตร
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๖๕
เด็กชายนันทวัฒน์ ประประโคน

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๖๖

เด็กหญิงจิราภา หอยสังข์
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๖๗
เด็กหญิงแก้วเบญจกาญจน์

ทรัพย์สมบูรณ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๖๘

เด็กหญิงจตุพร บริบูรณ์
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๖๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศิริพิณ

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๘ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๐๒๗๐
เด็กหญิงฐิติมน สมพงษ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๗๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรมนัส

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๗๒
เด็กหญิงชนากานต์ ประวา

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๗๓

เด็กหญิงวาสนา สามแก้ว
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๗๔

เด็กหญิงภัทรนิษฐ์ ศิรวุฒิวรนันท์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๗๕
เด็กหญิงวิชญาภรณ์ หุตะเจริญ

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๗๖
เด็กหญิงมาริสา ไฝผิวชัย

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๗๗

เด็กหญิงกวินทรา เอืออภินันท์สกุล

้

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๗๘

เด็กหญิงกวินทิพย์ เอืออภินันท์สกุล

้

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๗๙

เด็กชายอัมรินทร์ บุญส่ง
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๘๐
เด็กชายศุภกร จันทร์แจ้ง

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๘๑

เด็กหญิงปานวาด ปานอ่อน
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๘๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เคนท้าว
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๘๓

เด็กหญิงพรรัชดา หงษ์จันทา
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๘๔
เด็กหญิงปรียา สุยเสริมสิน

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๘๕

เด็กหญิงพรณิภา ทองสุข
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๘๖

เด็กหญิงมัติกา ประกอบทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๘๗

เด็กหญิงฐิตารีย์ ทรัพย์พล
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๘๘
เด็กหญิงข้าวขวัญ ดาบชัยศรี

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๘๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ ยามแย้ม
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงประภาพร เสน่ห์วงค์

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๙๑

เด็กหญิงนรรัตน์ สุราราช
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๙๒
เด็กหญิงณหทัย เนตรประมงค์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๙๓

เด็กหญิงศิวะพร ชวาลา
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๙๔

เด็กหญิงอรปรียา มิตถา
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๙๕

เด็กชายวีรภัทร เมนะเนตร
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๙๖
เด็กชายเทวา ศรีสองปา

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๙๗

เด็กชายบูรพา เพ็งสุภา
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๙๘

เด็กชายธีรภัทร ภาทวีทรัพย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๒๙๙

เด็กชายธนากร พูลผล

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๓๐๐
เด็กชายนันทวัฒน์ ช่วยไชยศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๓๐๑
เด็กชายสุวัฒน์ ปนแก้ว

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๓๐๒
เด็กชายธนรัตน ผู้เรืองทรัพย์

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงวิชุดา ผิวเหลือง

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงนินัฐชา สุภากุล

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๙ / ๒๘๔

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงนรวีร์ สุขประเสริฐ

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงมยุรา ดอกแย้ม

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงสุชาดา อำภิรมย์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงอาทิตยา รัตเสนศรี

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงมานิตา มะลิอ่อง

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงจิรัชญา คำพระทิก

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๓๑๑
เด็กหญิงชาครียา นันสา

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๓๑๒
เด็กหญิงแพรวพรรณ ผ่อนเสาร์น้อย

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๓๑๓

เด็กหญิงสุไพลิน เช้ากงจักร

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๓๑๔

เด็กหญิงภัทราพร ลาพัง
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๓๑๕
เด็กชายชนะชัย ปานดี

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๓๑๖

เด็กชายรุ่งปญญา บุดดีคำภา
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๓๑๗

เด็กชายวิศรุต สุริยวงษ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๓๑๘

เด็กหญิงสาวิตรี สอนเสนาะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๓๑๙
เด็กหญิงหทัยรัตน์ สระศรี

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงขนิษฐา วงษ์วิลา

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๓๒๑
เด็กหญิงกมลพรรณ คณุตม์กุลโรจน์

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๓๒๒

เด็กหญิงปาลรวี คำมา
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๓๒๓
เด็กหญิงญาณิศา คำเหล็ก

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๓๒๔

เด็กหญิงวรรษชล ทิพวรรณ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๓๒๕

เด็กหญิงณัฐนาถ บำรุงวัต
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๓๒๖

เด็กหญิงพิจิตรา เปลืองปาย

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๓๒๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก กุลพิมล

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๓๒๘

เด็กหญิงกนกวรรณ สัญนาค
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๓๒๙

เด็กหญิงศุภนุช หน่วยกลาง
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๓๓๐
เด็กชายสุรศักดิ

์

มันคง

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๓๓๑
เด็กชายพชรพล สุขกำเนิด

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๓๓๒

เด็กชายอลงกรณ์ มูลทรัพย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๓๓๓

เด็กชายอภิรักษ์ มีนาภา
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๓๓๔

เด็กชายธนาดล แซ่ลิม

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๓๓๕
เด็กหญิงจิรพันธ์ยา ราชัย

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๓๓๖

เด็กหญิงกรกนก ริวทอง

้

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๓๓๗

เด็กหญิงเก็จแก้ว น้อยมิง

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๓๓๘

เด็กหญิงปยะธิดา บัวสี
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๓๓๙
เด็กหญิงตุลาภรณ์ ธิพันธ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงปทมพร ปนสกุล

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๓๔๑

เด็กหญิงจีรานันท์ วิลาลัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๓๔๒
เด็กหญิงทิพย์มานา สิริประทุมทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๓๔๓

เด็กหญิงพัณณิตา ขุมทรัพย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๓๔๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุรันนา

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๓๔๕

เด็กหญิงปุณยวีร์
เจริญกิจวิทยากุล

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๓๔๖
เด็กหญิงธนาพร ทองประเทือง

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๓๔๗

เด็กหญิงกัญญาภัค บัวรุ่ง
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๓๔๘

เด็กหญิงวรนัฐ อุดมทรัพย์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๓๔๙

เด็กหญิงวิชชุดา รักษาภักดี
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงนันท์นภัส วารวรณ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๐๓๕๑

นางสาวพวงเพชร สมุทรหล้า
๐๕/๐๕/๒๕๑๙

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๓๕๒

นางสุภาพร คำประสาร
๑๐/๐๒/๒๕๒๐

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๓๕๓

นางวาสินี มณีโชติ

๑๖/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๓๕๔
นางสาวสายฝน อ๊อตบำรุง

๐๓/๐๓/๒๕๓๐
โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๓๕๕

นางกัลยา บุญประเทือง
๑๑/๐๗/๒๕๐๖

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๓๕๖
นางสาวพัฒนาภรณ์ คุณพรหม

๒๗/๐๗/๒๕๒๓

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๓๕๗

นางสาวช่อลดา วงค์เครือศร
๒๖/๐๗/๒๕๑๖

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๓๕๘
นางสาวดวงรัตน์ วัฒนะกิจ

๐๓/๐๔/๒๕๔๐
โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๓๕๙

นางสุจิรา บัวถา
๒๗/๐๕/๒๕๒๑

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๓๖๐
นางสาวธันญ์พิชชา ทองเติม

๑๙/๐๔/๒๕๓๑

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๓๖๑

นางสาวภักธีมา บุตรเอก
๓๐/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๓๖๒
นางสาวทัศวรรณ สุขเกิดผล

๒๕/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๓๖๓

นายกิตติธเนศ

์

จำรูญธรรมสิทธิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๒๐

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๓๖๔

เด็กชายกิตติธร ภูเทพคำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๓๖๕

เด็กชายสุภาพ มันน้อย

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๓๖๖
เด็กชายปฐวีพร จรรยาเอก

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๓๖๗

เด็กชายสุทธิพันธ์ จันทรแดง
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๓๖๘

เด็กชายศรัณย์ ศรัณย์พรสุข
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๓๖๙

เด็กหญิงอารียา รัตนบุตร
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงภัคจิรา ชดช้อย

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๓๗๑

เด็กชายปธานิน อเนกธนโรจน์กุล
๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๓๗๒

เด็กชายพรเทพ สายัณฆ์กุล
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๓๗๓

เด็กชายณัฐนันท์ มนิสา
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๓๗๔
เด็กชายรพีภัทร สังวรสิน

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๑ / ๒๘๔

้
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สป ๒๔๕๙/๐๓๗๕

เด็กชายธนาวี จีระออน
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๓๗๖

เด็กชายธนาวุฒิ กุศลส่ง
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๓๗๗
เด็กชายสรนันท์ ไชยประทุม

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๓๗๘

เด็กชายปรเมษฐ์ นิธิอมร
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๓๗๙

เด็กชายอภินัน เวฬุวนารักษ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงศิริกมลรัตน์ มะลิรส

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๓๘๑
เด็กชายชิตชนะ ศรีหิรัญ

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๓๘๒

เด็กชายธีรภัทร วงค์เจริญ
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๓๘๓

เด็กชายธีรภัทร สายศรี
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๓๘๔

เด็กชายมกรธวัช ประเสริฐแท่น
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๓๘๕
เด็กชายธัชกร พันธเสน

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๓๘๖

เด็กชายจักรภัทร พรรณราย
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๓๘๗

เด็กหญิงวิชุดา กิจเกษร
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๓๘๘

เด็กหญิงปภัสรา จันดี
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๓๘๙
เด็กหญิงศิริพร ชืนชม

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงแคทลียา เจียรสำราญ

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๓๙๑

เด็กชายนรินทร ศรีสารคาม

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๓๙๒

เด็กหญิงธยานี นาคเสนสิน
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๓๙๓
เด็กชายปฏิภาณ กล่อมสิงห์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๓๙๔

เด็กชายภูริชา ศรีดารานนท์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๓๙๕

เด็กหญิงธันยา แก้วฉาย
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๓๙๖

เด็กหญิงวราพร วงศ์จารุวรวิทย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๓๙๗
เด็กหญิงธาราทิพย์ ยาสงคราม

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๓๙๘

เด็กชายนันทิพัฒน์ สระวัง
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๓๙๙

เด็กหญิงปาณฉัตร เถาว์ถาวร
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๔๐๐
เด็กชายชัยภัทร วงศ์ดำ

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๔๐๑
เด็กชายวีรยุทธ นวลพญา

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๔๐๒
เด็กชายพรชนิตว์ ธิราชเกือกูล

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๔๐๓
เด็กชายสิรภัทร บุญมี

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงธมลวรรณ โชคลา

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๔๐๕
เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วไชย

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๔๐๖
เด็กชายอภิวิชญ์ คำแผง

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงศศิวิมล ช่างคำ

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๔๐๘
เด็กชายพงศธร บุญศรี

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๔๐๙
เด็กชายสุทธิชัย พวงจำปา

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๒ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๐๔๑๐
เด็กชายกรกฤต คล่องดี

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๔๑๑

เด็กชายภาสพงศ์ นาสุข
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๔๑๒
เด็กชายอิศรา สังขศิลา

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๔๑๓

เด็กหญิงสุธินี เข็มทอง
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๔๑๔

เด็กชายณัฐดนัย กำลังบุญ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๔๑๕

เด็กชายกฤษดา เรืองปญญา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๔๑๖
เด็กชายพัชรพล พ่อค้า

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๔๑๗

เด็กชายยุทธพงษ์ อิทธิพนากูร
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๔๑๘

เด็กชายภานุพงศ์ แจ่มศรี
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๔๑๙

เด็กหญิงจิราพัชร สีวิชา
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงแพรวา ลาบุญตา

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๔๒๑

เด็กหญิงกรวรรณ หงษ์กังวาล
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๔๒๒

เด็กหญิงวันนิสา ศรีสังข์งาม
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๔๒๓

เด็กหญิงสาธิตา คะรุวรรณ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๔๒๔
เด็กหญิงสุพิชญา พูลวงษ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๔๒๕

เด็กชายวรวุฒิ ปทวงค์
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๔๒๖

เด็กชายปรเมศวร์ พจน์สุวรรณ
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๔๒๗

เด็กชายวีระเทพ วิเชียรศรี
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๔๒๘
เด็กหญิงญาณิษาวดี พิกุลขาว

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๔๒๙

เด็กชายภูษิตร์ โตกทอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๔๓๐
เด็กชายวศิน พันธาภา

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๔๓๑

เด็กหญิงจิราวรรณ มณี
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๔๓๒
เด็กหญิงจุฑามาศ เกล้าปนแก้ว

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๔๓๓

เด็กหญิงเจนจิรา ชวนชืน

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๔๓๔

เด็กชายเทวฤทธิ

์

อินาวัง
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๔๓๕

เด็กหญิงพรชนัน ธิราชเกือกูล

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๔๓๖
เด็กหญิงนนทณัฐฎา ตวงรัตนานนท์

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๔๓๗

เด็กหญิงไตรรัตน์ วงศ์แก้ว
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๔๓๘

เด็กชายจิรภัทร อุไรลักษณ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๔๓๙

เด็กชายจิรายุ คำวงษา
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๔๕๙/๐๔๔๐
เด็กชายณภัทร เกษสุวรรณ์

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๔๑

เด็กชายสิรภัทร พุทธะสะ
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๔๒

เด็กชายสุภวัช อินเท้ง
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๔๓

เด็กชายอาทิวนนท์ คงจันทร์
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๔๔
เด็กหญิงกชกร อาจพังเทียม

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๓ / ๒๘๔

้
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สป ๒๔๕๙/๐๔๔๕

เด็กหญิงกานต์ชนิต ชืนอารมย์

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๔๖

เด็กหญิงเบญญาภา กัญญโส

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๔๗
เด็กหญิงนิสา โกละ

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๔๘

เด็กหญิงพัชราวลัย ศีลพิพัฒน์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๔๙

เด็กหญิงวิมล ศรีอุปตะ
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๕๐
เด็กหญิงศศิตา บางนาชาติ

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๕๑
เด็กหญิงศิรประภา แซ่แต้

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๕๒

เด็กหญิงสมฤทัย ศัตรา
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๕๓

เด็กหญิงสุภาวดี สงวนศิลป
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๕๔

เด็กชายณัฐพงษ์ แซ่โต๊ะ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๕๕
เด็กชายนฤพล บุญเขือง

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๕๖

เด็กชายอรัณต์ นครไพร
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๕๗

เด็กชายศิรศักดิ

์

เหลืองธารทิพย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๕๘

เด็กชายอภิชาติ ปลีหะจินดา
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๕๙
เด็กชายอรรถกร เชืองสุวรรณ์

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๖๐
เด็กชายอัศวิน ชิดชมนาค

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๖๑
เด็กหญิงเกตุศราภรณ์

ขจรกลิน

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๖๒

เด็กหญิงเกวลี จิวหยิน
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๖๓
เด็กหญิงณัชชา สุนันท์

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๖๔

เด็กหญิงบุศรินทร์ ศรีโท้
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๖๕

เด็กหญิงปยะฉัตร ปตตังทานัง
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๖๖

เด็กหญิงพรรณาพร แท่นทอง
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๖๗
เด็กหญิงพลอยชมพู ศรีไพบูลย์พล

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๖๘

เด็กหญิงพรชนก กริมเพชร

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๖๙

เด็กหญิงเรือนแก้ว ดวงภักดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๗๐
เด็กหญิงวรลักษณ์ ทองประศรี

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๗๑
เด็กหญิงสุวนันท์ เหลาชัย

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๗๒

เด็กหญิงอัญญานีย์ แก้วละมูล
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๗๓

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ดาบจันทร์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๗๔

เด็กหญิงอนุรดี แก้วนิม

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๗๕
เด็กหญิงอุษามณี บุญเลียง

้

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๗๖

เด็กชายกิตติ ศิริเทพ
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๗๗
เด็กชายแก้วกาญจน์ จันทร

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๗๘

เด็กชายพิชิต เหลาชัย
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๗๙
เด็กชายภูริ ปานอ่อน

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๔ / ๒๘๔

้
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สป ๒๔๕๙/๐๔๘๐
เด็กหญิงชนิกานต์ คล้ายสมบุญ

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๘๑

เด็กหญิงนภาธร พร้าวงษ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๘๒
เด็กหญิงปุณฑิตา เทพนม

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๘๓

เด็กหญิงรพีพรรณ กลินโสภณ

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๘๔

เด็กหญิงอภิญญา สินทรัพย์
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๘๕

เด็กชายอำนาจ บรรจง
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๘๖
เด็กหญิงนิภาพรรณ วงษ์ชัย

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๘๗

เด็กชายธนาวุฒิ เฉวียงวาศ
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๘๘

เด็กหญิงกรรณิกา พุมสอน
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๘๙

เด็กชายสุเทพ ดียิง

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงดวงกมล แซ่จึง

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๙๑

เด็กชายธันวา ยานำทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๙๒

เด็กชายศุภวิชญ์ เพิมดี

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๙๓

เด็กชายชาญศักดิ

์

ศรีเพริศ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๙๔
เด็กชายธนากร คบทองหลาง

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๙๕

เด็กชายอภิรักษ์ เนตรประสิทธิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๙๖

เด็กหญิงฐิตินันท์ ดิษฐศรี
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๙๗

เด็กหญิงพัชรา จันทรคาต
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๙๘
เด็กชายนนทพัฒน์ ปลอดกระโทก

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๔๙๙

เด็กหญิงกุญรัตน์ งามผล
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงวรรณวิมล ศาลางาม

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงนาถชนก สิงห์คำ

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงฟาใส ละออเอียม

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงสโรชา ศรีวิไล

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงวีรนุช ผลจันทร์

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงรัตน์ฏิมา จีเพชร์

้

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๕๐๖
เด็กหญิงสุนิลตรา สุธิมาลา

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๕๐๗
เด็กชายณัฐพล นาคบุญมี

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๕๐๘
เด็กชายพลอธิป ภู่อยู่

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงนุชนาฎ สวัสดิวารี

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๕๑๐
เด็กชายกิจติวงศ์ พิศาลเมธี

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๕๑๑

เด็กชายภาณุพัฒน์ ดีเรือง
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๕๑๒

เด็กหญิงสุวิชญา อรัญญกานนท์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๕๑๓

เด็กหญิงสวรรยา ศีลพิพัฒน์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๔๕๙/๐๕๑๔
นางกฤชญา จันทรประภา

๒๒/๐๔/๒๕๐๘

โรงเรียนวัดบางนางเกรง วัดบางด้วนใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๕ / ๒๘๔

้
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สป ๒๔๕๙/๐๕๑๕

นางสาวธิดาวดี ภูฆัง
๐๗/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดบางนางเกรง วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๑๖

นางสาวณัธมล จำปาปน
๐๕/๐๖/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดบางนางเกรง วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๑๗
เด็กชายอำพล ชืนมะโน

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางนางเกรง วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๑๘

เด็กชายสุจิตต์ บุตรนำเพ็ชร์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางนางเกรง วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๑๙

เด็กหญิงณิชา เทพวงศ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางนางเกรง วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงชลธิชา สวัสดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางนางเกรง วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๒๑
เด็กชายธนพงษ์ รัตนพลแสน

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางนางเกรง วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๒๒

เด็กชายธีรกรานต์ ขวัญครอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางนางเกรง วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๒๓

เด็กชายศาสตร์ตรา สัตยมุข
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางนางเกรง วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๒๔

เด็กชายพฤกษ์ พัฒนกรด
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางนางเกรง วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๒๕
เด็กหญิงอุมากร โสมนาค

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางนางเกรง วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๒๖

เด็กชายสุรพร สำเกตุ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางนางเกรง วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๒๗

เด็กชายวันเฉลิม กลินมาลัย

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางนางเกรง วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๒๘

เด็กหญิงกัลยกร หงษ์สูงเนิน
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางนางเกรง วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๒๙
เด็กชายพีรภัทร พรหมบุตร

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางนางเกรง วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงวิภาวรรณ รอดกสิกรรม

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางนางเกรง วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๓๑

เด็กชายคมกริช อุ่นจันทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางนางเกรง วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๓๒

เด็กชายวรรณพงษ์ ไตรเวที
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางนางเกรง วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๓๓
เด็กหญิงดาราพร หยูดวง

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขกร วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๓๔

เด็กชายวัฒนา หารเอียม

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขกร วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๓๕

เด็กชายโยธิน นุชโยธิน
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขกร วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๓๖

เด็กชายณัฐกานต์ บุญลาภ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขกร วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๓๗
เด็กชายกฤษณะ นิยมทรัพย์

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขกร วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๓๘

เด็กชายทีรพล แสงแก้ว
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขกร วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๓๙

เด็กชายธีรภัทร ทัศน์วรณ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขกร วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๔๐
เด็กชายภูวเรศน์ พวงชมภู

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขกร วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๔๑
เด็กชายชยางกูร นิคมจิตต์

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขกร วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๔๒

เด็กหญิงชนัฎญา ยอดวัตร
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขกร วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๔๓

เด็กหญิงณัฐติยา หงษ์วิจิต
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขกร วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๔๔

เด็กหญิงพรชนก ใจสุระ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขกร วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๔๕
เด็กหญิงวิไลรัตน์ อู่นาท

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขกร วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๔๖

เด็กหญิงธนพร จันทร์วิลัย
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขกร วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๔๗

เด็กหญิงวรรณา คนซือ

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขกร วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๔๘

เด็กหญิงพิมผกา คนซือ

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขกร วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๔๙
เด็กหญิงอชิรญา คุ้มเผ่า

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขกร วัดบางด้วนใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๖ / ๒๘๔
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สป ๒๔๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงอรสา ชืนฉำ

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขกร วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๕๑

เด็กหญิงชนัญญา แสงงาม
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขกร วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๕๒
เด็กหญิงอลิษา สุกร

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขกร วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๕๓

เด็กหญิงเมธาวี คนชม
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขกร วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๕๔

เด็กชายอนุสรณ์ เสียงเสนาะ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขกร วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๕๕

เด็กหญิงวรรณวิภา บุตรดีสุวรรณ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขกร วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๕๖
เด็กหญิงทิพาพร สุขเกษม

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขกร วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๕๗

เด็กชายกฤษฎา ทิพย์ละมัย
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขกร วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๕๘

เด็กหญิงจิรารัตน์ แสนปญญา
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขกร วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๕๙

เด็กหญิงวิภาวี ตรุษจา
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขกร วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๖๐
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ยศต๊ะสา

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขกร วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๖๑

เด็กหญิงศิริวรรณ ทองอยู่

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขกร วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๖๒

เด็กหญิงบัวเงิน เจริญศรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขกร วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๖๓

เด็กชายธนกร แจ่มศรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขกร วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๖๔
เด็กหญิงนภสร แคล้วภัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขกร วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๖๕

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญลาภ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขกร วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๖๖

เด็กชายวชรกร คำแสนคุณ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขกร วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๖๗

เด็กชายพลพรรค ทิพย์กระโทก
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขกร วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๖๘
เด็กหญิงสุจิรา ดาราเย็น

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขกร วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๖๙

เด็กหญิงภาสินี ชิมงาม
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขกร วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๗๐
เด็กชายศรัณย์ เอกปจชา

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขกร วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๗๑

เด็กหญิงอาทิตยา วัดวงษา
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขกร วัดบางด้วนใน  

สป ๒๔๕๙/๐๕๗๒
เด็กชายสุวัฒน์ นาคทอง

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง  

สป ๒๔๕๙/๐๕๗๓

เด็กหญิงพัชริดา สอิง

้

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง  

สป ๒๔๕๙/๐๕๗๔

เด็กหญิงปนัดดา เพชรอาวุธ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง  

สป ๒๔๕๙/๐๕๗๕

เด็กหญิงจีรนันท์ โบกคำ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง  

สป ๒๔๕๙/๐๕๗๖
เด็กหญิงณัฐรินทร์ ช่างเรือ

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง  

สป ๒๔๕๙/๐๕๗๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ชุมภา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง  

สป ๒๔๕๙/๐๕๗๘

เด็กชายอภิรักษ์ นาคเงิน
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง  

สป ๒๔๕๙/๐๕๗๙

เด็กชายณัฐพล มังกรคณที

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง  

สป ๒๔๕๙/๐๕๘๐
เด็กชายณัฐดนัย พลศิลา

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง  

สป ๒๔๕๙/๐๕๘๑

เด็กหญิงสุทธนุช จูวรรณะ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง  

สป ๒๔๕๙/๐๕๘๒

เด็กหญิงทิพรัตน์ เชือดี

้

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง  

สป ๒๔๕๙/๐๕๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ กลินแย้ม

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง  

สป ๒๔๕๙/๐๕๘๔
เด็กหญิงสุพรรษา ทิพย์สาร

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๗ / ๒๘๔

้
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สป ๒๔๕๙/๐๕๘๕

เด็กหญิงจีรนันท์ สีทำวงษ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง  

สป ๒๔๕๙/๐๕๘๖

เด็กหญิงภัทรสุดา มณฑา
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง  

สป ๒๔๕๙/๐๕๘๗
เด็กชายจักรพงษ์ เจนการ

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง  

สป ๒๔๕๙/๐๕๘๘

เด็กชายนพรัตน์ ยูฮันเงาะ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง  

สป ๒๔๕๙/๐๕๘๙

เด็กชายวิศิษฎ์ เดชชมภู
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง  

สป ๒๔๕๙/๐๕๙๐
เด็กหญิงชลธิชา มณีเขียว

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง  

สป ๒๔๕๙/๐๕๙๑
เด็กชายปยะพงษ์ ปูรัตน์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง  

สป ๒๔๕๙/๐๕๙๒

เด็กหญิงรินรดา โพธิปทมะ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง  

สป ๒๔๕๙/๐๕๙๓

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ขอมอบกลาง
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง  

สป ๒๔๕๙/๐๕๙๔

เด็กหญิงสรัลรัตน์ ยารักษ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง  

สป ๒๔๕๙/๐๕๙๕
เด็กหญิงกฤติยา คำมานพ

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง  

สป ๒๔๕๙/๐๕๙๖

เด็กหญิงเมธาวี อาจเทศ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง  

สป ๒๔๕๙/๐๕๙๗

เด็กหญิงกาญจนา เรียบกระโทก
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง  

สป ๒๔๕๙/๐๕๙๘

เด็กชายอรรถพร เอ้วะเม
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง  

สป ๒๔๕๙/๐๕๙๙
เด็กหญิงศศิธร จารุรังสรรค์

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๐๐
เด็กหญิงอรอุมา เครือศรี

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงกรรณิกา

พฤกษาดำรงกาย
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๐๒
เด็กหญิงมีนา ชลพิทักษ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๐๓
เด็กชายธนดล สวนงาม

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๐๔
เด็กชายวีรเทพ เลิศเจริญกุล

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๐๕
เด็กหญิงชนัญญา กัณทะษา

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงปยะดา สายสิน

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงแพรวา พวงทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๐๘
เด็กหญิงวีระวรรณ โพธิปทมะ

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงอรจิรา กิงทอง

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงกัลยาณี ประมวลรัมย์

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๑๑
เด็กหญิงวริษา ยืนยง

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๑๒

เด็กหญิงอนัญญา แสงนาค
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๑๓

เด็กชายอภิรักษ์ ไชยสาร
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๑๔

เด็กชายธีระเดช ไพเราะ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๑๕
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ไวยโสภี
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๑๖

เด็กชายธนกฤติ ทรัพย์เมฆ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๑๗

เด็กชายบรรชา บุญมา
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๑๘

เด็กชายปรีดา ส่งทวีผล
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๑๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ ปูรัตน์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๘ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงศิริวิมล พวงปญญา

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๒๑

เด็กชายธรรมนูญ เมธาดุษฎีสถิตย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๒๒
เด็กหญิงอรทัย ขำขาว

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๒๓

เด็กหญิงนัฐกานต์ ขาลพรหม
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๒๔

เด็กชายวีระภาพ ศรีเกิดคืน
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๒๕

เด็กหญิงกชกร กรสิทธิกุล
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๒๖
เด็กหญิงกนกทิพย์ พวงเกษร

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๒๗

เด็กหญิงกนกนาถ ฉัตรทิวากุล
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๒๘

เด็กหญิงกนกพร มิงรอด

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๒๙

เด็กหญิงกนกรดา แสงกำพลี
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๓๐
เด็กหญิงกนกวรรณ นำรุ่งโรจน์

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๓๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีสุวรรณโณ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๓๒

เด็กชายกมลกิต พรมพันธ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๓๓
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ทานะมัย

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๓๔
เด็กชายกฤตภาส พัชรีรัตน์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๓๕

เด็กชายกลวัชร อินทร์แปน
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๓๖

เด็กชายกวินท์ ศรีประเสริฐ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๓๗

เด็กหญิงกัญญ์วรา ไหมหรือ
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๓๘
เด็กชายกันตพิสิฐ สุตคุณสันติการ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๓๙

เด็กชายกันตภณ เพ็ญทอง
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๔๐
เด็กชายกันต์ธีร์ อัศวรุ่งสุวรรณ

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๔๑

เด็กหญิงกัลยกร ย่อมเจริญ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๔๒
เด็กชายกัลย์ ดียิง

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๔๓

เด็กหญิงกานต์ธิดา ศรลัมพ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๔๔

เด็กชายกาลวัฏ งามเจตนรมย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๔๕

เด็กชายกิตติกร ฝอยถาวร
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๔๖
เด็กชายกิตติกรณ์ นิตย์แสวง

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๔๗

เด็กชายกิตติลภัส

์

เจริญรุ่งเรืองชัย
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๔๘

เด็กหญิงกิงกนก

่

ยูรนิยม
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๔๙

เด็กหญิงกิงดาว

่

นามมิสา
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๕๐
เด็กหญิงกิงฟา

่

แสนแก้ว
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๕๑

เด็กหญิงกุลณัฐ บุญรัตนกรกิจ
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๕๒

เด็กชายกุลธร นาวารีศรีสุข
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๕๓

เด็กหญิงกุลภามาศ เตยหอม
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๕๔
เด็กหญิงขนิษฐา ปฏิเสน

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๙ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๐๖๕๕

เด็กหญิงขวัญชนก มันสอน

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๕๖

เด็กหญิงขวัญชนก มีเสมา
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๕๗
เด็กหญิงขวัญพิชชา ผลเกิด

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๕๘

เด็กชายคุณากร สีแก้วนิตย์
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๕๙

เด็กหญิงคเณพร เลิศพงษ์วรพันธ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๖๐
เด็กหญิงจตุพร ทรงกลด

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๖๑
เด็กชายจักรกฤษณ์ เพชรเพ็ง

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๖๒

เด็กหญิงจาฏุพัจน์ พูลเกิด
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๖๓

เด็กหญิงจารุภัทร คนเชือ

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๖๔

เด็กชายจารุวัฒน์ เอมบำรุง
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๖๕
เด็กหญิงจินต์จุฑา จุฑามณี

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๖๖

เด็กชายจิรภัทร สุขนิวัตรศิริ
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๖๗

เด็กชายจิรภัทร แซ่ส่ง
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๖๘

เด็กหญิงจิรสุตา บุญสะอาด
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๖๙
เด็กหญิงจิรัชญา สุขแจ้ง

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงจิรัชญา ใจกล้า

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๗๑

เด็กหญิงจิราภา วรรณวงศ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๗๒

เด็กชายจิราเวช เกยานนท์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๗๓
เด็กหญิงจิวรี พิมพ์พรรณชาติ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๗๔

เด็กชายจีรภัทร์ ยะสารวรรณ
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๗๕

เด็กหญิงจีระดิษฐ์ สร้อยเสน
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๗๖

เด็กชายจีรัฏฐ์ โนดไธสง
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๗๗
เด็กหญิงจุฑามาศ บารพรม

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๗๘

เด็กหญิงจุฑามาศ สร้อยเสนา
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๗๙

เด็กชายจุลจักร ตันติดลธเนศ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๘๐
เด็กหญิงฉัตรกมล ปรอดครบุรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๘๑
เด็กชายชญตร์ ชยสดมภ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๘๒

เด็กหญิงชญานิศ เรืองนุ่น
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๘๓

เด็กหญิงชฎาทิพย์ ฤดีชุติพร
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๘๔

เด็กหญิงชนกนันท์ กันยิง

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๘๕
เด็กหญิงชนม์ชนก บัวบาน

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๘๖

เด็กชายชนม์ชนก โหรา
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๘๗

เด็กหญิงชนัญชิดา ตันโกศล

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๘๘

เด็กหญิงชนัญชิดา มงคลสกุลกิจ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๘๙
เด็กหญิงชนัญชิดา เพ็ชรครุฑ

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๐ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๐๖๙๐
เด็กหญิงชนิดา เมตตา

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๙๑

เด็กหญิงชมพูนิกค์ ศิริจารุกิตติ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๙๒
เด็กหญิงชมภิศา ตรีทศ

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๙๓

เด็กหญิงชลนิกานต์ สังวัง
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๙๔

เด็กชายชลพรรษ มณีเนตร
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๙๕

เด็กหญิงชวิศา ศรีสุข
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๙๖
เด็กหญิงชัชชญา บุญมีเล็ก

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๙๗

เด็กหญิงชัญญา เจริญสุข
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๙๘

เด็กหญิงชัญญา เอียนไธสง

้

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๖๙๙

เด็กหญิงชาลิสา ผิวไผ่
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๐๐
เด็กชายชิณณวรรธ กาลมัชฌิมา

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงชิดชนก หล่อวัฒนพงษา

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๐๒
เด็กชายชิษณุพงศ์ บุญสะเดา

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงชุติพร วิดดี

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงฌามา ขุนเณร

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงญาณิศา ชูสุวรรณ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงฐานวีร์ ทองสุข

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๐๗
เด็กหญิงฐิตาพร อมรนพคุณ

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๐๘
เด็กหญิงฐิตาภา อมรนพคุณ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๐๙
เด็กหญิงฐิติญา หาญณรงค์

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๑๐
เด็กชายฐิติพร คณินคิรากร

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๑๑

เด็กหญิงฐิติพร เจนศิริวาณิชย์
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๑๒
เด็กชายฐิติโชติ แก้วปาน

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๑๓

เด็กหญิงณภัทร วิริยะพงษ์ศรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๑๔

เด็กหญิงณภัส ทองก้อน
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๑๕

เด็กหญิงณัชณิชา สุภาพันธ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๑๖
เด็กหญิงณัฎฐณิชา โฉมทัพ

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๑๗

เด็กหญิงณัฎฐธิดา สิงสา
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๑๘

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

วิภวชาติ
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๑๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา แสงบัวผัน
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงณัฏฐนันท์ ศรีพันธวานุสรณ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๒๑

เด็กหญิงณัฏฐปภัส เกิดผล
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๒๒

เด็กชายณัฏฐากร ธาดาธนบดี
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๒๓

เด็กหญิงณัฏฐ์ชา จงเจริญศิลป
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๒๔
เด็กหญิงณัฏณิชา ชืนเชือม

่ ่

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๑ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๐๗๒๕

เด็กชายณัฐกร วงษ์เจริญสิน
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๒๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ สุวรรณรักษา
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๒๗
เด็กชายณัฐกิตต์ งามสง่า

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๒๘

เด็กหญิงณัฐฐิญา สุบินตา
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๒๙

เด็กหญิงณัฐณิชา นนตระอุดร
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงณัฐธยาน์ จันทร์เทียน

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๓๑
เด็กหญิงณัฐธิตา สมศักดิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๓๒

เด็กชายณัฐนนท์ ชวนเชย
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๓๓

เด็กชายณัฐนนท์ อินทรวิจิตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๓๔

เด็กหญิงณัฐนรี กุลสุทธิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๓๕
เด็กหญิงณัฐนันท์ กุมประสิทธิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๓๖

เด็กหญิงณัฐนันท์ จันทร์หอม
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๓๗

เด็กชายณัฐนันท์ ฉิมวัย
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๓๘

เด็กชายณัฐนิภัทร์ ชูแก้ว
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๓๙
เด็กชายณัฐพงศ์ กรวิรัตน์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๔๐
เด็กชายณัฐพงษ์ อารมย์ธนานนท์

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๔๑

เด็กชายณัฐพร เกิดมี
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๔๒

เด็กชายณัฐภัทร ดีวัน
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๔๓
เด็กชายณัฐภัทร อดุลโภคาธร

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๔๔

เด็กชายณัฐภัทร อมรนพคุณ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๔๕

เด็กชายณัฐภัทร์ ศรีสวัสดิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๔๖

เด็กชายณัฐภาคย์ ชมเชย
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๔๗
เด็กหญิงณัฐวรรณ เท่าทอง

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๔๘

เด็กหญิงณิชากร อ่องอร่าม
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๔๙

เด็กหญิงณิชากร ใจฉกรรจ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๕๐
เด็กหญิงณิชากานต์ แก้วโพธิน้อย

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๕๑
เด็กหญิงดลฤดี ระวัง

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๕๒

เด็กหญิงตติญา ละเอียดจิตต์
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๕๓

เด็กหญิงตะวัน ศิริวัฒนสกุล
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๕๔

เด็กชายติณณภพ สุริยพัฒนพงศ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๕๕
เด็กหญิงทรรศกมล พูลสระคู

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๕๖

เด็กชายทศพล สุวรรณวีรกุล

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๕๗

เด็กชายทิษณุ กลินกำธรกุล

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๕๘

เด็กชายธนกร ควรสงวน
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๕๙
เด็กชายธนกร เนตรหัสนัยน์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๒ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๐๗๖๐
เด็กชายธนกฤต ต้นสา

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๖๑

เด็กชายธนกฤต นุขุนทด
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๖๒
เด็กชายธนกฤต แจ้งสุข

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๖๓

เด็กชายธนดล สายระดา
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๖๔

เด็กชายธนธรณ์ มงคลธารวัฒนา
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๖๕

เด็กชายธนภัทร จรัส
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๖๖
เด็กชายธนวัฒน์ สอนสระน้อย

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๖๗

เด็กชายธนวัฒน์ สาดท่าช้าง
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๖๘

เด็กหญิงธนัญภรณ์ ลีปยะสกุลชัย

้

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๖๙

เด็กชายธนาวัฒน์ เสือลอย
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๗๐
เด็กชายธนโชติ แขกวันวงศ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๗๑

เด็กชายธรรศวัฒน์ ไตรยุทธรงค์
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๗๒

เด็กชายธวัชชัย หาดี
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๗๓

เด็กหญิงธวัลพร เดชห้วยไผ่
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๗๔
เด็กหญิงธวัลยา แพงโสม

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๗๕

เด็กหญิงธัญจิรา โทแก้ว
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๗๖

เด็กหญิงธัญชนก จันทร์หอม
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๗๗

เด็กหญิงธัญชนก เหมือนเดช
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๗๘
เด็กหญิงธัญญรัตน์ ศรีชัยนันท์

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๗๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ สาคร
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๘๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ สุวรรณภักดี

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๘๑

เด็กชายธิติ ยศยงเลิศ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๘๒
เด็กชายธิติ แก้วคนตรง

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๘๓

เด็กชายธิติภัทร เจริญกิจผาสุข
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๘๔

เด็กหญิงธีรนันท์ ดีพันธ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๘๕

เด็กชายธีรภัทร อินเมือง
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๘๖
เด็กชายธีรภัทร์ พรมโสภา

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๘๗

เด็กชายธีรภัทร์ พลดงนอก
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๘๘

เด็กชายธีรรัตน์ โตสวัสดิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๘๙

เด็กชายธีรวัฒน์ สายทอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๙๐
เด็กชายธีรสิทธิ

์

ร่มเย็น
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๙๑

เด็กชายธีราธร อุดมศิลป
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๙๒

เด็กชายธีรเจต เชาว์มาก
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๙๓

เด็กชายธีรเดช บุญทอง
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๙๔
เด็กชายธีร์รัฐ ศิรสิทธิวรากุล

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๓ / ๒๘๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๐๗๙๕

เด็กชายนนทชัย แซ่เตียว
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๙๖

เด็กหญิงนพกานต์ จงมีสุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๙๗
เด็กหญิงนพคุณ นนทะศรี

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๙๘

เด็กชายนภัสกร อัศวกุลกำเนิด
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๗๙๙

เด็กหญิงนภัสสร คุ้มภักดี
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๐๐
เด็กชายนรากร เปยมพรเมธากุล

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๐๑
เด็กชายนราธิป เฉลิมพรต

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๐๒
เด็กหญิงนริศรา ศรีบุรัมย์

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๐๓
เด็กหญิงนฤพร ศิลปชัย

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๐๔
เด็กหญิงนลวรรณ ขุ้ยแขก

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงนลิชา ทองดี

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงนลินทิพย์ ศิวิลัย

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๐๗
เด็กชายนวพรรษ พรมศิริ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๐๘
เด็กชายนวรัตน์ สุขสุด

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๐๙
เด็กหญิงนวินดา โสวะภาส

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงนันทนา ทัศเกิด

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๑๑

เด็กชายนันทวัฒน์ โลหิตพันธุ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๑๒

เด็กหญิงนันท์นภัส คนมาก
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๑๓
เด็กชายนิติพงศ์ มาสุวัฒนะ

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๑๔

เด็กชายนิธิศ เกยานนท์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๑๕

เด็กหญิงนิภารัตน์ หอมปรางค์
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๑๖

เด็กหญิงนิยาพร โกศลพิศิษฐ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๑๗
เด็กชายนิรุชา ภูมิเลิศ

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๑๘

เด็กชายนิสสรณ์ สุวานิช
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๑๙

เด็กหญิงนุชนาฏ ทัดทอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงบัณฑิตา ศุภรานนท์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๒๑
เด็กชายบุณยกร ปนสวย

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๒๒

เด็กหญิงบุณยนุช ศิวรักษ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๒๓

เด็กชายปฏิภาณ นามสมุทร
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๒๔

เด็กหญิงปณิชา ชยากรคุณภัทร
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๒๕
เด็กหญิงปทิตตา จินต์ภาณี

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๒๖

เด็กหญิงปนัดดา นานไธสง
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๒๗

เด็กหญิงปนัดดา ประดับคำ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๒๘

เด็กชายปรรัชญ์ เกิดสว่างเนตร
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๒๙
เด็กหญิงประกายฟา กองฉัตร

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๔ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๐๘๓๐ เด็กหญิงปรางค์พลอย
ศรีวงษา

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๓๑

เด็กหญิงปราญชลี เปรมปรีดา
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๓๒
เด็กหญิงปราลี คงตระกูล

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๓๓

เด็กหญิงปสรา สงนวน
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๓๔

เด็กหญิงปณฑารีย์ อรัญศักดิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๓๕

เด็กชายปณณทัต มังคลากุล
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๓๖
เด็กหญิงปาฎิหาริย์ พุกะนัดด์

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๓๗

เด็กหญิงปาณิศา มามาก
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๓๘

เด็กหญิงปานชีวา สุ่มมาตย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๓๙

เด็กหญิงปาลิสา ชือวัฒนชัย

้

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๔๐
เด็กชายปติพงษ์ ปกครอง

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๔๑

เด็กหญิงปยพร มีพันลม
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๔๒

เด็กหญิงปยากร พานิชชีวะกุล
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๔๓

เด็กชายปุญชรัศมิ

์

เศรษฐ์จิรัฐา
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๔๔
เด็กหญิงปุณฑิภา พุฒศรี

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๔๕

เด็กหญิงพรชนก ชัยชนะ
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๔๖

เด็กหญิงพรทิพา ทองใบ
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๔๗

เด็กหญิงพรภาวี แก้วน้อย
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๔๘
เด็กหญิงพราวดี รัตนาวลีกุล

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๔๙

เด็กหญิงพริษา ปาวงค์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงพัชราพร ภายไธสง

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๕๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พิมพ์ภักดิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๕๒
เด็กหญิงพัชราภา บุญรัชกุล

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๕๓

เด็กหญิงพัชราภา ลิมเจริญ

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๕๔

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา เพรียวสามพราน
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๕๕

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ไชยชุมพล

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๕๖
เด็กชายพันธกานต์ ชาวนาฝาย

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๕๗

เด็กหญิงพิชชาพร ภู่ประสงค์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๕๘

เด็กหญิงพิชชาพร มีสัตย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๕๙

เด็กหญิงพิชญธิดา ชิงถ้วยทอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงพิชญา ณ วาโย

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๖๑

เด็กหญิงพิชญา สายวงศ์อินทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๖๒

เด็กหญิงพิชญา สุขเสริม
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๖๓

เด็กหญิงพิชญา เอียมกล้าหาญ

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๖๔
เด็กหญิงพิชญ์ณภัทร ศรีหะ

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๕ / ๒๘๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๐๘๖๕

เด็กหญิงพิชามญชุ์ บุญทิน
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๖๖

เด็กหญิงพิชามญชุ์ เคนบู
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๖๗
เด็กหญิงพิมพ์นารา ยังยิม

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๖๘
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา อยู่สมบูรณ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๖๙
เด็กหญิงพิริยาพรรณ ทรงวิรัตน์

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๗๐
เด็กหญิงพิริยาภรณ์ ทรัพย์ประเสริฐ

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๗๑
เด็กชายพิศลย์ อุตตาลกาญจนา

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๗๒

เด็กหญิงพิสารณี สกุลวานิช
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๗๓

เด็กหญิงพิสิษฐิภา ศรีอ่อน

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๗๔

เด็กหญิงพีรกานต์ กันหาชาลี
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๗๕
เด็กชายพีรดนย์ สาเงิน

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๗๖

เด็กชายพุฒิพงศ์ จันทร์ขำ
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๗๗

เด็กชายพุทธิพงศ์ ภูตน

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๗๘

เด็กชายพูนเพียร ชัยพันธเศรษฐ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๗๙
เด็กหญิงฟาหลังฝน มนตรี

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๘๐
เด็กหญิงภคกมล ดรุมาศ

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๘๑

เด็กชายภคพล อุ้ยสัว

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๘๒

เด็กหญิงภคอร เอกธนาพรเดช
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๘๓
เด็กชายภมรเกียรติ วุฑฒิโกวิทย์

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๘๔

เด็กหญิงภัคจิรา ภาใจธรรม
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๘๕

เด็กหญิงภัคจิราวดี อ้นสวาท
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๘๖

เด็กชายภัครพล วงษ์คำ
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๘๗
เด็กชายภัทรกฤต จิตร์ไชยะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๘๘

เด็กหญิงภัทรนันท์ สุขสง่า
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๘๙

เด็กชายภัทรพงศ์ ใยเมือง
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงภัทรลดา จันทร์พิทักษ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๙๑
เด็กหญิงภัทรวดี สัชชานนท์

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๙๒

เด็กหญิงภัทรวดี แซ่เบ๊
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๙๓

เด็กหญิงภัทราพร ตันเจริญ
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๙๔

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ใหญ่สีมา
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๙๕
เด็กชายภานุพล แสนทำพล

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๙๖

เด็กชายภาพภูผา อัครวงศ์วิรัช
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๙๗

เด็กชายภาวัต แก้วมาดีงาม
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๙๘

เด็กหญิงภาษิณี ยอดสุข

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๘๙๙
เด็กหญิงภิญญดา มงคลโสภณรัตน์

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๖ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๐๙๐๐
เด็กชายภูพาน พิมพ์ทรายมูล

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๐๑
เด็กชายภูมิพัฒน์ วณิชยธร

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๐๒
เด็กชายภูริพัต นุ่มทองคำ

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงมนัสนันท์ เวียงสุข

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงมรกต ศรีภูธร

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๐๕
เด็กหญิงมิรันตี ธเนศธนสาร

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงมีนนารัตน์ ไตรสิงห์

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงมุกดามาศ รุ่งเรืองทำ

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๐๘
เด็กหญิงมุกตาภา อัศวภาณุวัฒน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๐๙
เด็กหญิงมุทิตา ทองสนธิ

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงมุนินทร์ รอดประดิษฐ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๑๑

เด็กหญิงรภิญญา แพรต่วน

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๑๒

เด็กชายรวินันท์ แหยมมิตร
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๑๓

เด็กหญิงรวิพร ทนันชัย
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๑๔
เด็กชายรวีวัฒณ์ เอียมสอาด

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๑๕

เด็กหญิงรสิตา ไวทย์รุ่งโรจน์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๑๖

เด็กชายรักษ์เกล้า เครืองแหวน

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๑๗

เด็กชายรัชพัชร เรืองไรวณิชย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๑๘
เด็กหญิงรินลดา พึงประยูร

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๑๙

เด็กหญิงรุจณิชา เทียนงาม
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๒๐
เด็กหญิงรุ้งระพี เรืองอยู่

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๒๑

เด็กชายฤทธิไกร ร่มไม้

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๒๒
เด็กหญิงลภัสรดา พรานเนือ

้

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๒๓

เด็กหญิงลัดดา ทอนมาตย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๒๔

เด็กหญิงล้านนา หัตถโชติ
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๒๕

เด็กหญิงวชิราพร งามชืน

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๒๖
เด็กหญิงวรรณาพร วงษ์สังฮะ

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๒๗

เด็กหญิงวรรณิดา แจ่มเสมอ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๒๘

เด็กหญิงวรัญญา มีบุญ
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๒๙

เด็กหญิงวรัญญา เจริญยิง

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงวรินธร ภู่ถาวร

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๓๑

เด็กหญิงวริยา ธนสารวัน
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๓๒

เด็กหญิงวริศรา พรมวงศ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๓๓

เด็กชายวัชรพล อยู่คง
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๓๔
เด็กหญิงวัชรภรณ์ จิรบุญวัชรกุล

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๗ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๐๙๓๕

เด็กหญิงวาสนา ปดพยันต์
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๓๖

เด็กหญิงวิชญาดา ตังสมาจาร

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๓๗
เด็กหญิงวิภาวินี พลีน้อย

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๓๘

เด็กหญิงวิรรักษ์ พรหมลา
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๓๙

เด็กหญิงวิรัณดา ชัยสายัณห์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๔๐
เด็กหญิงวิรัลพัชร นิมปราง

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๔๑
เด็กหญิงวิราวรรณ พรหมจิว

๋

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๔๒

เด็กชายวิศรุต ประกอบผล
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๔๓

เด็กหญิงวิไลภรณ์ สุจารี
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๔๔

เด็กหญิงวีรดา วอนนำเพ็ชร
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๔๕
เด็กหญิงวีราวัลย์ ตังธนอมรสิริ

้

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๔๖

เด็กหญิงศกุนิชญ์ สิงห์คลี
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๔๗
เด็กหญิงศริญญาพร แก้วพวง

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๔๘

เด็กหญิงศศิธร ขันทะศิลา
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๔๙
เด็กหญิงศศิธร ชวนคิด

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๕๐
เด็กหญิงศศิปภัสร์ ภูริโพธิสานนท์

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๕๑

เด็กหญิงศศิวิมล จิตตาดู
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๕๒

เด็กหญิงศิกานต์ อินทรโสภา
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๕๓
เด็กชายศินาตชาย สนิท

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๕๔

เด็กชายศิรชัย นิมเจริญวงศ์

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๕๕

เด็กชายศิรณัฏฐ์ จันต๊ะอุตม์
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๕๖

เด็กหญิงศิรภัสสร ยืนยงค์
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๕๗
เด็กชายศิริชาติ บุญบารมี

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๕๘

เด็กชายศิลา สายทอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๕๙

เด็กชายศิวะสิทธิ

์

เหมวงษ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๖๐
เด็กชายศุภกร กิตติกันตพัชร

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๖๑
เด็กชายศุภชัย ฤทัยวิศาล

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๖๒

เด็กชายศุภณัฐ บุญทะวง
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๖๓

เด็กชายศุภวิชญ์ สุพรรณ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๖๔

เด็กหญิงศุภศิริ
ประสาทเขตต์การ ๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๖๕
เด็กหญิงศุภิสรา ขาวสะอาด

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๖๖

เด็กชายสรยุทธ กรัณยพัฒนพงศ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๖๗

เด็กหญิงสรัลพร พรพัฒนามงคล
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๖๘

เด็กหญิงสิมิลัน พงษ์นอนิล
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๖๙
เด็กชายสิรภพ โกมารทัต

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๘ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงสิรภัทร ชาติมนตรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๗๑

เด็กหญิงสิรภัทร สุขวิชัย
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๗๒
เด็กหญิงสิริกร ยียวน

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๗๓

เด็กหญิงสิริกานต์ ธีรรัตตัญู
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๗๔
เด็กหญิงสิรินญาภรณ์ สระศรีโพธิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๗๕

เด็กหญิงสุจิตตา ศิริพัชรางกูร
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๗๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ กางกรณ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๗๗

เด็กหญิงสุพิชชา สิทธิพันธ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๗๘

เด็กหญิงสุพีญา สุรเนตร
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๗๙

เด็กหญิงสุรัสวดี ศรีพล
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๘๐
นายสุเมธ อินทแสน

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๘๑

เด็กหญิงสุเมธินี สัตยาภิวัฒน์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๘๒

เด็กหญิงอนิญชนา บุญกลิน

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๘๓

เด็กชายอนิวัฒน์ นามเขตร์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๘๔
เด็กหญิงอริยาภรณ์

สุดเสถียรธานนท์
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๘๕

เด็กหญิงอัฐภิญญา ถาวร
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๘๖

เด็กชายอัศวัฒน์ สุวรรณศร
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๘๗

เด็กชายอาชวิน ภูริณัฐภูมิ
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๘๘
เด็กหญิงอาทิตยา ภู่ประสงค์

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๘๙

เด็กหญิงอาทิตยา ศิลาเหลือง
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๙๐
เด็กชายอิทธิพัทธ์ ไพโรจน์

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๙๑

เด็กหญิงอิลิมีเลช เวีย
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๙๒
เด็กหญิงเขมจิรา อุปพงษ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๙๓

เด็กชายเจษฎา ทองสำราญ
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๙๔

เด็กชายเตชิต กวินปกรณ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๙๕

เด็กหญิงเบญจมาศ เปรมโพธิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๙๖
เด็กหญิงเบญจรัตน์ วิรัตรมณี

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๙๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ พลันสุข

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๙๘

เด็กหญิงเอมอร กลันยวง

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๐๙๙๙

เด็กหญิงแพรวา หรินทรัตน์
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๑๐๐๐
เด็กหญิงแสงดาว มุขขันธ์

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๑๐๐๑
เด็กหญิงโชติกา องค์ศิริศิลป

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๑๐๐๒
เด็กชายไกรวิชญ์ อินทรโคตร

๑๕/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงไอลดา เอียดแก้ว

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๑๐๐๔
เด็กชายเกรียงไกร สีทอง

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๙ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๑๐๐๕
เด็กชายจนุกิตติ

์

กอประคอง
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๐๖
เด็กชายนวพล อินโสภา

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๐๗
เด็กชายพงษ์พิพัฒ คำชู

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๐๘
เด็กชายพชร

ชำนาญเขตรกรณ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๐๙
เด็กชายพลอธิป พิมสมาน

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๑๐
เด็กชายภัทรพล เสรีวัลลภ

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๑๑
เด็กชายเมฆภัทร พิศวาส

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๑๒

เด็กชายไรวินทร์ ภาสพงษ์ไพศาล
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๑๓

เด็กชายสิรวิชญ์ พรมเมือง
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๑๔

เด็กชายโสภณ สีหาบุญทัน
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๑๕
เด็กหญิงกฤตพร ปนอาสา

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๑๖

เด็กหญิงกัญญาภัส พานแก้ว
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๑๗

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

เชือไทย

้

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๑๘
เด็กหญิงชัญญาจิณณ์ ดวงประเสริฐ

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๑๙
เด็กหญิงชุตินันท์ วิริยะภูวดล

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงญาดา เจนรุ่งโรจน์สกุล

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๒๑
เด็กหญิงปรียาวรรณ ชาวชอบ

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๒๒

เด็กหญิงปาริชาติ แก้วใจ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๒๓
เด็กหญิงพัชรพร สิงห์สถิตย์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๒๔

เด็กหญิงศตพร สีลัง
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๒๕

เด็กหญิงศิริวรรณ อ่อนนุช
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๒๖

เด็กหญิงศุภกมล ปานสายบม
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๒๗
เด็กหญิงสายธารทิพย์

กลินน้อย

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๒๘

เด็กหญิงสิรินทิพย์ บุตรจ้อม
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๒๙

เด็กหญิงสุภัสสรา เสนาสังข์
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ เปยมวิทย์

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๓๑
เด็กหญิงหฤทัย ไชยเยส

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๓๒

เด็กหญิงอริศรา บุญเสริม
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๓๓

เด็กหญิงอาทิตยา กันพรมกาศ
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๓๔

เด็กหญิงอารียา บุญเสริม
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๓๕
เด็กชายกิติภัทร ทอนสูงเนิน

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๓๖

เด็กชายทักษนัย จันทะเขียน
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๓๗

เด็กชายนฏกร ม่วงลอย
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๓๘

เด็กชายพงศธร โลนไธสง
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๓๙
เด็กชายภูตะวัน ภาชนะกาญจน์

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๐ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๑๐๔๐
เด็กหญิงจันทร์วลัย จำนงลักษ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๔๑

เด็กหญิงณัฐวรา เปรมสำราญ
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๔๒
เด็กหญิงธนิตชา จินดารา

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๔๓

เด็กหญิงธัญพิมล เกตจินดา
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๔๔

เด็กหญิงประภาสิริ เบ้าอู๋
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๔๕

เด็กหญิงปญจรัตน์ ปาสำลี
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๔๖
เด็กหญิงเพชรรัตน์ จงเจียรวัฒนกุล

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๔๗

เด็กหญิงสิริยา คีรีประสพทอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๔๘

เด็กชายกรณพัชร์ สมพลาสิน
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๔๙

เด็กชายกรวิชญ์ แท่งทอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๕๐
เด็กชายกษิดิส กำกระโทก

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๕๑

เด็กชายเกียรติกุล รอดคลองตัน
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๕๒

เด็กชายณพวิทย์ ถัง
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๕๓

เด็กชายณัฐพงษ์ กันยานนท์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๕๔
เด็กชายธนกร ทัยพิทักสิน

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๕๕
เด็กชายเบญจมินทร์ เกิดโมลี

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๕๖

เด็กชายปยวัฒน์ รุจิเรข
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๕๗

เด็กชายพัชรภูมิ มีเรือง
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๕๘
เด็กชายภัคพล นิลรัตน์

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๕๙

เด็กชายมุกชัย สีม่วง
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๖๐
เด็กชายวรชิต จังประเสริฐ

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๖๑

เด็กชายวีรภัทร แนวดีศรี
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๖๒
เด็กหญิงจรินทร์ธร จันทร์โสดา

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๖๓

เด็กหญิงชาลิสา พรมบุตร
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๖๔
เด็กหญิงญาดาคุณัช ฟกอินทร์

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๖๕

เด็กหญิงณิชา มาลีสี
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๖๖
เด็กหญิงธนัญญา โกลาหะฬะ

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๖๗

เด็กหญิงนริศรา สายพิน
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๖๘

เด็กหญิงนันทิภัคค์ พรหมจันทร์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๖๙

เด็กหญิงปวริศรา ศรีจันทร์รัศมี
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงปาริชาต สถิรนันท์

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๗๑

เด็กหญิงปยธิดา อินทวงศ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๗๒

เด็กหญิงพรรณภัค เพ็งเพชร์
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๗๓

เด็กหญิงโยษิตา พรหมอ่อน
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๗๔
เด็กหญิงวรรณษา ทองดีนอก

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๑ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๑๐๗๕

เด็กหญิงวาสนา ฉายแสง
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๗๖

เด็กหญิงศดานันท์ บุญเยียม

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๗๗
เด็กหญิงศุจีภรณ์ เกียรติคุณศรี

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๗๘

เด็กหญิงสิดาพร แสนสุข
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๗๙

เด็กหญิงสุพิชชา บรรจโรจน์
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงอภิสรา สุขคล้าย

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๘๑
เด็กหญิงอารญาพร นิกัม

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๘๒

เด็กหญิงอารียา หวังแอบกลาง
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๘๓

เด็กหญิงมัณฑนา หลงทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๘๔

เด็กชายกฤษณ ศรีจันทึก
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๘๕
เด็กชายกุลพัทธ์ ศรีวิสุทธิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๘๖

เด็กชายณัฐดนัย แก้วกนก
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๘๗

เด็กชายณัฐพัชร์ ไพศาลตันติวงศ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๘๘

เด็กชายปฏิภาณ ดวงแก้ว
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๘๙
เด็กชายพงศภัค ศรีสุข

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๙๐
เด็กชายภัทรพล พุ่มเกษรี

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๙๑

เด็กชายภัทรพล สมัยปกครอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๙๒

เด็กชายภูมิพันธ์ จันเติบ
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๙๓
เด็กชายยศภัทร ประนม

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๙๔

เด็กชายวิทวัส วรสาร
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๙๕

เด็กชายวิทวัส เย็นวัฒนา
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๙๖

เด็กชายศวิษฐ์ สวัสดิวอ

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๙๗
เด็กชายศุภเสริฐ สัมฤทธิรินทร์

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๙๘

เด็กชายสรรเพชร สองรักษ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๐๙๙

เด็กหญิงกชกร มะโนภัย
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงโขมภัสตร์ บัณฑิต

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๐๑
เด็กหญิงณัฐพร พันธุมาศ

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๐๒

เด็กหญิงณัฐมน สุทธิรักษา
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๐๓

เด็กหญิงดวงกมล ขิมอิม

้ ่

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๐๔

เด็กหญิงธนพร พึงทรัพย์

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๐๕
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ เดชพละ

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๐๖

เด็กหญิงเบญจพร คงประโคน
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๐๗ เด็กหญิงปริญญาภรณ์
หาญละคร

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๐๘

เด็กหญิงปณณพร มาชู
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๐๙
เด็กหญิงพานิดา ไพบูลย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๒ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๑๑๑๐

เด็กหญิงพีรดา แนวคำ
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงภูริชญา ผึงผล

้

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๑๒

เด็กหญิงวนันรัตน์ ธนกุลสุทธิวัชร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงวศินี มามี
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๑๔

เด็กหญิงวิชญาดา ทองก๊วย
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๑๕

เด็กหญิงสริตา ปานหร่าย

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๑๖

เด็กหญิงสุชาดา ชินภักดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๑๗

เด็กหญิงสุพัตรา จำปาหอม
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๑๘

เด็กหญิงอมลวรรณ
ธนนคุณาพูนพงษ์ ๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๑๙

เด็กหญิงอัญมณี พฤกษาสรณ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๒๐
เด็กหญิงอารดา มลิหอม

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๒๑

เด็กชายคฑาธร ภู่สิงห์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๒๒

เด็กชายณัฐธวัชชัย โชติรัตน์
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๒๓

เด็กชายปวิช หิรัญนรากร

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๒๔

เด็กชายปยพนธ์ สุขมากอนันต์
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๒๕

เด็กชายพิชิตพล ไชยสงคราม
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๒๖

เด็กชายรัตนชัย นาคพลี
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๒๗

เด็กชายวีระกาญจน์ รุ่งโรจน์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๒๘

เด็กชายศรวิชญ์ นาเมืองรักษ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๒๙

เด็กชายสัญชัย เวฬุวนารักษ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๓๐

เด็กชายสิริณัฏฐ์ แซ่เอา
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๓๑

เด็กชายอรัญ ปล้องเกิด
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๓๒

เด็กหญิงกชกร อมรเมตตจิต
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๓๓
เด็กหญิงกนกธนพัฒน์

นิธิภัทร์ธนากุล
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๓๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ด้วงแสง
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๓๕

เด็กหญิงจีราภัทร โลนันท์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๓๖

เด็กหญิงจุฑามาศ จันทร์ปญญา
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๓๗

เด็กหญิงชลลฎา พันสีนาม
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๓๘

เด็กหญิงชิดชนก ไพรงาม
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๓๙

เด็กหญิงญาดา มุกดาสนิท
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๔๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา คล้ายทอง

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๔๑

เด็กหญิงณิชชิศา ทับมัน

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงนภัสสร มะธิปไข
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๔๓

เด็กหญิงนันท์มนัส ภมร
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๔๔

เด็กหญิงนารีรัตน์ ดีรมรัมย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๓ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๑๑๔๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ว่านคำเพชร
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงชฎาพร หนูหลำ
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๔๗

เด็กหญิงพิริยากร ตาดต่าย
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๔๘

เด็กหญิงพีรดา เคารพ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๔๙

เด็กหญิงภัทรลภา วงค์กลม
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๕๐

เด็กหญิงภัทรวดี พิมพามา
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๕๑

เด็กหญิงวันวิสา ปาบุตร
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๕๒

เด็กหญิงศุภกาญจน์ คล้ายเทพ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงศุภานัน อำอวด
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๕๔

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ทีอุปมา

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๕๕

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ นาคจู
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๕๖

เด็กชายกฤตานนท์ กุ่ยสาคร
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๕๗

เด็กชายกีรติ เขียวตาด
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๕๘

เด็กชายจิรวัฒน์ แถมสุข
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๕๙

เด็กชายณัฐพนธ์ ผลานิสงค์
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๖๐

เด็กชายธนพล สารีภาค
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๖๑

เด็กชายธนวัฒน์ โอภาส
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๖๒

เด็กชายธรรมรัตน์ จุลมุสิก
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๖๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

ลาดบัวขาว
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๖๔

เด็กชายนราธิป กัลยาบรรดิษ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๖๕

เด็กชายนราวิชญ์ โพธิศรี

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๖๖

เด็กชายบูรพา ภู่แดง
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๖๗

เด็กชายปยพนธ์ คำมูล

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๖๘

เด็กชายพงศ์พิรัชย์ แปนพงษ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๖๙

เด็กชายวีรวัฒน์ อิงธิสาร
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๗๐

เด็กชายศฎายุทธ จันโทกุล
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๗๑

เด็กชายเศรษฐพงศ์ เอกชัย
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๗๒

เด็กชายสรวิชญ์ รองเดช
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๗๓

เด็กชายสหรัถ ภาคศัพท์
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๗๔

เด็กชายสุธีรพงษ์ สว่างเนตร
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๗๕

เด็กชายอภิรักษ์ นามวงษ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๗๖

เด็กชายอิทธิกร จันทร์หงษ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๗๗

เด็กหญิงเกวลิน จันทร์ฉำ
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๗๘

เด็กหญิงชนันต์ธร โชคสีหะวัตร์
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๗๙

เด็กหญิงชลกาญจน์ ชูรัตน์
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๔ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๑๑๘๐

เด็กหญิงทิพย์ภวา ธงวาด
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๘๑

เด็กหญิงนภัสสร หะรังษี
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๘๒

เด็กหญิงปพิชญา ผิวงาม
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๘๓

เด็กหญิงปณฑิตา พวงสมบัติ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๘๔

เด็กหญิงพรรพษา ชืนพิศาล

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๘๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ ชินทะนา
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๘๖ เด็กหญิงพิชญานภัสรฎ์
ฝงสระ

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๘๗

เด็กหญิงรินรดา ปลอดสกุล
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงวรกมล ม่วงสุข
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๘๙

เด็กหญิงศรินยา เย็นสบาย
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๙๐
เด็กหญิงศรีวิมลรัตน์ จันทร์ประสิทธิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๙๑

เด็กหญิงศิริกุล ก่อสูงเนิน
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๙๒

เด็กหญิงศุภธนี จันทร์เจริญ
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๙๓

เด็กหญิงสโรชา คุมพล
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๙๔

เด็กหญิงสิกัญฑมาศ จันทร์แปน
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๙๕

เด็กหญิงสุนิสา พันธุ์เพ็ง
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๙๖

เด็กหญิงอภิพาวดี ดวงดาว
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๙๗

เด็กหญิงอัญชิสา ธีรกุลเดช
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๙๘

เด็กหญิงอุมาพร เพิมเพ็ง

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๑๙๙

เด็กชายกิตติ ปตถา
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๐๐
เด็กชายจิรพนธ์ ศรีพงษ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๐๑

เด็กชายเจษฎาวุธ สวัสดี
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๐๒
เด็กชายฐิติพงษ์ ดวงดี

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๐๓

เด็กชายธนวุฒิ โสภาสพ
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๐๔

เด็กชายธนากร เวชกามา
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๐๕

เด็กชายธิรติพันธ์ นาคคล้าย
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๐๖
เด็กชายปุญญพัฒน์ แก้วประสิทธิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๐๗

เด็กชายพีรวัส ประทุมมา
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๐๘

เด็กชายพุทธิพงศ์ ทีประเทศ
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๐๙

เด็กชายภูมิ หมอกแก้ว
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๑๐
เด็กชายมาวิณ จันทนพิทักษ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๑๑

เด็กชายวุฒิชัย มูลทอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๑๒

เด็กชายศุภกร โลกาวิทย์
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๑๓

เด็กชายสหรัถ สุขเงิน
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๑๔

เด็กชายสุภัคค ชุนลาหานาค
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๕ / ๒๘๔

้
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สป ๒๔๕๙/๑๒๑๕

เด็กชายอดิเทพ ดีแสน
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๑๖

เด็กชายอันวา ลี
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๑๗

เด็กหญิงกนกวรรณ หวานฉำ
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๑๘
เด็กหญิงกาญจนสุภา แก้วหนองยาง

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๑๙

เด็กหญิงขวัญฤทัย กุลวงศ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๒๐

เด็กหญิงแขรัตน์ รักเขตวิทย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๒๑

เด็กหญิงจิณณพัต ซ่อนกลิน

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๒๒

เด็กหญิงชลธิชา เทียนนาค
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๒๓

เด็กหญิงชลลดา ริมสมุทรไชย
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๒๔

เด็กหญิงณิชาพัชร์ แซ่ลือ

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๒๕

เด็กหญิงดาราพร เติมศิริเกียรติ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๒๖

เด็กหญิงนภัคจิรา คำไสย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๒๗

เด็กหญิงนริดา วิรุณพันธ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๒๘

เด็กหญิงนวลพรรณ ผลจันทร์
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๒๙

เด็กหญิงปณิตา ตอสูงเนิน
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๓๐

เด็กหญิงพัชราภา บุญริว

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๓๑

เด็กหญิงพันธิตรา สุทธิสงค์
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๓๒

เด็กหญิงภูริชญา ปทมเนตร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๓๓

เด็กหญิงสุทธิดา ชองศรี
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๓๔

เด็กชายกวินท์ พันสง่า
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๓๕

เด็กชายชัยมงคล ผาดจันทร์
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๓๖

เด็กชายณัฐภัทร เจนจพ
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ เทวินสืบ
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๓๘

เด็กชายทักษ์ดนัย พิมพ์พาลัย
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๓๙

เด็กชายธีรโชติ หอมกระจาย
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๔๐

เด็กชายนัฐนัน ไทยพิทักษ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๔๑

เด็กชายปยพัทธ์ คำมูล

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๔๒

เด็กชายปุญญพัฒน์ ศรีบุรินทร์
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๔๓

เด็กชายพันธ์ยศ ธนวัตกุลเกียรติ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๔๔

เด็กชายพีรพัฒน์ อ่อนคง
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๔๕

เด็กชายวุฒิภัทร สุรัติในธรรม
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๔๖

เด็กชายอนาคิน เพชรนำพงษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๔๗

เด็กหญิงกนิษฐา เจียมศิริโรจน์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๔๘

เด็กหญิงกุลธิดา ภู่สุวรรณ
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๔๙

เด็กหญิงเกวลี พุ่มไพรินทร์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๖ / ๒๘๔
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สป ๒๔๕๙/๑๒๕๐

เด็กหญิงชมพูนุช อวยพร
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๕๑

เด็กหญิงณัฐกมล แจ่มกระจ่าง
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๕๒

เด็กหญิงนำทิพย์ น้อยหลุบเลา
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๕๓

เด็กหญิงนิลปทม์ บุญอาจ
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๕๔

เด็กหญิงปาริชาติ ว่องไว
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๕๕

เด็กหญิงปยนันท์ สุขมากอนันต์
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๕๖

เด็กหญิงพรรษา นิลวรรณ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๕๗

เด็กหญิงพัชรี คำโคตรสูนย์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๕๘

เด็กหญิงพิชามญณ์ ออกแมน
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๕๙

เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน โห
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๖๐
เด็กหญิงภิญญดา มะณีโชติ

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๖๑

เด็กหญิงมนทกานติ วารี
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๖๒

เด็กหญิงมนทิราลัย ขันสีทา

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๖๓

เด็กหญิงยุวพร คำสุนทร
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๖๔

เด็กหญิงรัชนก ยอดอ่อน
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๖๕

เด็กหญิงวิลาวรรณ โพธิกมล

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๖๖

เด็กหญิงวีระดา หาญจิตต์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๖๗

เด็กหญิงสิริยากร รุ่งวิสัย
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๖๘

เด็กหญิงสุมิตรา โขมะพัฒน์
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๖๙

เด็กหญิงอรกัญญา เณรจาที
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๗๐

เด็กชายคฑาวุฒิ แช่มเสือ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๗๑

เด็กชายฐิติพงศ์ ไทรสง่า
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๗๒

เด็กชายธนวัฒน์ หวล

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๗๓

เด็กชายพงศธร สีม่วง
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๗๔

เด็กชายภูริทัศน์ จันทร์ภักดี
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๗๕

เด็กชายรพีภัทร พารา
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๗๖

เด็กชายวายุพัตร์ อินทเนตร
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๗๗

เด็กชายสิรวิชญ์ ทองทาย

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๗๘

เด็กชายอนุสรณ์ เดชจำเริญ
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๗๙

เด็กหญิงกชกร ผลโพธิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๘๐ เด็กหญิงกาญจนาภรณ์
ทองหอม

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๘๑

เด็กหญิงเกตุวารี เพชรพันธ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๘๒

เด็กหญิงเกศริน ชมเชียง
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๘๓

เด็กหญิงจิตตินี จันทนา
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๘๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เพาะเจาะ
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๗ / ๒๘๔

้
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สป ๒๔๕๙/๑๒๘๕

เด็กหญิงณัฐพร โพธิพวง

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๘๖

เด็กหญิงทองกนก เรือนมูล
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๘๗ เด็กหญิงธนาทิพคุณัญญ์

เตียงงา
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๘๘

เด็กหญิงธนาภิรมย์ จันทร์อรุณ
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๘๙

เด็กหญิงธัญวรรณ ไกรสิน
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๙๐

เด็กหญิงนัฐรีพร โนมูล

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๙๑

เด็กหญิงพณิตา ตรีทอง
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๙๒

เด็กหญิงภาวดี เหมไชย
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๙๓

เด็กหญิงภาวิดา จันคำ

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๙๔

เด็กหญิงเมษิณี หารบัวคำ
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๙๕

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ณ  วันดี
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๙๖

เด็กหญิงศิริกัลยา กัลยาศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๙๗

เด็กหญิงสรัลชนา แจ่มจำรัส
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๙๘

เด็กหญิงสวิชญา ฤกษ์ศิริพงษ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๒๙๙

เด็กหญิงอชิตา ชมสน
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๐๐
เด็กชายกิตติภัท จินดา

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๐๑

เด็กชายชัชชัย ชอบธรรม
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๐๒

เด็กชายณัฏฐพล สินศิริ
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๐๓
เด็กชายพงศกร คำแก้ว

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๐๔

เด็กชายธนเทพ พรหมอยู่
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๐๕

เด็กชายธนาคาร เชียงทอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๐๖

เด็กชายนิติภูมิ ไพคำนาม
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๐๗
เด็กชายพิชัย แสงสุริยะ

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๐๘

เด็กชายเพชรหนึง

่

เครือแก้ว
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๐๙

เด็กชายภคพล แดงสม
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๑๐

เด็กชายภัทรพงศ์ ทองสุข
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๑๑

เด็กชายรัชชานนท์ สมยัง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๑๒

เด็กชายวรุตม์ ตันสกุล
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๑๓

เด็กชายวีรพล วงศ์ศรีอ่อน
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๑๔

เด็กชายศิรภากรณ์ ไชยา

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๑๕

เด็กชายศิรวัฒน์ วีรยศพงศ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๑๖

เด็กชายสหรัช สุขสังห์ขาร
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๑๗

เด็กหญิงกันยาวัลย์ เสาเง่อ
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๑๘

เด็กหญิงขวัญฤดี อะจะลานนท์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๑๙

เด็กหญิงณัฐนิชา การงาน
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๘ / ๒๘๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๑๓๒๐

เด็กหญิงณัฐสุดา รืนเหลย

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๒๑

เด็กหญิงธวัลรัตน์ กลางบุตร

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๒๒

เด็กหญิงนติกา จินดารา
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงปาณิสรา หังสาจะระ
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๒๔

เด็กหญิงพรรณผกา ฦาฤทธิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๒๕

เด็กหญิงศศิธร ประสพคุณ
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๒๖

เด็กหญิงอทิตยา สังสันทิ
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๒๗

เด็กหญิงกรรวี ศรีสนัน

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๒๘

เด็กหญิงกรวรรณ วิไลวรรณ
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๒๙ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
สิรินุรักษ์โยธิน

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๓๐
เด็กหญิงกานระวี แดงกลัด

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๓๑

เด็กหญิงจิรัชญา พลีทอง
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๓๒

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ธนะโชติ
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๓๓

เด็กหญิงธนภรณ์ สุวรรณราช
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๓๔

เด็กหญิงธันยพร แก้วผิว
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๓๕

เด็กหญิงปนกมล คุ้มสูงเนิน
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๓๖

เด็กหญิงพิรดา เงินมาบุญช่วย
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๓๗

เด็กหญิงพุทธาพร เฟองสินธุ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๓๘

เด็กหญิงภรภัทร อรุณจิตพิมล
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๓๙

เด็กหญิงมนัญญา แตงกลับ
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๔๐

เด็กหญิงวรรณอร อ่อนน้อย
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงศตพร อินสิงห์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๔๒

เด็กหญิงศศิธร แจ้งกระจ่าง
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๔๓

เด็กหญิงสิรินทรา อินตา
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๔๔

เด็กหญิงสุวนันท์

อินทรานุวงษ์ ณ ลำพูน
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๔๕

เด็กหญิงอทัญญตา ยาวิชัย
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๔๖

เด็กหญิงอรอุมา วัดเมือง
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๔๗

เด็กหญิงเขมรินทร์ เซียงเหลียว

่ ่

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๔๘

เด็กชายกฤตภาส เรืองนุชถี
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๔๙

เด็กชายกิตติภณ เจริญศิลป
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๕๐
เด็กชายชนิสร จันทร์สุขสวัสดิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๕๑

เด็กชายชูเกียรติ บุญบารมี
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๕๒

เด็กชายฐิติโชติ บรรเทา
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๕๓

เด็กชายณัฐนนท์ สิงห์โตอ่อน
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๕๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ สุโขพันธ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๙ / ๒๘๔

้
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สป ๒๔๕๙/๑๓๕๕

เด็กชายธนกร นิลโต

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๕๖

เด็กชายธนบดี ถังมาตย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๕๗

เด็กชายธนากร อยู่พูล
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๕๘

เด็กชายธนาธร คชสาร
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๕๙

เด็กชายธีรภัทร ทิณรัตน์
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๖๐

เด็กชายนนทวัฒน์ ทาบรรหาญ
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๖๑

เด็กชายภารินทร์ หนูแก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๖๒

เด็กชายสิงหา คำหล้า
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๖๓

เด็กชายอดิศร สะอาด
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๖๔

เด็กหญิงจิตรลดา สีลาเลิศ
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๖๕

เด็กหญิงญาณากร หรุ่นโพธิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๖๖

เด็กหญิงฐิดาภา ไหมทอง
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๖๗

เด็กหญิงณัชชา ถาวรจิต
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๖๘

เด็กหญิงณัฏฐนันท์ จวงจันทร์
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๖๙

เด็กหญิงตันหยง สุขสำราญ
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๗๐

เด็กหญิงนันทิญา เนตรจินดา
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๗๑

เด็กหญิงบุษบา ศรีสุข
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๗๒

เด็กหญิงปาริชาติ กองเกิด
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๗๓

เด็กหญิงพรนภัส แก่นชัยภูมิ
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๗๔

เด็กหญิงภัทร์พิมล จันทเขต
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๗๕

เด็กหญิงภัทราภรณ์ แซ่เตียว
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๗๖

เด็กหญิงวรรณกร สีใส
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงวรินญา ยังยืน

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๗๘

เด็กหญิงอดิสา อุทธกัง
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๗๙

เด็กหญิงอริสรา บุญลือชา

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๘๐

เด็กหญิงอารีญา ภูพาที
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๑๓๘๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พลูสำราญ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๓๘๒

เด็กชายนรินทร แสงสว่าง
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๓๘๓

เด็กชายอิทธิเทพ วัฒนะผล
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๓๘๔

เด็กชายปญญา แฉล้ม
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๓๘๕

เด็กชายวีระชัย ศรีฟา
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๓๘๖

เด็กหญิงวรกานต์ เอียมธรรม

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๓๘๗

เด็กหญิงอริศรา มลเทียน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๓๘๘

เด็กหญิงอัจจิมา แสนนางชน
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๓๘๙

เด็กหญิงสุรางคณา สิงห์โต
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๔๐ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๑๓๙๐

เด็กหญิงแพรวา แสงวิทยเวช
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๓๙๑

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

เทียงอ่อน

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๓๙๒
เด็กหญิงพลอยพรรณ ภูนุช

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงสวรรยา พิจารณ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๓๙๔

เด็กหญิงสุชาวดี สุวรรณจินดา
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๓๙๕

เด็กหญิงอรพิมพ์ ไตรภูทอน
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๓๙๖

เด็กชายธนพล ปานคง
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๓๙๗

เด็กหญิงนุชนาฏ เกตุขวง
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๓๙๘

เด็กหญิงการะเกด ทองศรี
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๓๙๙

เด็กหญิงกัลยกร ลองทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๐๐
เด็กชายอธิวัตน์ ภู่ศรี

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๐๑

เด็กหญิงพรรวษา มามี
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๐๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

มิตรไทย
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๐๓

เด็กชายวชิรวิชญ์ กิมประพันธ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๐๔
เด็กชายเจษฏา มงคลสุภา

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๐๕

เด็กชายณัฐฐชัย สาอำ
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๐๖

เด็กชายณัฏฐกร ถินทอง
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๐๗

เด็กชายสุรธีร์ ขำปลืมจิต

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๐๘
เด็กหญิงนพรัตน์ นาราช

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๐๙ เด็กหญิงประภาพรรณ
รุ่งเร่

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๑๐

เด็กหญิงบุญสิตา โพธิเล็ก

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๑๑

เด็กหญิงจีรนันท์ บุญชู
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๑๒

เด็กหญิงกานติมา สวัสดิพริง

์ ้

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๑๓

เด็กหญิงธนภรณ์ กาญจน์จันทร์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ทีปรึกษา

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๑๕

เด็กหญิงปนัดดา ปานสมัย
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๑๖

เด็กหญิงธรรมรงค์ นุชไตรราช
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๑๗

เด็กหญิงภัทรธาดา รอดดี
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๑๘

เด็กชายอภิเดช นุชแสงพลี
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๑๙

เด็กชายกิติพงศ์ สมชำนุ
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๒๐
เด็กหญิงสุวภัทร บุดดาจันทร์

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๒๑

เด็กหญิงณัฐนันท์ ตรีนนท์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๒๒

เด็กชายกอบบุญ สัญญโรจน์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๒๓

นางสาวชนินันท์ เชยสุวรรณ
๑๐/๐๒/๒๕๓๕

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๒๔

นายทวีชัย บัวสนธิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๑๓

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๔๑ / ๒๘๔

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๑๔๒๕

เด็กชายเขมทัต ไชยเกิด
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๒๖

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงเดือน
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๒๗

เด็กชายธีรวุฒิ นุชเจริญ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๒๘

เด็กชายภูมินันท์ รืนอุรา

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๒๙

เด็กชายนครินทร์ ชัยชาญ
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๓๐

เด็กชายอาณัฐ จันทร์แก้ว
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๓๑

เด็กชายสุทัศน์ ฉายัษฐิต
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๓๒

เด็กชายอภิวัฒน์ รอดมา
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๓๓

เด็กชายอภิรักษ์ ชัยประสิทธิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๓๔

เด็กชายวรพล สำแดงเดช
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๓๕

เด็กชายชาคริต แก้วคำ
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๓๖

เด็กชายนราวิชญ์ ดังขุนทด

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๓๗

เด็กชายกิตติภูมิ นาคูณ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๓๘

เด็กชายกันต์ธัช โคตรพัฒน์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๓๙

เด็กชายอนุกูล ต่างกัน
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๔๐

เด็กชายกมลภพ ยิมน้อย

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๔๑

เด็กหญิงนภัสสร รัตนสร้อย
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๔๒

เด็กหญิงพรทิภา คงอิม

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๔๓

เด็กหญิงนรีกานต์ กลินฟุง

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๔๔

เด็กหญิงวรรณกร สำแดงเดช
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๔๕

เด็กหญิงศิริพร ไพพงศ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๔๖

เด็กหญิงอนุสรา พรมฟา
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๔๗

เด็กหญิงวีรยา จันทร์สุข
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๔๘

เด็กหญิงวัลลภา พุฒเกิด

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๔๙

เด็กหญิงปราณี หอมหวล
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๕๐

เด็กหญิงจิราพร นิยมญาติ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๕๑

เด็กชายอิสรา เศรษฐสุวรรณ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๕๒

เด็กชายชัยอนันต์ หอมจันทร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๕๓

เด็กหญิงณัฎฐณิชา สิงห์สาย
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๕๔

เด็กชายกิตติวัฒน์ สุขสวัสดิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๕๕

เด็กชายบุญฤทธิ

์

ดิษสุวรรณ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๕๖

เด็กหญิงนริศรา โหงวเกร็ด
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๕๗

เด็กหญิงกมลเนตร สิงห์เรือง
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๕๘

เด็กหญิงกันตนา แสงจันทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๕๙

เด็กหญิงจิราพร กิงดอนนอก

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๔๒ / ๒๘๔

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๑๔๖๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ ไกรพานิช
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๖๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ ชมภูสวัสดิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๖๒

เด็กชายสุรกานต์ สมานกล้า
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๖๓

เด็กหญิงจิตรลดา จันทร์สกุล
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๖๔

เด็กหญิงอัจฉรา จันทรังศรี
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๖๕
เด็กหญิงณัฐวลักษณ์ สัมมา

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๖๖

เด็กหญิงถาวรีย์ เพชรสัมฤทธิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๖๗

เด็กชายณัฐพงษ์ สีหะวงษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๖๘

เด็กชายธิติวัฒน์ กันสุข
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๖๙

เด็กชายธันวา เกิดแก้ว
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๗๐
เด็กชายวันชัย รุ่งแจ้ง

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๗๑

เด็กชายวชิระ ปทุมรัตน์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๗๒

เด็กชายธนทรัพย์ บัวทอง
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๗๓

เด็กชายกิตติพันธุ์ ยังทรัพย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๗๔

เด็กชายเอนก ง่วนขจร
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๗๕

เด็กชายณัฐชนน คำสมบัติ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๗๖

เด็กหญิงอัยลดา แสงอุไร
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๗๗

เด็กหญิงชลธิชา มันเสกวิทย์

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๗๘

เด็กหญิงสุชานาฏ กระแสโสม
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๗๙
เด็กหญิงวรุณลักษณ์ สิทธิหงษ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๘๐

เด็กหญิงวรรณิตา สิงหขสิทธิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๘๑

เด็กหญิงแพรวา เพชรแดง
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๘๒

เด็กหญิงรัญชิดา แซ่ก๊วย
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๘๓

เด็กหญิงรัชเกล้า ศรีอุทธา
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๘๔

เด็กชายธนทร ดาวเศรษฐ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๘๕

เด็กชายธนศักดิ

์

ประโยชน์มี
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๘๖

เด็กหญิงบุญญาสา ชลินธุ
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๘๗

เด็กหญิงพัชราภา ปางสุข
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๘๘

เด็กหญิงอภิญญา พรหมเกษ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๘๙

เด็กหญิงนิภัทรทรา ใจแปง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๙๐
เด็กชายอรรถพล ขามยิง

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๙๑

เด็กหญิงธันยชนก ชูชิต
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๙๒

เด็กหญิงอรเทพิน ม่วงลายทอง
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๙๓

เด็กชายอาทิตย์ มะโนสอน
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๙๔

เด็กชายพัฒน์ทวี ชุมสิงห์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๔๓ / ๒๘๔

้
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สป ๒๔๕๙/๑๔๙๕

เด็กชายพอพาน พันทูม
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๙๖

เด็กชายวัชรพงศ์ พลรักษา
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๙๗

เด็กชายฑิปปกรณ์ ศรสังข์ทอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๙๘

เด็กชายปยะพัชร ไพคำนาม
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๔๙๙

เด็กชายกฤษฎา พรหมคุณ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๐๐
เด็กชายดนัยณัฐ แซ่อึง

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๐๑
เด็กชายปรเมศร์ นาคโสดา

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๐๒

เด็กชายอัตพล สุบิน
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๐๓

เด็กชายวิชิตวงศ์ แสงสว่าง
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๐๔

เด็กชายคฑาวุธ ตรงดี
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๐๕
เด็กชายภูมิภัทร จันนา

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๐๖

เด็กชายไตรยุทธ แก้วพลอย
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๐๗

เด็กชายนวพล บุญสว่าง
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๐๘

เด็กชายวุฒินันท์ ปานุราช
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๐๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ ก้องสนัน

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๑๐

เด็กหญิงธนภรณ์ ฮามพิทักษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๑๑

เด็กหญิงอรวรรณ แสนคง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๑๒

เด็กหญิงศิวพร รักเขตวิทย์
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๑๓

เด็กหญิงเอวิกา พัดเกิด

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๑๔

เด็กหญิงกมลชนก จตุนาม
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๑๕

เด็กหญิงนันท์นภัส คำสามปอนด์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๑๖

เด็กหญิงกชกร อินทร์กลำ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๑๗

เด็กหญิงอรปรียา บุรานันท์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๑๘

เด็กหญิงพรนภัส ผ่องศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๑๙

เด็กหญิงปุณยวรีย์ ศรีสมวงศ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๒๐

เด็กหญิงเพชรลดา ชมภูผล
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๒๑

เด็กชายนัทธพงศ์ ระเบียบ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๒๒

เด็กชายพันกร แก้วโบราณ
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๒๓

เด็กหญิงรัตนมน พรหมกาวงศ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๒๔

เด็กหญิงอรัญญา บุญมาเลิศ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๒๕
เด็กหญิงลักษฎาภรณ์ สุขสวน

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๒๖

เด็กชายวิชยุตม์ ช่วงโชติ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๒๗

เด็กหญิงพิริษา อารีย์ญาติ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๒๘

เด็กชายกัณตภัทร แก้วเฉลิม
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๒๙

เด็กชายธนดล ภูสระลำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๔๔ / ๒๘๔
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สป ๒๔๕๙/๑๕๓๐

เด็กชายชยณัฐ อินทร์สำราญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๓๑

เด็กหญิงจิตตมาส กลมสี
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๓๒

เด็กชายทัศพล มีแย้ม
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๓๓

เด็กหญิงนิศารัตน์ โนนดี
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๓๔

เด็กชายสิทธิโชค อุบลภาพ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๓๕

เด็กชายเหมพงศ์ อินทรกำแหง
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๓๖

เด็กหญิงชนิภรณ์ เจียงพงษ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๓๗

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

พิชัย
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๓๘
เด็กหญิงกัญญาพัชร คงเกตุ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๓๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ เหมือนนึก
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๔๐
เด็กหญิงเพชรชรี แสงสว่าง

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๔๑

เด็กชายธนภัทร ทาทองคำ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๔๒

เด็กชายชัยยุทธ แคโอชา
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๔๓

เด็กชายศิรวิทย์ ก๋งมีประเสริฐ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๔๔

เด็กหญิงเกมมาริน คนการ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๔๕

เด็กชายนพเก้า บุญสว่าง
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๔๖

เด็กชายปยวัฒน์ ขันสาลี
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๔๗

เด็กชายพงษ์พัฒน์ จีดนาเกลือ

๊

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๔๘

เด็กชายพชรพล อาจม่วง
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๔๙

เด็กชายภูผา อรุณเลิก
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๕๐

เด็กชายวราฤทธิ

์

เลิศวิริยรังสี
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๕๑

เด็กหญิงทินประภา ชัยนรินทร์
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๕๒

เด็กหญิงสุนิสา แสงสุริยวงศ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๕๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ โสดคล้า
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๕๔

เด็กชายพิชัยยุทธ ขันธวุธ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๕๕

เด็กชายวรรธนันท์ อินทร์สำราญ
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๕๖

เด็กชายทรงธรรม ตังจิตต์

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๕๗

เด็กหญิงสุจิตตรา เหลืองอ่อน
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๕๘

เด็กชายอนันตพร คำอุ่ม

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๕๙

เด็กหญิงเกศกนก พลศรีลา
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๖๐
เด็กหญิงวัฒรินทร์ เหล็กกล้า

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๖๑

เด็กหญิงอภิฤดี เงินฉาย
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๖๒

เด็กชายศุภสิทธิ

์

อินทร์หอม
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๖๓

เด็กชายศุภกฤต เพ็งแจ่ม
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๖๔

เด็กชายพรรษา เวสะมูลา
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๔๕ / ๒๘๔
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สป ๒๔๕๙/๑๕๖๕

เด็กชายวโรปกรณ์ ชมจุมจัง
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๖๖

เด็กชายสุรสิทธิ

์

เสริมเธียรสิน
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๖๗

เด็กชายภูวนารถ มุ่งสมัคร
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๖๘

เด็กชายนรากรณ์ สาคร
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๖๙

เด็กชายธีรพงษ์ ทองดี
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๗๐

เด็กชายจิรภัทร วงศ์สุวรรณ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๗๑

เด็กชายพิสิทธิศักดิ

์ ์

นำผึง

้

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๗๒

เด็กชายกมลภพ นุชนาง
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๗๓

เด็กชายกฤต การะเกด
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๗๔

เด็กหญิงวาสนา ดอกบัว
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๗๕

เด็กหญิงวนิดา ดาศรี
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๗๖

เด็กหญิงดวงกมล คอยสุวรรณ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๗๗

เด็กหญิงสุฐิตา ปานแดง
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๗๘

เด็กหญิงณัฐฐา ใจสุข

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๗๙

เด็กหญิงพชรพร แซ่อึง

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๘๐

เด็กหญิงศุภัชญา บูรณะ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๘๑

เด็กหญิงศศิวิมล วรรณพิรุณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๘๒

เด็กหญิงชัชฎา ฤทธิดิลกภักดี
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๘๓

เด็กหญิงภัทรนิตย์ แสงสุวรรณ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๘๔

เด็กหญิงวนิดา วรรณา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๘๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

พวงเกตุมงคล
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๘๖

เด็กหญิงชมพูนุช สังข์คง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๘๗

เด็กหญิงอารียา พรมโชติ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๘๘

เด็กชายธนวุฒิ เทศขวัญยืน
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๘๙

เด็กชายกฤษดา สุระสุรางค์
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๙๐

เด็กชายตะวัน บานเย็น
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๙๑

เด็กชายกฤษฎา หงษ์สง่า
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๙๒

เด็กชายสรธรณ์ สุขสุโชติ
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๙๓

เด็กหญิงวิมลวรรณ นาควิสุทธิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๙๔

เด็กหญิงชลิตา หุ่นน้อย
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๙๕

เด็กชายยศกร กุนทอง
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๙๖

เด็กชายพีรพัฒน์ มีแท้
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๙๗

เด็กชายธันยวัต แผ่นใหญ่
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๙๘

เด็กชายปรณัมย์ สมบูรณ์พงค์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๕๙๙

เด็กชายชาตรี ปลังจำรัส

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๔๖ / ๒๘๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๑๖๐๐
เด็กชายวิศรุต ขันบรรจง

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๐๑

เด็กชายคมกริช ชาญชิตร
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๐๒
เด็กชายปณัฐชัย คุ้ยเขีย

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๐๓

เด็กชายทวีศักดิ

์

เกิดสมบูรณ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๐๔

เด็กหญิงณิชวดี บุญสว่าง
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๐๕

เด็กหญิงณัฐพร เปาเพ็ชร
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๐๖
เด็กหญิงพรรณิภา ทรารมย์

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๐๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ซำแสง
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๐๘

เด็กหญิงรุ่งนภา แสงเงิน
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๐๙

เด็กหญิงสุวิชาดา ศรีโพน
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๑๐
เด็กหญิงสิริรัตน์ ทองบ่อ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๑๑

เด็กชายณัฐภูมิ แสนเขือน

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๑๒

เด็กชายกนกพล คลังเจริญ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๑๓

เด็กหญิงกนกภรณ์ ประชาศิริ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๑๔

เด็กหญิงโกมลชนก ศรีคันทมาต
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๑๕

เด็กหญิงสาวิตรี เต็งศืริ
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๑๖

เด็กหญิงกุลยา บินอามัด
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๑๗

เด็กชายพัชรพล นุ่นพังยาง
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๑๘

เด็กชายฤทธิพร หริมรักษา

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๑๙

เด็กชายภูภิพัฒน์ กุลาสา
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๒๐

เด็กชายปรมี แก้วน้อยมงคล
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๒๑

เด็กชายสิปปกร อาจหาญ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๒๒

เด็กชายวัชรพงษ์ สำแดงเดช
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๒๓

เด็กชายพงศธร บุญญะมาริก
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๒๔

เด็กหญิงรุจิรา คำสะอาด
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๒๕

เด็กหญิงแทนพร กลำสำโรง
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๒๖

เด็กหญิงนัฐพร มาลา
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๒๗
เด็กหญิงพลอยไพลิน มีเอียม

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๒๘

เด็กชายปยะเวศ สัตณาโค
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๒๙

เด็กชายอนุพงษ์ แซ่เจ็ง
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๓๐
เด็กหญิงวชิรญาณ์ วังกระแสร์

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๓๑

เด็กชายเอกรัตน์ กุลเจิม
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๓๒

เด็กหญิงวิจิตรา โสมนัส
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๓๓

เด็กชายภัทรชัย เดชาอริยกุล
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๓๔

เด็กชายพีรภัทร ดำรงค์สกูล
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๔๗ / ๒๘๔
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สป ๒๔๕๙/๑๖๓๕

เด็กชายศุภกร สวัสดิรักษา
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๓๖

เด็กชายนพเดช เฝดสูงเนิน
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๓๗

เด็กชายมานพ มาตา
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๓๘

เด็กหญิงกันย์ลดา ขันถม
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๓๙

เด็กหญิงนวพร ฝอยทอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๔๐

เด็กหญิงฐิติกัลยา ชัยพลเดช
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๔๑

เด็กหญิงลลิตา ปานเนาว์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๔๒

เด็กหญิงพานทิพย์ พรมโคตร
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๔๓

เด็กหญิงธวัลพร กองราพงษ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๔๔

เด็กหญิงศุภาวรรณ จุดาบุตร
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๔๕

เด็กชายเจษฎา แก้วดี
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๔๖

เด็กหญิงสุภัทรา ฤกษ์อร่าม
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๔๗

เด็กชายภูวนาท ศรีศักดิดามงคล

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๔๘

เด็กหญิงนัทธมน แหวนเงิน
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๔๙

เด็กหญิงวานิษา จิตสน
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๕๐

เด็กชายวีกฤษณ์ ผาสุริวงศ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๕๑

เด็กชายสุดเขต เกษสมบุญ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๕๒

เด็กหญิงนันทิชา ต้นทองคำ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๕๓

เด็กชายน้อมเกล้า กล่อมพิรุณ
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๕๔

เด็กชายเมธา ลอองศรีสุข

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๕๕

เด็กชายวรพจน์ พิมพ์สุวรรณ
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๕๖

เด็กชายวษุศิลป เจริญสุข
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๕๗

เด็กชายวรวุฒิ ทรงนิสสัย
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๕๘

เด็กชายธนาพร สมุทรน้อย
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๕๙

เด็กชายธนวัช จันทิมา
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๖๐

เด็กหญิงนันทิกานต์ แสนเขือน

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๖๑

เด็กชายวัชรินทร์ วิเศษโวหาร
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๖๒

เด็กชายอติกานย์ เมฆศรี
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๖๓
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ กุลวงศ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๖๔

เด็กหญิงทักษพร อรุณเลิก
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๖๕

เด็กหญิงปาริชาติ ปทุมชัย
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๖๖

เด็กหญิงภัทราวดี สุขเกษม
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๖๗

เด็กชายธนดล ยวงใย
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๖๘

เด็กชายปุริม พิมเสนาะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๖๙

เด็กชายนพ -
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๔๘ / ๒๘๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๑๖๗๐

เด็กชายพงษ์สวัสดิ

์

กุนรา
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๗๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แถวชน

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๗๒

เด็กชายสมศักดิ

์

สุขเผือก
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๗๓

เด็กชายสิทธิชัย นาคจู
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๗๔

เด็กชายรัชชานนท์ เกษมสุข
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๗๕

เด็กชายพงศธร ขาวผ่อง
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๗๖

เด็กชายรัตตภาพ ชืนอุรา

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๗๗

เด็กหญิงนิศารัตน์ เหลือจ้าย
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๗๘

เด็กชายพัทธนันท์ ทรงประดิษฐ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๗๙

เด็กชายวีรเทพ วาดไธสง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๘๐
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ สุขสม

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๘๑

เด็กชายมโนชา แก้วมา
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๘๒

เด็กหญิงอภิญญา โคบุตร
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๘๓

เด็กชายณภัทร จงจินต์วิสุทธิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๘๔

เด็กชายวิรัตน์ พุ่มทอง
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๘๕

เด็กชายจันทกานต์ จันทร์ไพรสน

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๘๖

เด็กชายสานิตย์ รอดโฉมฉิน
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๘๗

เด็กหญิงสิรภัทร แก้วเฉลิม
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๘๘

เด็กชายวิเชียร เทียมจิต
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๘๙

เด็กชายจักรกริช แก้วสุข

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๙๐

เด็กชายณัฐพงศ์ พูลประดิษฐ
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๙๑

เด็กชายทศพล อ่อนศรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๙๒

เด็กหญิงกันยารัตน์ มีแย้ม
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๙๓

เด็กหญิงชุติมา ไร่ขาม

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๙๔

เด็กชายณัฐพล แสงเงิน
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๙๕

เด็กชายภูธเนศ ปอเงิน
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๙๖

เด็กชายยุทธนา จันทร์งาม

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๙๗

เด็กชายณัฐพล แยบเขตกรณ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๙๘

เด็กชายวีระชัย ครองสิน
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๖๙๙

เด็กชายยุทธพิชัย แย้มเมืองไชย
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๐๐
เด็กชายภานุวัฒน์ โสบรรเทา

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๐๑

เด็กชายชาญณรงค์ แพหมอ
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๐๒

เด็กหญิงอรมณี เข็มเพีย
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๐๓

เด็กชายอุดมทรัพย์ ทับจันทร์
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๐๔
เด็กชายพุฒิพงศ์ ศรีจันทร์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๔๙ / ๒๘๔
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สป ๒๔๕๙/๑๗๐๕

เด็กชายณัฐพงศ์ หวังผล
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๐๖

เด็กชายอัษฎาวุธ จีระวัฒนากิจ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๐๗
เด็กชายวาคิม แก้วอ่อน

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๐๘

เด็กหญิงลักษณา นาคเครือ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๐๙

เด็กหญิงเสาวคนธ์ อินทะนาม
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๑๐

เด็กหญิงสุชาดา แก้วทอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๑๑

เด็กชายปราบชัย สิงห์เข้าจำ
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๑๒

เด็กชายวีรภัทร ช่อผกา
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๑๓

เด็กหญิงปาริสรา บุญประคอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๑๔

เด็กหญิงนภัสรา นาคกลาง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๑๕

เด็กชายชินวัตร เวียงนนท์
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๑๖

เด็กชายภานุวัฒน์ แดงสอาด
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๑๗

เด็กชายสุเมธ รืนรวย

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๑๘

เด็กชายก้องภพ ชินสงคราม
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๑๙

เด็กชายปยะพงษ์ เพ็ชรพ่วงพันธ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๒๐

เด็กชายธิติวัฒน์ ดอกไม้
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๒๑

เด็กชายตนุภัทร อาสา
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๒๒

เด็กหญิงกัญญรัตน์ แสงเพิง
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๒๓

เด็กชายธนกฤต แซ่ลี

้

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๒๔

เด็กชายนฤสรณ์ ศิริโส
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๒๕

เด็กชายพัชรพล เขาแก้ว
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๒๖

เด็กชายนพดล ประดับนิล
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๒๗

เด็กชายณพฤทธิ

์

กลุ่มมิตร
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๒๘

เด็กชายนวพล สุทธิวงษ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๒๙

เด็กชายธีรพล ชีพเทพิน
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๓๐

เด็กชายสุรศักดิ

์

เรืองพร
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๓๑

เด็กชายอัมรินทร์ เนตรสว่าง
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๓๒

เด็กชายสุทิน แก้วทอง
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๓๓

นายศักดิชัย

์

เปลียนสาท

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๓๔

เด็กชายทักษิณ อิมประเสริฐ

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๓๕

เด็กชายภาคภูมิ ก้องสนัน

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๓๖

เด็กชายวิษณุ ศรีสังวาลย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๓๗

เด็กชายปริญญา พิมพ์สุวรรณ
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๓๘

เด็กชายธนาธิป ดาวเศรษฐ
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๓๙

เด็กชายธวัชชัย สุดศรี
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๕๐ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๑๗๔๐

นายปรวัฒน์ นาคโสดา
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๔๑

เด็กหญิงกิติวดี สุขเผือก
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๔๒

เด็กชายทศพร สวนแย้ม
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๔๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แพหมอ
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๔๔

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

เชือหัวคำ

้

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๔๕

เด็กชายสุริยะ พึงพวง

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๔๖

เด็กหญิงอริสา ขุนนามวงษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๔๗

เด็กชายทินกร ชมจุมจัง
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๔๘

เด็กหญิงนฤมล ประสานเกษม
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๔๙

เด็กชายณัฐชรินทร์ หารชัยภูมิ
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๕๐
เด็กชายภาณุพงษ์ ชักนำ

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๕๑

เด็กชายณัฐกานต์ ทรายคำ
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๕๒

เด็กชายสราวุธ แสวงทรัพย์
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๕๓

เด็กหญิงกนกวรรณ เรืองดิษฐ
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๕๔

นางสาวสุพรรษา สนันรัมย์

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๕๕

เด็กชายนที สืบสาย
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๕๖

เด็กหญิงสุธาสินี ศรีอุ่น
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๕๗

เด็กชายอดิศร แจ่มจำรัส
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๕๘

เด็กชายรติพงษ์ สะศรีแสง
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๕๙

เด็กชายเจษฎา แย้มเมืองไชย
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๖๐

เด็กชายอนุวัฒ อุดมพร
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๖๑

เด็กชายฤทธิชัย ก๋งมีประเสริฐ
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๖๒

เด็กหญิงกนกวรรณ เจริญศักดิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๖๓

นายกฤษณะ งามศรี
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๖๔

เด็กหญิงสลิลทิพย์ อู่ศิริ
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๖๕

เด็กหญิงมุทิตา นามสุข
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๖๖

เด็กหญิงจิตติมา ศรีประเสริฐ
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๖๗

เด็กหญิงลฎาภา ขอพรกลาง
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๖๘

เด็กชายศรอรุณ สิงห์มาตย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๖๙

เด็กหญิงคีญาภัทร แก้วสุทา

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๗๐
เด็กหญิงเสาวรักษ์ หินพิลา

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๗๑

นายสุประวิชญ์ สุบุญสันธิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๗๒

เด็กหญิงมนัสวี พลพงษ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๑๗๗๓

เด็กชายณรงค์ คนกลาง
๑๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๕๙/๑๗๗๔

เด็กหญิงเสาวภา แก้วประดับ ๓/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๕๑ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๑๗๗๕

เด็กหญิงอิศรา อยู่ท้วม ๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๕๙/๑๗๗๖

เด็กหญิงกชพรรณ แสวงผล
๒๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๕๙/๑๗๗๗

เด็กหญิงเพ็ญนภา ทองเก้าสี
๑๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๕๙/๑๗๗๘

เด็กหญิงชุลิดา ยืนนาน ๘/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๕๙/๑๗๗๙

เด็กหญิงนราพร พิมพ์ผิว
๑๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๕๙/๑๗๘๐

เด็กหญิงชุติมา ลีแปด

้

๒๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๕๙/๑๗๘๑

เด็กหญิงกุสุมา วิมลจินดารัตน์ ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๕๙/๑๗๘๒

เด็กหญิงวาสนา หอมหวล
๒๗/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๕๙/๑๗๘๓

เด็กหญิงพรประภา สุ่มมาตย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๕๙/๑๗๘๔

เด็กหญิงธมลวรรณ ชมภู
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๕๙/๑๗๘๕

เด็กชายพฤฒภณ วุฒิจรัส
๑๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๕๙/๑๗๘๖

เด็กชายฉัตรมงคล สุกปลัง

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๕๙/๑๗๘๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ญาณประสงค์
๑๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๕๙/๑๗๘๘

เด็กหญิงศรัญญา คนกลาง
๑๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๕๙/๑๗๘๙

เด็กหญิงพัชรพร ใจดวงธรรม

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๕๙/๑๗๙๐

เด็กหญิงมทินา หัดระสา
๑๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๕๙/๑๗๙๑
เด็กหญิงปรีญาภรณ์ จันทร์อยู่

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๕๙/๑๗๙๒

เด็กหญิงณัฐพร นูนนาแซง
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๕๙/๑๗๙๓

เด็กหญิงสุชาดา สนม ๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๕๙/๑๗๙๔

เด็กชายประดิษฐ์
นิโคลัสวอลแบงค์ ๒๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๕๙/๑๗๙๕

เด็กชายณัฐพล ปานจันทร์ดี
๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๕๙/๑๗๙๖

เด็กชายอภิวัฒน์ ไชยเสนา
๒๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๕๙/๑๗๙๗

เด็กชายสุวายุ คำเกษ
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๕๙/๑๗๙๘

เด็กหญิงศิริพร สุกปลัง

่

๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๕๙/๑๗๙๙

เด็กหญิงศิวะพร คงทน
๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๕๙/๑๘๐๐
เด็กชายฐาปกรณ์ บุใหญ่

๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๕๙/๑๘๐๑
เด็กหญิงดารุณี ท้าวน้อย

๑๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๐๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ ปญญาขุนทด ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๐๓

เด็กหญิงฑิฆัมพร สมใจ
๑๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๐๔

เด็กหญิงพสิกา วินาโท

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๐๕
เด็กหญิงปาริญาพร ทุมแก้ว ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๐๖

เด็กหญิงพุธิตา แดนดี ๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๐๗

เด็กหญิงมนทิรา เกียรติบุตร ๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๐๘

เด็กชายนราธิป มงคลอร่ามรัตน์
๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๐๙
เด็กหญิงปริญตณา สุมงคล

๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๕๒ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๑๘๑๐

เด็กชายชัยณรงค์ ปฐมพันธ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๑๑

เด็กชายวงศธร จันทร์ทัต
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๑๒

เด็กหญิงธิชารัตน์ สวนพฤกษา
๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๑๓

เด็กหญิงแพรวา บุญเลียง

้

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๑๔

เด็กหญิงสุจิตรา กองคำ
๑๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๑๕

เด็กชายพีรพัฒน์ เมืองใจ
๑๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๑๖

เด็กชายนนท์ธวัช นฤภัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๑๗

เด็กหญิงชนากานต์ นันเชียงเครือ
๑๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๑๘

เด็กหญิงมิถุนา กุศลดิลก
๑๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๑๙

เด็กหญิงมุกชมพู ธรรมา ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๒๐
เด็กชายธนกร แช่มเชือ

้

๑๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๒๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สำราญรืน

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๒๒
เด็กหญิงแพรวพรรณ เนือมี ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๒๓

เด็กหญิงอภัสรา ยศรุ่งเรือง ๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๒๔

เด็กชายธวัชชัย ระยับศรี ๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๒๕

เด็กชายสหรัถ สายแสง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๒๖

เด็กหญิงณัฐณิชา ชัยชนะ
๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๒๗

เด็กหญิงกมลชนก งามพัด
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๒๘

เด็กหญิงสุภานันท์ กิรัมย์
๑๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๒๙

เด็กชายเดโชพล สุขเจริญ
๒๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๓๐

เด็กหญิงทิชานันท์ องค์เอียม

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๓๑

เด็กหญิงณัฐนิชา ทับสุขา
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๓๒

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ทับสุขา
๑๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๓๓

เด็กหญิงฐิตารีย์ ศรีลาชัย
๑๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๓๔

เด็กหญิงนฤเนตร สังข์เผือก
๑๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๓๕

เด็กหญิงลภัสรดา งามแสง ๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๓๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เท่าทอง
๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๓๗

เด็กหญิงชญาดา พันธุ์ชัยอนันต์ ๓/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๓๘

เด็กหญิงรัชฎา ตึกไธสง ๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๓๙

เด็กชายสุพัฒน์ชัย แสงทอง
๒๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๔๐
เด็กชายจรัสแสง เกตมา

๑๓/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๔๑

เด็กหญิงจิรภัทร มาตรา ๘/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๔๒

เด็กหญิงปาลิตา สุวรรณประทีป
๑๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๔๓

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ จันทราศรี
๒๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๔๔

เด็กชายเจษฎา สุฉายา
๒๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๕๓ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๑๘๔๕

เด็กหญิงเบญจพร ครัวเชือ

้

๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๔๖

เด็กชายอโณทัย อินทรักษา ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๔๗

เด็กชายกฤษฎา ทองคำ
๒๗/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๔๘

เด็กชายพงค์พันธ์ มีจันที
๒๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๔๙

เด็กชายอรงกรณ์ สุขเงิน
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๕๐

เด็กหญิงต้นหนาว บุญเกิด
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๕๑

เด็กหญิงสาธิตา แสงเงิน
๑๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๕๒

เด็กหญิงวรรณิภา บัวบาน
๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๕๓

เด็กหญิงมาลินี พาปอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๕๔

เด็กหญิงสุรนารี ทิพย์ประเสริฐ
๑๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๕๕

เด็กชายกิตติชัย พุฒหอมโพธิ

์

๑๒/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๕๖

เด็กหญิงสุชาดา ระรวยทรง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๕๗

เด็กหญิงจุฑามณี คำนนท์
๑๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๕๘

เด็กชายธนวุฒิ เชิดรัมย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๕๙

เด็กชายจิระภัทร มากมูล
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๖๐

เด็กชายรัตนศักดิ

์

เรืองเกษม ๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๖๑

เด็กชายพิตตินันท์ สีนาค
๒๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๖๒

เด็กหญิงปภาดา ขำสุวรรณ์
๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๖๓

เด็กหญิงฉัตรสุดา ทุยหล่อน
๒๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๖๔

เด็กหญิงจินดาหรา หมายมัน

่

๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๖๕

เด็กชายชาญนุวัฒน์ พันธ์คำภา
๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๖๖

เด็กหญิงพีรยา สงวนนาม
๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๖๗

เด็กหญิงเสริมกมล บุญช่วย
๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๖๘

เด็กชายอาทิตย์ ชมภูนุช
๑๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๖๙

เด็กชายธนวรรธน์ ศรีหย่อง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๗๐

เด็กชายธีรภัทร ประดับมุข
๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๗๑

เด็กชายศราวุฒิ จันทร์ศรี
๑๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๗๒

เด็กหญิงกุลณัฐ สมบูรณ์
๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๗๓

เด็กหญิงวาสนา ชลารักษ์
๑๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๗๔

เด็กหญิงจิตราภา ทัดปรอย
๓๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๗๕

เด็กหญิงวรพินธ์ ซุมชัย
๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๗๖

เด็กหญิงสุนันทา เฉลยจรรยา ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๗๗

เด็กชายอนุชา อินทร์อาน
๑๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๗๘

เด็กชายสุทิวัส สินธ์โพธิ

์

๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๗๙

เด็กชายสุทธิรักษ์ ชัยบังอาจ ๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๕๔ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๑๘๘๐

เด็กหญิงพรทิตา ยิงหาญ

่

๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๘๑

เด็กชายกรวิทย์ วิเศษทรัพย์
๓๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๘๒
เด็กชายพงศ์นรินทร์ สำเภาพ่อค้า

๒๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๘๓
เด็กหญิงกนกกาญจน์ อยู่โยธา

๑๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๘๔

เด็กหญิงศิรินภา กันมิน
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๘๕

เด็กชายธวัชชัย กาลุน
๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๘๖

เด็กชายเจษฎาภรณ์ รุ่งสัมฤทธิ

์

๒๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๘๗

เด็กชายธนภัทร ต่ายโพ
๒๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๘๘

เด็กชายวาเลนไทน์ งามศิริ ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๘๙

เด็กหญิงพิมพ์พร แก้วมณี
๑๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๙๐
เด็กชายรุจน์ระวี หล้าสมบูรณ์ ๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๙๑

เด็กชายพงษ์ศกร บูระพิน ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๙๒

เด็กหญิงรุ่งอรุณ พุ่มเจริญ
๑๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๙๓

เด็กชายธนสรร นฤภัย
๒๓/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๙๔

เด็กชายพงศกร กุศลดิลก
๒๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๙๕

เด็กชายปณณธร จันทร์ทัต
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๙๖

เด็กชายสมพงษ์ ทิมประทุม
๒๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๙๗

เด็กหญิงเจนจิรา ซิมฉาย

้

๔/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๙๘

เด็กหญิงชลิตา แสงอาทิตย์
๒๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๘๙๙

เด็กหญิงกาญจนา ภู่ดำรงค์
๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๐๐
เด็กชายอภิชาติ บุนนาค ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๐๑

เด็กหญิงศิรินทิพย์ เย็นระยับ ๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๐๒
เด็กชายสิปปภาส แก้วกลมรัตน์

๓๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๐๓

เด็กหญิงนุการ ศรีภา
๒๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๐๔ เด็กหญิงปนัดดาวรรณ
บาศรี

๑๙/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๐๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ราษฎรอุบล
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๐๖
เด็กหญิงนำลิน ไร่วิบูลย์

๒๗/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๐๗

เด็กหญิงญาณีนาถ วงศ์บ้านดู่ ๔/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๐๘

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

สีสิทธิ

์

๒๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๐๙

เด็กหญิงวรดา เจนจบ
๑๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๑๐
เด็กหญิงจีรนันท์ เจนจบ ๘/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๑๑

เด็กชายคฑาวุฒิ นาสมบูรณ์ ๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๑๒

เด็กชายกฤตภาส การรักษ์
๓๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๑๓

เด็กหญิงศรัณยา สุระพล
๒๓/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๑๔

เด็กชายสมบัติ อู่นอก
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๕๕ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๑๙๑๕

เด็กชายนิติพล ไช้ไฉยา
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๑๖

เด็กหญิงวิรชา บุญสงค์
๒๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๑๗

เด็กชายธนพล เชิดชู
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๑๘

เด็กชายณัฐพงษ์ มีทิศ
๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๑๙

เด็กชายรุ่งโรจน์ เย็นระยับ ๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๒๐

เด็กชายอภินันท์ จันหอม
๓๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๒๑

เด็กชายประวิทย์ สีต่างคำ
๒๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๒๒

เด็กหญิงศศิธร ศรีกระจ่าง
๑๙/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๒๓

เด็กชายธิติสรรค์ ไผกลาง
๒๓/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๒๔

เด็กหญิงกนกพร สิมากรณ์
๒๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๒๕

เด็กหญิงทานตะวัน ทองมาลา
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๒๖

เด็กชายสรวิชญ์ จันทรา
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๒๗

เด็กชายสุธาวี แก้วกองนอก
๒๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๒๘

เด็กชายชาตรี เชือไชย

้

๔/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๒๙

เด็กชายชิษณุพงศ์ สรสิทธิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๓๐

เด็กหญิงอรปรียา นะราพันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๓๑

เด็กหญิงกรกมล ชาวทุ่ง
๑๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๓๒

เด็กหญิงสุภัสรา ภู่สีทอง ๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๓๓

เด็กหญิงพิชญาภัค ประกิง

่

๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๓๔

เด็กหญิงปนแก้ว จงรอดน่วม ๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๓๕

เด็กหญิงพิชชาภา ประกิง

่

๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๓๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุญเต็ม

๓๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๓๗

เด็กหญิงปณฑิตา นวลฉวี
๑๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๓๘

เด็กหญิงนภัสสร บกน้อย
๒๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๓๙

เด็กหญิงพจนาลัย ประไพร
๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๔๐

เด็กหญิงวรรณฤดี คำทุย
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๔๑

เด็กหญิงศิราพร ดวงภูมิเมศ ๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๔๒

เด็กหญิงนันทวรรณ ศรีคงเกิด ๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๔๓

เด็กหญิงอารีรัตน์ จำปางาม ๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๔๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ มีทิศ
๓๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๔๕

เด็กหญิงอัยลดา พรบริบูรณ์
๑๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๔๖

เด็กหญิงวรกานต์ นิลดำ
๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๔๗

เด็กหญิงนภาพร เดชสิงห์
๒๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๔๘

เด็กหญิงดลฤดี โตวัฒนา
๑๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๔๙

เด็กหญิงศุภารัตน์ ศรีสุข
๑๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๕๖ / ๒๘๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๑๙๕๐

เด็กหญิงชนิตา ขุนพิจิตร
๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๕๑

เด็กหญิงลักษิกา พิลึกเรือง ๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๕๒

เด็กหญิงนาตชา มิทานนท์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๕๓

เด็กหญิงณัฐริกา ปานมาศ ๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๕๔

เด็กหญิงณิชาภา ทองวันดี
๓๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๕๕

เด็กหญิงธันยา เหล่านายอ
๒๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๕๖

เด็กชายธนพล ผลสุข
๑๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๕๗

เด็กชายณัฐพล กลางประพันธ์
๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๕๘

เด็กชายนวพล หลักด่าน
๒๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๕๙

เด็กชายจักริน ส่งกลินจันทร์

่

๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๖๐
เด็กชายเกียรติกุล สะศรี

๑๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๖๑

เด็กชายนนทนันท์ ไชยประเสริฐ
๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๖๒

เด็กชายณัฐกิตติ

์

สุขงานสันเทียะ ๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๖๓

เด็กชายพีระฉัตร บุญเรืองสิริ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๖๔

เด็กชายธีรเดช อินต๊ะ
๑๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๖๕

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

ปรางค์ศร ๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๖๖

เด็กชายณัฐวุฒิ โพริต
๓๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๖๗

เด็กชายธีรพงษ์ พุทธเมฆ
๒๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๖๘

เด็กชายคเชนทร์ ทิพย์สวัสดิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๖๙

เด็กชายพีรพงษ์ พูลสวัสดิ

์

๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๗๐

เด็กชายชัยกฤษต์ แสนสิงห์
๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๗๑

เด็กชายกิตติธร แสงกระจ่าง
๒๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๗๒

เด็กชายธีรยุทธ อุ่นบางหลวง
๑๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๗๓

เด็กชายวุฒิพงศ์ จันทร์โต ๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๗๔

เด็กชายธีรวีร์ เพ็งจันทร์ถาพร ๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๗๕

เด็กหญิงเอเชีย กลางสวัสดิ

์

๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๗๖

เด็กหญิงพัชราภา ปมปา
๑๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๗๗

เด็กหญิงกมลชนก สูงสูงเนิน
๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๗๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุกดิษฐ์ ๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๗๙

เด็กชายณัฐพงษ์ ชานนท์เมือง
๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๘๐
เด็กชายชาคริต คุ้มญาติ

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๘๑

เด็กชายธนากร แสนคูณ ๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๘๒

เด็กชายสรวิชญ์ กาลุน ๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๘๓

เด็กชายนันทกร มากสมบูรณ์ ๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๘๔

เด็กชายอาทิตย์ สง่าเพ็ชร์
๓๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๕๗ / ๒๘๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๑๙๘๕

เด็กชายภูวดล พักดีนัน
๒๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๘๖

เด็กชายคุณากร ประทุมวัน
๑๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๘๗

เด็กชายเรวัต เห็มสุวรรรณ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๘๘

เด็กหญิงกฤษณา คุ้มทรัพย์
๑๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๘๙

เด็กหญิงสิริภา อิมสมุทร์

่

๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๙๐

เด็กหญิงศศิกานต์ ใจเกษม ๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๙๑

เด็กหญิงมานิตา โคสินธ์
๑๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๙๒

เด็กหญิงปวีณา บุญกอบ
๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๙๓

เด็กหญิงจรรยพร ด้วงทองกุล
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๙๔

เด็กหญิงจิรนันท์ ศรีสถาน ๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๙๕

เด็กหญิงกาญจนา ยอดพรม
๒๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๙๖

เด็กหญิงณัชชารีย์ ธวัฒน์สิริโชติ
๑๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๙๗

เด็กหญิงศิริกัญญา บุญรอด
๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๙๘

เด็กหญิงนัทธพร เมืองปญญา
๒๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๑๙๙๙

เด็กหญิงอริสรา หนูนามเสริฐ
๒๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๒๐๐๐
เด็กหญิงอรวรรณ นามบุญตา

๑๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๒๐๐๑
เด็กหญิงจีรนันท์ ดอนไพรย้อน

๑๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๒๐๐๒
เด็กหญิงกนกพร ทิมเจริญ

๑๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๒๐๐๓
เด็กหญิงกำไลทอง วิชิต

๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๒๐๐๔
เด็กหญิงศศิธร จตุเทน

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๒๐๐๕
เด็กหญิงสุภัคพร ประดิษฐ์ดวง

๑๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๒๐๐๖
เด็กหญิงนำฝน โฉมยง ๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๒๐๐๗
เด็กหญิงศรีทอง แก้วศรีคร้าม

๓๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๒๐๐๘
เด็กชายปยุต อภัยจิตต์

๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๒๐๐๙
เด็กชายบวร เข็มพงษ์

๒๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๒๐๑๐
เด็กชายอดิเทพ แจ้งสว่าง

๒๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๒๐๑๑
เด็กชายธีรพัฒน์ คำใบสี

๑๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๒๐๑๒

เด็กชายชัยภัทร แตงอุไร ๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๒๐๑๓

เด็กชายพัฒนกร แข็งแรง
๑๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๒๐๑๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

สว่างโลก ๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๒๐๑๕
เด็กชายธัญณรัตน์ ปรีหะจินดา

๑๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๒๐๑๖

เด็กชายพุฒิพงศ์ ถวิลผล
๑๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๒๐๑๗

เด็กชายพุฒิเมธ ถวิลผล ๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๒๐๑๘

เด็กชายอภิชาติ' จ่างแก้ว ๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๒๐๑๙
เด็กชายอโณทัย ฉัตรเทียง

่

๓๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๕๘ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๒๐๒๐
เด็กชายเจริญ เกตุแก้ว

๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๒๐๒๑

เด็กชายพันธกานต์ ถินทวี

่

๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๒๐๒๒
เด็กชายเมธา ใจงาม

๒๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๒๐๒๓

เด็กชายอนุบูลย์ สุกหอม
๒๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๒๐๒๔

เด็กชายนพรัตน์ มากประโคน ๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๒๐๒๕

เด็กชายปฏิภาณ ตันศิริลำ
๑๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๒๐๒๖
เด็กชายนาเรน สุขโภคา ๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๒๐๒๗

เด็กชายวรุฒ ชัยฤทธิ

์

๑๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๒๐๒๘

เด็กชายมงคล แปซือ
๑๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๒๐๒๙

เด็กชายรัฐศาสตร์ กิจระกาล ๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๒๐๓๐
เด็กชายจีรศักดิ

์

เกษมสุข ๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๒๐๓๑

เด็กชายอัมภัรณ์ชัย ยังเจริญ
๑๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๒๐๓๒

เด็กชายดวงโรจน์ ทับจิตร
๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๒๐๓๓

เด็กหญิงนริศรา ชัยสมบัติ ๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๒๐๓๔
เด็กหญิงพิมพลอย เผือกผ่อง

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๒๐๓๕
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ พานทอง

๑๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๒๐๓๖
เด็กหญิงแพรวพรรณ ปานมะเส ๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๒๐๓๗

เด็กหญิงธิติมา วัดเกตุ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดกลางวรวิหาร
วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๒๐๓๘
เด็กหญิงวิลาสินี พูลน้อย

๒๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดกลางวรวิหาร

วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๒๐๓๙

เด็กชายทนาพร ชิตนาภรณ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดกลางวรวิหาร
วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๒๐๔๐
เด็กหญิงพัชรี พันตะคุ

๐๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดกลางวรวิหาร

วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๒๐๔๑

เด็กชายโยธยา พิศเพียร
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดกลางวรวิหาร
วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๒๐๔๒
เด็กชายกิจปราการ รุ่งเรือง

๒๐/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดกลางวรวิหาร

วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๒๐๔๓

เด็กชายพร้อมพงษ์ มะแย้ม
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดกลางวรวิหาร
วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๒๐๔๔

เด็กชายสุวัฒน์ เทศแท้
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดกลางวรวิหาร
วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๒๐๔๕

เด็กหญิงปาริชาติ ทรัพย์โภค
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดกลางวรวิหาร
วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๒๐๔๖
เด็กหญิงวรินทร์ทร กันคำ

๐๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดกลางวรวิหาร

วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๒๐๔๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ มีมะแม
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดกลางวรวิหาร
วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๒๐๔๘

เด็กหญิงปภินดา ดอกพิกุล
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดกลางวรวิหาร
วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๒๐๔๙

เด็กหญิงชลลดา นภาโชติ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดกลางวรวิหาร

วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๒๐๕๐
เด็กหญิงพิชญาวี เจียมเจริญ

๒๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดกลางวรวิหาร

วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๒๐๕๑

เด็กหญิงสโรชินี ชวนาคสุมน
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดกลางวรวิหาร
วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๒๐๕๒

เด็กหญิงธิดาวรรณ ศรีสาธร
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดกลางวรวิหาร
วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๒๐๕๓

เด็กหญิงผกาพรรณ แสงแพร
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดกลางวรวิหาร
วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๒๐๕๔
เด็กหญิงรักษณาลี ทองสุข

๑๖/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดกลางวรวิหาร

วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๕๙ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๒๐๕๕

เด็กหญิงลลิตา คำภักดี
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดกลางวรวิหาร
วัดกลาง  

สป ๒๔๕๙/๒๐๕๖

เด็กชายณัฐพงศ์ ทองอ่อน
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๐๕๗
เด็กชายสุทธิกานต์ วงค์ขาว

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๐๕๘

เด็กชายวิศิษฏ์ เกตุแก้ว
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๐๕๙

เด็กชายเกือ

้

ทองนนท์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๐๖๐
เด็กชายชลสิทธิ

์

ศรีอินทร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๐๖๑
เด็กชายไท คันธา

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๐๖๒

เด็กชายธีรโชติ เนียรภาค
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๐๖๓

เด็กชายวีระพงษ์ แย้มขยาย
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๐๖๔

เด็กชายธนกฤต พวงมัง

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๐๖๕
เด็กชายธนพล แก้วจินดา

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๐๖๖

เด็กชายธีระภัทร อินอำไพ

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๐๖๗

เด็กชายสุพัฒน์พงศ์ สืบสิงห์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๐๖๘

เด็กชายรัชชานนท์ ตอสูงเนิน
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๐๖๙
เด็กชายคณิสสร ภักดีอำนาจ

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๐๗๐
เด็กหญิงสุวริน สร้อยจิต

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๐๗๑

เด็กหญิงศศิธร แซ่ตัง

้

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๐๗๒

เด็กหญิงกมลชนก ภาคภูมิ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๐๗๓
เด็กหญิงนิสารัตน์ ปุนมีกิจ

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๐๗๔

เด็กหญิงณัฐณิชา แก้วทอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๐๗๕

เด็กหญิงชุติมดี ปะตังทะสา

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๐๗๖

เด็กหญิงลภัสกร โทหล้า
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๐๗๗
เด็กหญิงปญญาพัฒน์ ธราภักดิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๐๗๘

เด็กหญิงอุมากร สีพุทธา
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๐๗๙

เด็กหญิงกัลยา พูลมา
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๐๘๐
เด็กหญิงวิภาดา ทับเปย

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๐๘๑
เด็กหญิงรินทิชา ระสอน

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๐๘๒

เด็กชายธัญธร ลิอินทร์
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๐๘๓

เด็กชายอชิตพล แย้มวงษ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๐๘๔

เด็กหญิงพรชนก พลมณี
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๐๘๕
เด็กหญิงลลิตาวดี เรืองประพันธ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๐๘๖

เด็กหญิงวรางคณา เรียบร้อย
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๐๘๗

เด็กหญิงเบญญาภา อ้นโทน

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๐๘๘

เด็กหญิงขวัญใจ สวนขวัญ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๐๘๙
เด็กหญิงกรกนก สว่างศรี

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๖๐ / ๒๘๔

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๒๐๙๐
เด็กหญิงณัฐปภัสร์ พินิตจารุพงษ์

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๐๙๑

เด็กชายศุภวิชญ์ สุริยะวงวัยวัฒน์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๐๙๒
เด็กชายชุติพงศ์ มีปญญา

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๐๙๓

เด็กชายวรายุทธ รูปคม
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๐๙๔

เด็กหญิงภณิดา นะทะศิริ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๐๙๕

เด็กชายนนทพร แคนเตรียม
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๐๙๖
เด็กชายก้องสกุล หลวงรักษ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๐๙๗

เด็กชายพรพรม สุขใจมิตร
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๐๙๘

เด็กชายชยากร หนูจันทร์
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๐๙๙

เด็กหญิงนิภาพร ศรีหมืนแกน

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๐๐
เด็กหญิงพิริษา บาลี

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๐๑

เด็กหญิงนำตาล คงรืนเริง

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๐๒

เด็กชายพีรดิษฐ์ พันธ์จำนงค์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๐๓

เด็กชายธนกร ใจกุม
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๐๔
เด็กชายหัสธพล นามวิชา

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๐๕

เด็กชายกันตวิชญ์ เหลาชัย
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๐๖

เด็กชายกฤษดา พรอิชยานนท์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๐๗

เด็กชายปฏิพล จำปาม่วงสีสุข
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๐๘
เด็กชายภูริภัทร ศรีปญญาภิรัตน์

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๐๙

เด็กชายชนาธิป ชุติสัจธน
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๑๐

เด็กชายธณุธรรม สีม่วง
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๑๑

เด็กชายอัครวัฒน์ มิถอย
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๑๒

เด็กชายธันวากร น่วมเจิม

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๑๓

เด็กชายธนกฤต ปฏิทัศน์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๑๔

เด็กชายศดายุ เชียงกะเสม
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๑๕
เด็กชายอักษรณรงค์ เตง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๑๖

เด็กชายอัศวเทพ เกิดแย้ม
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๑๗

เด็กชายพีรพัฒน์ โคตรพัฒน์
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๑๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ บุบผากลิน

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๑๙

เด็กหญิงจิราภร พิมพ์คำไหล
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๒๐
เด็กหญิงสุภิญญา โพธิคำ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๒๑

เด็กหญิงนภัสกร พรมไพร

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๒๒

เด็กหญิงวรรณวลัย บุตรศาลา
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๒๓

เด็กหญิงปวริศา ศุภวรกันต์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๒๔

เด็กหญิงฟาใหม่ กาญจนโภคิน
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๖๑ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๒๑๒๕

เด็กหญิงวราธาร หวานใจ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๒๖
เด็กหญิงเพชรแพรวา เงือกนำ

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๒๗

เด็กหญิงชนิกานต์ จันทร์แสง
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๒๘

เด็กชายมงคล วัฒสุข
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๒๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุญอำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๓๐

เด็กชายรัชชานนท์ คงแสง
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๓๑

เด็กหญิงชนัญชิดา เรืองสมบัติ
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๓๒

เด็กหญิงอชิรดา ทินเทียง

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๓๓

เด็กชายกรวิชญ์ สุขรอด
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๓๔

เด็กชายเปนหนึง

่

ตลาลักษณ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๓๕

เด็กหญิงภัทรภร กันวิหก
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๓๖

เด็กหญิงหทัยรัตน์ เพชรจันทร์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๓๗

เด็กหญิงพีรดา พุกเศรษฐี
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๓๘

เด็กชายนิธิศ ครัยนนท์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๓๙

เด็กชายอธิวัฒน์ บุญริว

้

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๔๐

เด็กหญิงกวินทิพย์ ปนฟวง
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๔๑

เด็กชายอนุรักษ์ ผ่องแผ้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๔๒

เด็กหญิงนลินนิภา ศรีพันธ์ประเสริฐ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๔๓

เด็กหญิงดลภัค จันทร์ศรี
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๔๔

เด็กหญิงธัญญเรศ จันทร์สว่าง
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๔๕

เด็กชายณปวร วัฒยากร
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๔๖

เด็กหญิงญาดา โนนขุนทด
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๔๗

เด็กหญิงสุชาดา เก๋งทอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๔๘

เด็กชายกิตติพงศ์ ทองสุข
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๔๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ ฉาไธสง
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๕๐

เด็กชายทีโอ งามเกิด
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๕๑

เด็กชายขจรยศ เหง้าละคร
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๕๒

เด็กชายวิศรุต เรืองพุทธ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๕๓

เด็กชายสิรภัทร บุญริว

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๕๔

เด็กชายณัฐพล ไชยศรีษะ
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๕๕

เด็กชายเมธานนท์ อดใจ
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๕๖

เด็กชายสหรัฐ สมประสงค์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๕๗

เด็กชายธีรภัทร พรรณวิเชียร
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๕๘

เด็กชายณัฐภูมิ น้อยพันธุ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๕๙

เด็กชายนพดล เจ็ดจัด
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๖๒ / ๒๘๔
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สป ๒๔๕๙/๒๑๖๐

เด็กชายกรวิชญ์ ยะงาม
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๖๑

เด็กชายธนกร สงฆ์นางรอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๖๒

เด็กชายปรัชญา วันขวัญ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๖๓

เด็กชายศิวกร บัวแพง
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๖๔
เด็กหญิงกฤตกานดา ชาญเจริญ

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๖๕

เด็กหญิงวชิรญาณ์ วงษ์ตา
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๖๖

เด็กหญิงแพรพลอย โพธิพิทูล

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๖๗

เด็กหญิงพรรณวดี บุญกลาง
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๖๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ สมประสงค์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๖๙

เด็กหญิงนิจจารีย์ ทองจันทร์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๗๐
เด็กหญิงศศิธร สิทธิชัยเจริญ

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๗๑

เด็กหญิงสุมิตตรา คำมี
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๗๒

เด็กหญิงสิรีธร หาญโคกกรวด
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๗๓

เด็กหญิงพัณณ์ชิตา จันทบ่อโพธิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๗๔

เด็กหญิงเบญจมาศ ศรีแก้ว
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๗๕

เด็กชายสุทธิภัทร ทาแกง
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๗๖

เด็กชายสรยุทธ หมายดี
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๗๗

เด็กชายธนบดินทร์ ภูงามดี
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๗๘

เด็กหญิงอรวดี บุญริว

้

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๗๙

เด็กหญิงนภัสกร สมจิตร
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๘๐

เด็กชายธนภูมิ จันจุติ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๘๑

เด็กชายธนภัทร จันจุติ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๘๒

เด็กหญิงสุณัฐธิดา ไถวศิลป
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๘๓

เด็กหญิงปรีญาภรณ์ อยู่มาก
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๘๔

เด็กชายธรรมนูญ ดงเจริญ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๘๕

เด็กหญิงจิลมิกา สุทธิประภา
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๘๖

เด็กหญิงปรียาภัทร ชูฉัตร์
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๘๗

เด็กหญิงวริศรา สวนอาจ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๘๘

เด็กหญิงทิฆัมพร รอดยิม

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๘๙

เด็กหญิงธัญญรัตน์ จันทร์สว่าง
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๙๐
เด็กชายพชร วงศ์ภักดี

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๙๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุขแสงใส
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๙๒

เด็กชายพัทนดนย์ แตงกลับ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๙๓

เด็กชายอนุวัฒน์ เกียรติดำรงค์
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๙๔

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทะสอน
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๖๓ / ๒๘๔

้
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สป ๒๔๕๙/๒๑๙๕

เด็กชายณัฐวัตร ท่าทาง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๙๖

เด็กชายอนุรักษ์ สังข์มุ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๙๗

เด็กชายศุภวิชญ์ แซ่เล้า
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๙๘

เด็กชายสรณรัชฏ์ โยฆะวัฒน์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๑๙๙

เด็กชายพีรพล หมืนราม

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๐๐
เด็กชายธนดล กิตติพงษ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๐๑
เด็กชายออมสิน บุตรสุข

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๐๒

เด็กชายชนน อยู่สวัสดิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๐๓

เด็กชายอนพัทย์ เทียนเพ็ชร
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๐๔

เด็กชายเตวิช อินอ่อน
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๐๕
เด็กชายพงศ์ภรณ์ จึงมีสุวรรณ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๐๖

เด็กชายภานุวัฒน์ รัตนโชติ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๐๗

เด็กชายดนัย คงกำเนิด
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๐๘

เด็กชายบูรพา จันศรี
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๐๙
เด็กหญิงรินรดา สอนสิงห์

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๑๐

เด็กหญิงอภิชญา พวงนาค
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๑๑

เด็กหญิงณัฐธิดา เจริญลอย
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๑๒

เด็กหญิงธณภรณ์ ดิษเสถียร

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๑๓

เด็กหญิงเนตรนภา พูลพร
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๑๔

เด็กหญิงภัทรภรณ์ พลอยยอด
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๑๕

เด็กหญิงปยะฉัตร สิทธิรุ่ง
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๑๖

เด็กหญิงวรรณกร นุตาดี
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๑๗

เด็กหญิงกฤษฎาพร ศรีกะชา
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๑๘

เด็กหญิงณัฐณิชา เจนวิทยโอฬาร
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๑๙

เด็กหญิงรัตนวดี หาโคตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๒๐

เด็กหญิงชนกานต์ ศรีรัตน์ประเสริฐ
๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๒๑

เด็กหญิงวรัชญา ภารพงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๒๒

เด็กหญิงอริศรา ละออเอียม

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๒๓

เด็กชายมฆธร สงวนงาม
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๒๔

เด็กชายอรรถพร เนียรมงคล
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๒๕

เด็กชายธีระกิตต์ อ่อนจ่าง
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๒๖

เด็กชายภัทร การะเกด
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๒๗

เด็กหญิงศิระมนตร์ ภูพสุพันธุ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๒๘

เด็กหญิงปณณพร มูลละม่อม
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๒๙

เด็กหญิงกิตติมา กันไชย
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๖๔ / ๒๘๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๒๒๓๐

เด็กหญิงอริศรา หมายครอบ
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๓๑

เด็กชายพันกนก คุงบำรุง
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๓๒

เด็กชายนพรัตน์ น้อยสุวรรณ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๓๓

เด็กชายคณาธิป มีมงคล
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๓๔

เด็กชายกฤษฎินันท์ ปานสมบูรณ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๓๕

เด็กหญิงอัญมณี โพธิแก้ว

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๓๖

เด็กชายอภิวิชญ์ ธิสารสังข์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๓๗

เด็กหญิงสุวรรนภา สิงหจูฑะ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๓๘

เด็กหญิงกัญชรส ลีลุเดช
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๓๙

เด็กชายอัครดนัย สุทธิประภา
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๔๐
เด็กชายภาคิน ภูสีฤทธิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๔๑

เด็กชายนันทวัฒน์ อนันต์วรานนท์
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๔๒

เด็กชายกรรณวัฒน์ เพชรชวาลวัฒน์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๔๓

เด็กชายภูเบศ คำบูรณ์โชติกร
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๔๔

เด็กหญิงพรพิชล พรมกอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๔๕

เด็กหญิงธนิษฐา พงษ์หวาน
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๔๖

เด็กหญิงอัยลดา ประทุมพวง
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๔๗

เด็กชายปุณณัตถ์ พุลสวัสดิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๔๘

เด็กหญิงปนิตา วงษ์ตา

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๔๙

เด็กหญิงธราธิป โพธิศรี

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๕๐

เด็กชายศราวุธ ศรีโบราณ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๕๑

เด็กชายกฤต ราชแพทยาคม

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๕๒

เด็กหญิงประภัสสร อิสาณ
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๕๓

เด็กหญิงกานต์ธิดา เทพธุลี
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๕๔

เด็กชายทวิพัฒน์ ดีสวัสดิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๕๕

เด็กชายสุขเกษม เจริญธรรม

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๕๖

เด็กหญิงอรัญญา นันทะเสนา
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๕๗

เด็กชายวุฒิพงศ์ โพธิชัย
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๕๘

เด็กชายธนกฤต วัสศิริ
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๕๙

เด็กชายวิธวินทร์ สุผา
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๖๐
เด็กหญิงอัญชิสา หาญเวช

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๖๑

เด็กหญิงธรภรณ์ สุขจันทร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๖๒

เด็กชายภูมินทร์ เกตุสำราญ
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๖๓

เด็กหญิงธนัญญา นาสนม
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๖๔

เด็กหญิงชณิกา ชูชาญ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๖๕ / ๒๘๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๒๒๖๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา กัณหา
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๖๖

เด็กชายสุพัฒน์ นาคทัพ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๖๗

เด็กชายพุฒิพัฒน์ ศรีสวรรค์
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๖๘

เด็กชายอติพงษ์ ชูเย็น
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๖๙

เด็กชายอลงกรณ์ มณีเปรม
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๗๐

เด็กหญิงพรนภัส สมควร
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๗๑

เด็กหญิงวรรณณิสา นามมา
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๗๒

เด็กชายณัฐกิตติ

์

พิศาลพัฒนโสภณ ๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๗๓

เด็กชายณัฐพล ธุระศักดิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๗๔

เด็กชายอภิศักดิ

์

ไกสุดธา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๗๕

เด็กหญิงวราภรณ์ สันติคุปตพงษ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๗๖

เด็กชายภูษิต เม่นพรม
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๗๗

เด็กหญิงธัญชนก บัวสีคำ
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๗๘

เด็กชายศิวกร แผนสมบูรณ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๗๙

เด็กชายกิตติพงศ์ บุญอำ
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๘๐

เด็กชายธนภัทร ไชยมุงคุณ
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๘๑

เด็กชายฐิติศักดิ

์

กาละพันธ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๘๒

เด็กหญิงอัจฉรา ศรีสงคราม
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๘๓

เด็กชายชิษณุพงศ์ ศรีสัมฤทธิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ซุงชืน

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๘๕

เด็กชายฐิตินันท์ แก้วเกิด
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๘๖

เด็กชายวีรภัทร พิมสอน

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๘๗

เด็กชายสันติ ใจวงค์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๘๘

เด็กชายปรวุฒิ แสงฉาย
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๘๙

เด็กชายโจ จัน
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๙๐

เด็กชายภาคิน เรืองสีเหมือน
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๙๑

เด็กชายพุทธิชาติ ยุทธณรงค์ศิลป
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๙๒

เด็กชายพีรพัฒน์ อ่วมเจริญ
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๙๓

เด็กชายยชกรวิชณ์ วริยะปรุฬห์
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๙๔

เด็กชายศุภมิตร เฮงสมบุญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๙๕

เด็กหญิงชลธิชา เหมือนท้วม
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๙๖

เด็กหญิงวริศรา ยอดอินทร์
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๙๗

เด็กหญิงณัฐณิชา ทองแก้ว
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๙๘

เด็กหญิงมุขสุดา พรหมบุตร
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๒๙๙

เด็กหญิงพัชรา พิมสอน
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๖๖ / ๒๘๔
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สป ๒๔๕๙/๒๓๐๐
เด็กหญิงณัฐธิดา แสงกิริยา

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๐๑

เด็กหญิงจริญญา สุขเจริญ
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๐๒
เด็กหญิงศิริวรรณ คำอินต๊ะ

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๐๓

เด็กหญิงสุพรรษา จันทวี
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๐๔

เด็กหญิงพิชญดา สารรัมย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๐๕

เด็กหญิงศิริมา ทองบ่อ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๐๖
เด็กหญิงจีรนันท์ มะลิวัลย์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๐๗

เด็กหญิงสุภัสสร จันทรา
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๐๘

เด็กหญิงอรวรรณ อินทะโชติ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๐๙

เด็กหญิงจีรประภา รักษาดี
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๑๐
เด็กชายณัฐพงษ์ บุญเสริม

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๑๑

เด็กชายอาทิตย์ ใบมาก
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๑๒

เด็กชายราชันย์ หอมจันทร์
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๑๓

เด็กชายพชรดนัย เจริญคุณ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๑๔

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ทวีสุข
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๑๕

เด็กชายอิศวะ จันทร์แก้ว
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๑๖

เด็กชายเพชรมณี เหมือดบำรุง
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๑๗

เด็กชายจิรวัฒน์ เวกสูงเนิน
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๑๘

เด็กชายพงษ์เจริญ เมืองขุนทด
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๑๙

เด็กชายวิชิต สุวัฒน์ธนากร

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๒๐

เด็กชายกฤติน พูลสวัสดิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๒๑

เด็กหญิงแพรวรรณ ผาชา
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๒๒

เด็กหญิงรินญาดา โคตะพันธ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๒๓

เด็กหญิงนฤมล เตียวกระกูล
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๒๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ พูนเกษม
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๒๕
เด็กหญิงกาญจนาพร บำรุงอินทร์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๒๖

เด็กหญิงสุวดี สุขไกร
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๒๗

เด็กหญิงเมกุมิ ฮาจิโจ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๒๘

เด็กหญิงเย็นฤดี สามพิมพ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๒๙

เด็กหญิงอมิตา ฉิมพลี
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๓๐
เด็กหญิงภัทรดา สูนปะทัด

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๓๑

เด็กหญิงสุพิชชา อุ๊ยเพ็ชร
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๓๒

เด็กหญิงบุษรา จันทร์เพ็ง
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๓๓

เด็กชายธนภัทร เกศกัณฑ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๓๔

เด็กหญิงสุธิมา กิจขุนทด
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๖๗ / ๒๘๔
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สป ๒๔๕๙/๒๓๓๕

เด็กชายพงศภัค จันทปญญา
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๓๖

เด็กชายระพีพัฒน์ หอมยิง

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๓๗

เด็กหญิงศิวพร พิมพ์ดอนอัด
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๓๘

เด็กชายธนากร เหล่าลาภะ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๓๙
เด็กชายณัฐภูมิมินทร์ นีสันเทียะ

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๔๐

เด็กหญิงสุธิมาศ ทองคำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๔๑

เด็กหญิงอรอนงค์ ถีอาสนา
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๔๒

เด็กชายสุธี รักถิน

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๔๓

เด็กหญิงอัญธิมา จันทรเมธา
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๔๔

เด็กหญิงชนิกานต์ จันทนะเสวี
๑๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๔๕

เด็กหญิงชุดา สืบทุนทร
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๔๖

เด็กหญิงสุชัญญา ศรีหาตา
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๔๗

เด็กชายสุวิจักขณ์ สารเปง
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๔๘

เด็กชายจรรยาวรรธ เสนขวัญแก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๔๙

เด็กชายพัชรพรรณ ทิศาเวช
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๕๐

เด็กชายภูบดินทร์ เอียมวิไล

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๕๑

เด็กชายธนะชัย สมจิตต์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๕๒

เด็กชายเจษฎา บินรัมย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๕๓

เด็กหญิงพรชิชา นาถำเพชร
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๕๔

เด็กชายถิรวัฒน์ คูสำโรง
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๕๕

เด็กหญิงนภัทร ฟกทับทิม
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๕๖

เด็กหญิงอัฐภิญญา ศรีสันทัด

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๕๗

เด็กหญิงปรายฟา พงษ์เพ็ง
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๕๘

เด็กหญิงสุกัญญา จรรยา
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๕๙

เด็กชายฐิติพงศ์ วงศ์ษา
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๖๐

เด็กหญิงดวงพร พิณโท
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๖๑

เด็กชายวรภพ พรมมา
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๖๒

เด็กชายสิทธิพร ขึนนกขุ้ม

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๖๓

เด็กชายวีรวัฒน์ ห่อไธสง
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๖๔

เด็กชายธนพล บุญปก
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๖๕

เด็กหญิงอภิญญา ภู่ภักดี
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๖๖

เด็กหญิงพรทิพย์ จันทวงศ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๖๗

เด็กหญิงเนตรชนก ห่วงจำนงค์
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๖๘

เด็กชายธัชพล มาแสวง
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๖๙

เด็กชายสุรัตน์ ชุงชืน

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๖๘ / ๒๘๔
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สป ๒๔๕๙/๒๓๗๐

เด็กชายอาชนะ มะเฟอง
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๗๑

เด็กชายธวัชชัย วังภูมิใหญ่
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๗๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ ใจดี
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๗๓

เด็กหญิงอุษณีย์ อินทุย
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๗๔

เด็กชายณัฐพล ไชยสุวรรณ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๗๕

เด็กชายอัมรินทร์ ปุยโส
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๗๖

เด็กหญิงกชกร คนยืน
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๗๗

เด็กชายธีระพัฒน์ บุญโต
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๗๘

เด็กชายสุรพิชญ์ จานรัมย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๗๙

เด็กชายวัชรพงษ์ สุดใจ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๘๐
เด็กชายวัชรากร สุดใจ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๘๑

เด็กชายปองภพ สองห้องนอก
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๘๒

เด็กหญิงสรัญญา แซ่โล้ว
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๘๓

เด็กหญิงณัฐธิชา ชุมพล
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๘๔

เด็กหญิงปทมา รอดภัย
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๘๕

เด็กหญิงนภัสสร สมจิตต์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๘๖

เด็กหญิงเปรมฤทัย ทิพย์ศิริ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๘๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ หัสดินทร

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๘๘

เด็กชายมินต์ธฐา เดินด่วน
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๘๙

เด็กชายอานุภาพ โสภะบุญ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๙๐

เด็กชายพัชรพล สุริวงค์
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๙๑

เด็กชายอภิวัฒน์ สุริวงค์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๙๒

เด็กชายธงชัย ดรพันธ์พล
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๙๓

เด็กชายประโยชน์ ขวัญวงษ์ทิม
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๙๔

เด็กชายนันทชัย ฟกทอง
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๙๕

เด็กชายบุรินทร์ รูปสะอาด
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๙๖

เด็กชายอธิชา วงศ์อินทร์
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๙๗

เด็กหญิงอารยา พิลึก
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๙๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ อู่สำราญ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๓๙๙

เด็กหญิงพิมพ์มาดา จิตรสุทัศน์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๐๐
เด็กหญิงโสภิตา หงวนตัด

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๐๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา คงเกิด
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๐๒

เด็กชายธนพัฒน์ โกมลมาลย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๐๓

เด็กชายอภิวัฒน์ ฮาตระวัง
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๐๔
เด็กชายธนวัฒน์ แพรประนาม

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๖๙ / ๒๘๔
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สป ๒๔๕๙/๒๔๐๕

เด็กชายจิรศักดิ

์

ห้องทองแดง
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๐๖

เด็กชายวันชัย ศิลประดิษฐ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๐๗
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ผลดิลก

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๐๘

เด็กชายนนท์ธิวัฒน์ สกุลพิทักษ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๐๙

เด็กหญิงนริศรา เย็นประเสริฐ
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๑๐

เด็กชายชัยธวัช อินทร์ชัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๑๑

เด็กชายจีรพฤกษ์ มูลผดุง
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๑๒

เด็กชายวิรุจน์ ศรีบัว
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๑๓

เด็กชายสิทธิพร อินธิราช
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๑๔

เด็กชายเจษฎา โพระนก
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๑๕

เด็กชายอธิพงษ์ รัตนคำ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๑๖

เด็กชายกฤษดา เจนกลาง
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๑๗

เด็กชายวชิรกร สร้อยคำ
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๑๘

เด็กชายบุญฤทธิ

์

เปยศีรี
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๑๙

เด็กชายปยะพร แสงแดงชาติ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๒๐

เด็กหญิงพรพิมล พันธุ์สุข
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๒๑

เด็กชายชนะชัย บุญขาว
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๒๒

เด็กชายสุวรรณภูมิ หล่าคำ
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๒๓

เด็กชายกิติพงษ์ รอดโฉม
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๒๔

เด็กหญิงสุนิษา สร้อยสังวาลย์
๒๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๒๕

เด็กหญิงวิมลสิริ ไชยขวัญ
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๒๖

เด็กชายอนุภัทร แสวงบุญ
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๒๗

เด็กชายภัทรพงศ์ เชือจำรูญ

้

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๒๘

เด็กชายธีรภัทร รัตนวงศ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๒๙

เด็กหญิงพรรณราย ก๋งเกษม
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๓๐

เด็กชายวัชระ ชะยุมาตร
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๓๑

เด็กชายสุทธภัทร มีนาม
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๓๒

เด็กชายธีปกรณ์ จันอาจ

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๓๓

เด็กชายธนศักดิ

์

ไกรสรธุวานนท์
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๓๔

เด็กชายนรินทร์ ฉิมสร้าง
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๓๕

เด็กชายศิริวุฒิ แรงฤทธิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๓๖

เด็กชายชัยชนะ ไพรเกาะ
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๓๗

เด็กชายจักรพงษ์ วิริยะธรรม
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๓๘

เด็กชายอดิศวร ภูจักรเพชร
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๓๙

เด็กหญิงกมลชนก เณรเกษร
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๗๐ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๒๔๔๐

เด็กหญิงอรทัย พิลาดรัมย์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๔๑

เด็กหญิงชลธิชา ศรีวัง
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๔๒

เด็กหญิงนุศรา จำปาพันธ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ เขตรขาม
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๔๔

เด็กชายธีรเทพ บุญสิทธิ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๔๕

เด็กชายชัยสิทธิ

์

เหมือนท้วม

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๔๖

เด็กหญิงกนกวรรณ เบียกลาง

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๔๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ เย็นใจ
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๔๘

เด็กหญิงสุภาริดา ปูนกลาง
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๔๙

เด็กชายสมพร จันชุ่ม

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๕๐
เด็กชายธารา คุ้มศาสตรา

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๕๑

เด็กชายบรรพต ชุ่มชืน

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญเสริม
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๕๓

เด็กชายธีรภัทร รักษาอยู่
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๕๔

เด็กชายธีรยุทธ แสงจันทร์
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๕๕

เด็กชายวิศวะ ฉายวิโรจน์วิทย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๕๖

เด็กชายสราวุฒิ จันทร์แดง
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๕๗

เด็กหญิงศิรภัสสร สโมสร
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๕๘

เด็กหญิงนิภัทธา พันธ์ไม้สี
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๕๙

เด็กชายจิระชัย ฆ้องงาม
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๖๐

เด็กชายณัฐวุฒิ งามชนะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๖๑

เด็กหญิงปนัดดา อยู่ทอง
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๖๒

นางสาวอภิภาวดี พุ่มสวัสดิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๖๓

นางสาวขวัญใจ สมนาม
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๖๔

เด็กชายศุภกร กิงนอก

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๖๕

เด็กชายจักรวาล จันทรขันดี
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๖๖

เด็กหญิงปุณณิศา จอมศรี
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๖๗

เด็กชายวรวิทย์ จันทร์บุปผา

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๖๘

เด็กหญิงกชกร สกุลแพทย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๖๙

นายสมชาย เพ็งลาภ
๒๑/๑๐/๒๕๑๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๗๐
นางวรรณพร ชลิศราพงศ์

๑๕/๐๓/๒๕๑๙

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๗๑

นางนภัสธมล ทองนอก
๒๓/๐๖/๒๕๑๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๗๒

นางสาวชุลีพร ขำมาก

๑๙/๑๒/๒๕๒๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๗๓

นางสาวรถชรินทร์ กองเพชร
๐๔/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๗๔
ว่าทีร้อยตรีชัยประชา

่

รักษาศรี
๐๒/๐๕/๒๕๒๖

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๗๑ / ๒๘๔
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สป ๒๔๕๙/๒๔๗๕

นายมานิตย์ นิลนนท์
๐๒/๐๖/๒๕๒๑

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๗๖

นางสาวพรรษา อินทร์สวัสดิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๓๑

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๗๗

นางสาวดอกอ้อ โกติรัมย์
๑๐/๐๖/๒๕๓๐

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๗๘

นางสาวดวงกมล สอนเสถียร

๑๘/๑๑/๒๕๓๒

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๗๙

นางสาววราภรณ์ คำบุญเรือง
๐๔/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๕๙/๒๔๘๐

เด็กชายธิติคม หลอมมาลี
๑๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๔๘๑

เด็กชายธราธร ปรากฏกล้า
๒๐/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๔๘๒

เด็กชายวีรวิชญ์ เลิศพัชรอธิพร
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๔๘๓

เด็กชายธนวิชญ์ โกวิทวิทยากูล
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๔๘๔

เด็กชายศักรนันทน์ โพธิทอง

์

๒๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๔๘๕

เด็กชายวีระวิทย์ รวงงาม ๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๔๘๖

เด็กชายธราดล อุ่นเกิด
๒๗/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๔๘๗

เด็กชายภาคภูมิ รจนา ๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๔๘๘

เด็กหญิงธนพร
หาดทวายกาญจน์ ๒๗/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๔๘๙

เด็กหญิงนภัทร วัชรทัศนกุล
๒๓/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๔๙๐

เด็กหญิงณัชฐริณีย์ ทองโต
๑๐/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๔๙๑

เด็กหญิงศิริโสภา สินธุรักษ์
๑๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๔๙๒

เด็กหญิงศรุดา ชวนะสิทธิ

์

๒๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๔๙๓

เด็กหญิงอรษิกาญ บำรุงรัตน์
๒๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๔๙๔

เด็กหญิงอรุณี พันธ์สาย
๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๔๙๕

เด็กหญิงชญานี คาดสนิท

๑๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๔๙๖

เด็กหญิงโยษิตา โตพุ่ม

๑๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๔๙๗

เด็กหญิงศิริพร ทัพเจริญ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๔๙๘

เด็กหญิงอาเครญา ปานแดง
๒๗/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๔๙๙

เด็กหญิงพีระดา ณรงค์ศรี
๒๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๐๐
เด็กหญิงบัวชมพู สกุลแฟง

๒๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๐๑
เด็กหญิงณัฐณิชา โอริศ

๑๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๐๒

เด็กหญิงนาราภัทร จันทร์ธิติ
๒๐/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๐๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ขวาธิจักร
๒๘/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๐๔

เด็กชายอเนชา จิววิชัย ๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๐๕
เด็กชายทรงยศ ไตรสุวรรณ ๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๐๖

เด็กชายธีรพงษ์ อินต๊ะบุรี
๑๕/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๐๗

เด็กชายภูสิทธิ ศิริสัมพันธ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๐๘

เด็กชายธราเทพ สมบูรณ์
๑๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๐๙
เด็กชายพรมพิทักษ์ สายสังข์ ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๗๒ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๒๕๑๐

เด็กชายธนัทวัฒน์ แสงดิษฐ์ธนินี ๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๑๑

เด็กชายนิธิกร กรัดศิริ
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๑๒

เด็กชายรัชชานนท์ พึงศรี

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๑๓

เด็กชายปฐวี ชัยประเสิรฐ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๑๔

เด็กชายอรรถพล จินดากาญจน์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๑๕

เด็กชายพุฒิพงศ์ ตุ้มคุ้ม

๒๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๑๖

เด็กชายอนุวัฒน์ เพชรรัตน์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๑๗

เด็กหญิงเมธิดา แก้วคูนอก
๑๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๑๘

เด็กหญิงอภิชา เรืองวิเศษ
๑๒/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๑๙

เด็กหญิงพิชชาพร เหล่าชุมพล
๒๗/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๒๐
เด็กหญิงศศินา พลอำนวย ๖/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๒๑

เด็กหญิงอัจจิมา ครองบุญ
๒๖/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๒๒

เด็กหญิงดวงกมล แถบทอง ๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๒๓

เด็กหญิงอาทิตยา ปากดี ๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๒๔

เด็กหญิงชนัฎดา ธีระจันทร์
๑๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๒๕

เด็กหญิงมธุรส มะลิเลิศ
๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๒๖

เด็กหญิงเจนจิรา สันทาลุนัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๒๗

เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีจำนงค์
๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๒๘

เด็กหญิงฐิติชญา สุวิทยะศิริ
๒๘/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๒๙

เด็กชายติณณภพ นิลสม
๒๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๓๐

เด็กชายสิทธา เนียมสำเภา
๒๓/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๓๑

เด็กชายณราวุฒิ เทียงภักดิ

่ ์

๑๒/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๓๒

เด็กชายรัชชานนท์ น้อยตุลัง
๒๗/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๓๓

เด็กชายอานนท์ งามมาก
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๓๔

เด็กชายณภคดล อุ่นเรือน

๑๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๓๕

เด็กชายมโนรมย์ สุรปญญาวุฒิ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๓๖

เด็กชายอธิบดี บุญกาญจน์
๑๐/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๓๗

เด็กชายธนภัทร สวนนุ่ม ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๓๘

เด็กชายวรินทร สุนทรน้อย
๑๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๓๙

เด็กชายสรวิชญ์ มนุญโญ
๒๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๔๐
เด็กหญิงสุพัตรา พรหมสุวรรณ์

๒๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๔๑

เด็กหญิงปณริญา คงเวียงพล
๒๙/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๔๒

เด็กหญิงจารุนันท์ พลชัย ๘/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๔๓

เด็กหญิงณัชฌา บุญธาราวรรณ
๑๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๔๔

เด็กหญิงกรกนก เล็กสิงห์โต
๒๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๗๓ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๒๕๔๕

เด็กหญิงอาทิตยา ฤกษ์ดี
๑๐/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๔๖

เด็กหญิงจิณณรัตน์ กุนอก
๑๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๔๗

เด็กหญิงจิตติมาศ หอมจันทร์ ๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๔๘
เด็กหญิงอริสราภรณ์ รักวงษ์ไทย

๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๔๙

เด็กหญิงชมพูนุช รัตนศิลปน
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๕๐

เด็กหญิงสโรชินี มังสา
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๕๑

เด็กหญิงชนิตา วงษามิง

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๕๒
เด็กหญิงวารินทร์รัตน์

พลพิทักษ์
๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๕๓

เด็กหญิงชนิตา กลันสว่าง

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๕๔

เด็กหญิงณิชา ลพลำเลิศ
๒๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๕๕

เด็กหญิงพิมพากรณ์ อุ่นมาก ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๕๖

เด็กหญิงศุภรัตน์ ชัยรัตน์ ๓/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๕๗
เด็กหญิงเพชรนำหนึง

่

เริงหาญ ๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๕๘

เด็กชายปฎิพล แฝงฤทธิหลง

์

๘/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๕๙

เด็กชายกวี ทวีวงค์ ๖/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๖๐

เด็กชายจีรศักดิ

์

โพธิสุวรรณ

์

๒๑/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๖๑

เด็กชายศักดิดา

์

เทียมเทศแก้ว
๑๐/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๖๒

เด็กชายณัฐชัย ประสานสุข
๑๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๖๓

เด็กชายนัยวัฒน์ เชิญขวัญมา ๒/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๖๔

เด็กชายสราวุฒิ ช้างใจกล้า
๒๐/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๖๕

เด็กชายภวินท์ สุภาพคำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๖๖

เด็กชายธาดา ก้อนผา
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๖๗

เด็กชายอชิตพล ไชยทุม
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๖๘

เด็กชายปฐมฤกษ์ จันทร
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๖๙

เด็กชายวรินทร แสนปก
๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๗๐
เด็กชายพฤศจิกาไชย ศรีจงใจ

๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๗๑

เด็กชายชาญณรงค์ สง่าวงศ์
๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๗๒

เด็กชายณัฐภูมิ โพธิทอง

์

๑๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๗๓

เด็กชายชุติพล บุณยามระ
๑๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๗๔

เด็กชายวัชริศ คล้ายสุวรรณ์
๑๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๗๕

เด็กชายอนุวัตน์ ทิพย์ประเสริฐ ๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๗๖

เด็กหญิงชนกชนม์ สุธีธรรมรัตน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๗๗

เด็กหญิงวรรณพร หอแก้ว
๒๕/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๗๘

เด็กหญิงชยากร ศรีปญญาภิรัตน์
๒๕/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๗๙

เด็กหญิงภัทราพร ครบุรี
๑๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๗๔ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๒๕๘๐

เด็กหญิงลิตา แก้วไทรค้วน
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๘๑

เด็กหญิงปยะภรณ์ วรรณศิริไพจิตร
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๘๒

เด็กหญิงนิรุชา ขุนโต
๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๘๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ มากจงดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๘๔

เด็กหญิงกวินนาด ยาวิชัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๘๕

เด็กหญิงไปรยา ใจเย็น ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๘๖

เด็กหญิงณภัทร พิมชะนก
๑๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๘๗

เด็กหญิงสุวัจนีย์ กล้าหาญ
๑๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๘๘

เด็กหญิงศศิธร กองนอก
๑๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๘๙

เด็กหญิงอภิญญา ผลบุญ
๒๐/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๙๐
เด็กหญิงภัทรลภา สามัญจิตต์

๑๐/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๙๑

เด็กหญิงชนม์นิภา ยิงสูง

่

๑๐/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๙๒

เด็กหญิงศศิภา สุขโรจน์อนันต์
๑๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๙๓

เด็กชายชยพล ตันธุวปฐม ๑/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๙๔

เด็กชายปรัชญา มณีฉาย
๑๖/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๙๕

เด็กชายสุริยะ เจริญผล
๓๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๙๖

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีสมัย
๑๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๙๗

เด็กชายธนภาค เวียงแก้ว
๒๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๙๘

เด็กชายณัฐกิตต์ รวีพัชร์ธนโชค
๑๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๕๙๙

เด็กชายธีรเมธ แสนทวีสุข
๒๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๐๐
เด็กชายนิธิพันธ์ ออกช่อ ๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๐๑

เด็กหญิงณัฐฐาพร บุญเจริญ
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๐๒
เด็กหญิงพรรษกร สมปรีดา ๕/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๐๓

เด็กหญิงศศิกานต์ วินประเวศ ๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๐๔

เด็กหญิงกุลจิรา ปรีดาชลากร
๒๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๐๕

เด็กหญิงชิดชนก รอดดำ
๒๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๐๖
เด็กหญิงธนวรรณ สุขสุวรรณ ๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๐๗

เด็กหญิงธาวิณี อารักษ์
๒๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๐๘

เด็กหญิงกรปภา จันทร์โต
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๐๙

เด็กหญิงเกวลิน บุญยิง

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๑๐
เด็กหญิงอนันญตา สังวาล

๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๑๑

เด็กหญิงธนากรณ์ พรายแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๑๒

เด็กหญิงนวพร อนุมาตย์
๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๑๓

เด็กหญิงวิชญา ศรีนวลลี ๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๑๔

เด็กหญิงรวิกานต์ สาแก้ว
๒๐/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๗๕ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๒๖๑๕

เด็กชายพีรภัทร เพ็งทองหลาง ๕/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๑๖

เด็กชายสมยศ แซ่ตัน

๊

๑๔/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๑๗

เด็กชายวันชนะ สงวนยวง ๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๑๘

เด็กชายนนทนันท์ แซ่ฟอง
๒๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๑๙

เด็กชายสิทธิพล วิวัฒนาการ ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๒๐

เด็กชายสหัสวรรษ บุญส่ง
๑๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๒๑

เด็กชายพศวีร์ ดอนภิรมย์
๑๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๒๒

เด็กชายนราวิชญ์ โสภถา
๑๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๒๓

เด็กชายธนกฤต ฤทธิเดช
๒๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๒๔

เด็กชายปุญยวีร์ แสงเสวต
๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๒๕

เด็กชายพัชพล สินเธาว์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๒๖

เด็กชายพรรวินท์ ศิลปเวช

๑๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๒๗

เด็กชายภูริพัต รัตนสัมฤทธิกุล

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๒๘

เด็กชายธนกร เฟองฟุง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๒๙

เด็กชายปวริศร อุ่นจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๓๐

เด็กชายธราเทพ จันทรสมบัติ ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๓๑

เด็กชายรัชพล พรมสวัสดิ

์

๒๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๓๒

เด็กชายพีรพัฒน์ รอดเสียงลำ
๑๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๓๓

เด็กชายนันทชัย บานเย็น
๒๓/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๓๔

เด็กชายตะวัน นำจันทร์
๑๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๓๕

เด็กหญิงปานเพชร นามบุญตรี
๑๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๓๖

เด็กหญิงรังสิมา พูลสวัสดิ

์

๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๓๗

เด็กหญิงศิลา โจมรัมย์
๒๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๓๘

เด็กหญิงมณีรัตน์ มีมังคัง

่ ่

๑๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๓๙

เด็กหญิงพิมพ์วิภา ทองเทพ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๔๐

เด็กหญิงแก้วเกล้า เถาโท
๑๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๔๑

เด็กหญิงลักษิกา หล้าสุพรม
๓๑/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๔๒

เด็กหญิงจุฑามาศ ภู่พันธ์ศรี ๗/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๔๓

เด็กหญิงพรนิภา เนตรมณี
๒๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๔๔

เด็กหญิงวรัญญา คุ้มบุ่งคล้า ๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๔๕

เด็กหญิงศศิธร ประทุมแก้ว
๑๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๔๖

เด็กหญิงเพชรวดี วงษ์ตังมัน

้ ่

๒๒/๑๒/๐๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๔๗

เด็กชายรัชชานนท์ พิมพ์ทรัพย์
๒๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๔๘

เด็กชายสาริค์ เทพสุภา ๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๔๙

เด็กชายปฐมเดช จันทร
๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๗๖ / ๒๘๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๒๖๕๐

เด็กชายณัฐวัฒน์ ศรีเขตร์การ
๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๕๑

เด็กชายบวรภัค ดิษฐการ
๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๕๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ไชบำรุง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๕๓

เด็กชายพุฒิพงศ์ สังฆ์ทิพย์
๒๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๕๔

เด็กชายจุลจักร เจริญสุข
๒๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๕๕

เด็กชายณัฐกร สะกุนี ๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๕๖

เด็กชายจิรภัทร์ รอดกลิง

้

๑๓/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๕๗

เด็กชายคชภัค ธนโชคการกิจ
๑๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๕๘

เด็กชายมนัญชัย สีบัว
๑๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๕๙

เด็กชายรวิสุทธ์ ล้อมวงษ์
๑๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๖๐
เด็กชายสิริชัย งอแงเขา

๒๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๖๑

เด็กชายสุธินันท์ สนธิศักดิ

์

๒๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๖๒

เด็กชายวุฒินันท์ หอมโชติ
๑๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๖๓

เด็กหญิงอริญชยา ตันทา ๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๖๔

เด็กหญิงสุธิตา จวงพลงาม
๑๙/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๖๕

เด็กหญิงอารีญา นาคพันธุ์
๒๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๖๖

เด็กหญิงปนฑิรา เดือนไธสง
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๖๗

เด็กหญิงปานแก้ว ปนนิตย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๖๘

เด็กหญิงขนิษฐา บุษฉัยยา
๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๖๙

เด็กหญิงฐิตาพร แอเขียม

่

๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๗๐

เด็กหญิงวรรณราช ขันธ์สะอาด
๒๗/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๗๑

เด็กหญิงภัททิยา พขันทอง
๒๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๗๒

เด็กหญิงชณิกดาภา รัตนะรัต ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๗๓

เด็กหญิงพัทธนันท์ รู้ทำนอง ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๗๔

เด็กหญิงอาภาภรณ์ ระเบียบดี
๑๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๗๕

เด็กชายชูเกียรติ ศรีทอง ๘/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๗๖

เด็กชายฐาวรายุศม์ พรมสุวรรณ
๒๗/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๗๗

เด็กชายสันติภาพ จิตรแก้ว ๒/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๗๘

เด็กชายพีระวัชญ์ อุทัยนนท์
๒๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๗๙

เด็กชายภูริภัทร์ ตรีพรม
๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๘๐
เด็กชายจิตติพัฒน์ ผิวตาลดี

๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๘๑

เด็กชายวัชรวิทย์ สุขสินธุ์ไพบูลย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๘๒

เด็กชายกัลชากร ผ่องใส ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๘๓

เด็กชายเนวิน พงษ์โนรี
๒๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๘๔

เด็กชายธีรดนย์ พลพาลสังข์
๑๐/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๗๗ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๒๖๘๕

เด็กชายณัฐพงศ์ กุลธนวุฒิ
๑๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๘๖

เด็กชายวัชรพล เทียงท้องคุ้ง

่

๒๓/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๘๗

เด็กชายกีรติ แตงโสภา
๒๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๘๘
เด็กหญิงอัจฉราพรรณ

แสงสว่าง
๒๐/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๘๙

เด็กหญิงเพชรรินทร์ โชติวุฒิเดโช
๑๔/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๙๐

เด็กหญิงมณณิชา กลอยยิง

่

๑/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๙๑

เด็กหญิงสุนันทา วงค์ตาหล้า
๑๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๙๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ สาระภี
๒๖/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๙๓

เด็กหญิงศิริวิมล บำเพ็ญทาน ๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๙๔

เด็กหญิงนฤกานต์ บัวแพร
๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๙๕

เด็กหญิงวันเพ็ญ มูลสาร
๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๙๖

เด็กหญิงมัทณีญา กลิงค้างพลู

่

๑๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๙๗

เด็กหญิงพิชญาภัค แทนคำ
๒๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๙๘

เด็กหญิงพรประภา งามอุโฆษ
๒๖/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๖๙๙

เด็กหญิงกวินทิพย์ ตรวจงูเหลือม
๑๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๐๐
เด็กชายศรุต บุญเรียง ๓/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๐๑

เด็กชายสหรัฐ คงอยู่
๒๑/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๐๒

เด็กชายปราการ วิจิตรสมบัติ
๑๐/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๐๓
เด็กชายพิพัฒน์ชัย วงศ์อาสา

๑๐/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๐๔

เด็กชายจิรภัทร คมคาย
๒๗/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๐๕

เด็กชายกรณ์ กระแสร์สินธุ์ ๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๐๖

เด็กชายธนกรณ์ ยืนยัง
๑๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๐๗
เด็กชายประมุข ตันตุลา

๒๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๐๘

เด็กชายกฤตภาส ควรพฤกษ์ ๕/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๐๙

เด็กชายพลกานต์ จารุภา ๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๑๐

เด็กชายชัยมงคล เหมือนเดช
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๑๑

เด็กชายนัฐพงษ์ เฟองฟู
๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๑๒

เด็กชายชนกันต์ ปุญญวัฒนะ
๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๑๓

เด็กชายธนภัทร ตัณฑเลิศรัตน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๑๔

เด็กชายอิทธิกร เลาจ๋า

๒๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๑๕

เด็กชายธนิศร ตรงคณารักษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๑๖

เด็กชายสิรวิชญ์ ศรีประสงค์
๒๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๑๗

เด็กชายจิรภัทร แก้วอำไพ
๑๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๑๘

เด็กชายโภควิน ล้วนปวน
๒๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๑๙

เด็กชายอิทธินพ ปานมณีย์
๒๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๗๘ / ๒๘๔

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๒๗๒๐

เด็กชายศรัณย์ เรือนนิล
๒๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๒๑

เด็กชายจิรพัชร แข็งเขตการณ์ ๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๒๒

เด็กชายรุจิภาส ลาภรุ่งเรืองกุล
๑๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๒๓

เด็กหญิงพิยดา ว่องประจันทร์ ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๒๔

เด็กหญิงวรัญชนา วิถี
๒๕/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๒๕

เด็กหญิงรินรดา ปนประเสริฐ ๗/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๒๖

เด็กหญิงชวิศา มณีศิลป
๓๐/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๒๗

เด็กหญิงนพรัตน์ ธารเอียม

่

๑๐/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๒๘

เด็กหญิงศรีวิตรา ทรงรัฐเศรษฐ์
๑๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๒๙

เด็กหญิงพรธิดา ชะรอยรัมย์
๓๐/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๓๐
เด็กหญิงศิริญา ขาวเกตุ ๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๓๑

เด็กหญิงอิศวีร์พร ศรีวิพัฒน์
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๓๒

เด็กหญิงสุธิชา ทองสา
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๓๓

เด็กหญิงปาริสา เฝาหนองดู่

๑๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๓๔

เด็กหญิงเกวลิน สมบูรณ์
๑๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๓๕

เด็กหญิงลักขณา พุมาเกรียว
๑๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๓๖

เด็กหญิงพลอยชมพู ชัยปราณีเดช
๒๕/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๓๗

เด็กหญิงวรรณวลี เห็นชือ

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๓๘

เด็กชายวิทวัฒน์ รุจิรโรจนกุล ๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๓๙

เด็กชายโรจน์ระวี เบญมาตย์
๑๐/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๔๐

เด็กชายธนพล ยุราวรรณ
๒๑/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๔๑

เด็กชายพงศภัค เนินผา ๖/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๔๒

เด็กชายมินธิรธาดา พามา ๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๔๓

เด็กชายมานะชัย ธรรมแสง ๖/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๔๔

เด็กชายชาญณรงค์ ชำนาญนา
๒๐/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๔๕

เด็กชายนทีกานต์ จิตรเหิม
๒๙/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๔๖

เด็กชายสิทธิภรณ์ โคสูงเนิน
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๔๗

เด็กชายธราดล จันโสภา

๒๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๔๘

เด็กชายณัฐดนัย บุญช้อน
๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๔๙

เด็กชายชลวัฒน์ มมประโคน
๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๕๐
เด็กชายภาณุพงศ์ สนตุ่น

๑๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๕๑

เด็กชายกชกร คำหงษา

๒๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๕๒

เด็กชายธนพงษ์ ธารานิติกุล ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๕๓

เด็กชายก่อพงศ์ การะเกตุ ๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๕๔

เด็กชายชัยมงคล เจริญสุข
๑๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๗๙ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๒๗๕๕

เด็กชายปรเมษฐ์ รัตนอมรเวช
๒๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๕๖

เด็กชายภูริภัทร พลากร
๒๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๕๗

เด็กหญิงญาณิศา เกตุบัว
๒๘/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๕๘

เด็กหญิงดวงกมล นิลาคัมม์
๒๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๕๙

เด็กหญิงณัฐชา บูรณสรรค์ ๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๖๐

เด็กหญิงจิระนันท์ พงษ์ษร
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๖๑

เด็กหญิงอธิปฤดี อุส่าห์ดี
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๖๒

เด็กหญิงหทัยรัตน์ จินพละ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๖๓

เด็กหญิงนงนภัส สวนเดช

๒๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๖๔

เด็กหญิงปณิตา ฉายอรุณ
๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๖๕

เด็กหญิงนุชบา ดวงศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๖๖

เด็กหญิงชาลิสา นันตมาศ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๖๗

เด็กหญิงอารีรัตน์ จำนงศ์สังข์
๑๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๖๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา โทนหาร
๑๗/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๖๙

เด็กหญิงศศิกาญจน์ นนทะวงศรี
๑๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๗๐

เด็กชายภูชิต คงเงิน
๑๐/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๗๑

เด็กชายธีรภัทร แสงเดช

๒๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๗๒

เด็กหญิงวิภาวรรณ คำกองแก้ว
๑๘/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๗๓

เด็กหญิงเพ็ญจมาศ เรืองโรจน์ธนิก
๑๓/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๗๔

เด็กหญิงอาทิตยา ผงทอง
๒๓/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๗๕

เด็กหญิงจตุพร ม่วงทอง
๒๕/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๗๖

เด็กหญิงอรวรา นันท์เสนา ๒/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๗๗

เด็กหญิงวรรณษา ผาสุข ๙/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๗๘

เด็กหญิงเนตรนภา แสนแก้ว
๑๘/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๗๙

เด็กหญิงอัญชณา ชนะค้า
๑๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๘๐
เด็กหญิงอัจฉรานันท์ เงินประสิทธิ

์

๒๐/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๘๑

เด็กหญิงปณิฉัตร จงจิตร
๑๕/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๘๒

เด็กหญิงรุ้งนภา แสงจันทร์
๒๕/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๘๓

เด็กหญิงธนัญญา สังข์ทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๘๔

เด็กชายธนาคาร จันทา
๑๖/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๘๕

เด็กชายวีรชัญ สว่างรัตน์
๒๗/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๘๖

เด็กชายธนภัทร คล้ายวิเชียร
๒๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๘๗

เด็กชายสรวิชญ์ ดวงแก้ว
๑๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๘๘

เด็กชายสิงหา บุญยัง
๓๐/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๘๙

เด็กชายอรรถพล สมานทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๘๐ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๒๗๙๐

เด็กชายณฐกร สุวรรณโพยม ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๙๑

เด็กชายปวริศร ธรรมรัชสุนทร
๑๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๙๒

เด็กหญิงสุธิดา โรติกานนท์
๑๙/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๙๓

เด็กหญิงกวิสรา หวังปากลาง ๘/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๙๔

เด็กหญิงศีลภัสสร สาตรปรีดี
๒๔/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๙๕

เด็กหญิงพรสวรรค์ โพธิทอง

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๙๖

เด็กหญิงอินทิรา จันทร์เจาะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๙๗

เด็กหญิงพิชญาภา แทนคำ
๒๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๙๘

เด็กหญิงวิภา ศรีคำ
๒๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๗๙๙

เด็กหญิงริญญาภัทร์ ธัญรุ่งนิธิธรณ์
๑๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๐๐
เด็กหญิงอรณิชา กางแม ๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๐๑

เด็กหญิงอริสรา พาพลงาม ๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๐๒

เด็กชายปรเมษฐ์ จันทะมาลา
๓๐/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๐๓

เด็กชายพนาดร ฮองกุล
๑๘/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๐๔
เด็กหญิงปญจมาศ รวมอยู่ ๓/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๐๕

เด็กชายกฤษฎา กุณฑลนพรัตน์
๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๐๖

เด็กชายเฉลิมวงศ์ โซ่เงิน
๑๑/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๐๗

เด็กชายชัชวาลย์ สระทองหน

๑๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๐๘
เด็กชายปรินทร จันทะมาลา

๓๐/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๐๙

เด็กชายวรายุส ภูผิวนาค

๑๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๑๐

เด็กหญิงสาริกา จอมแปงทา
๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๑๑

เด็กหญิงมาลัน คล้ายสุบน
๑๕/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๑๒

เด็กชายนันทพันธ์ รัตนกิจจ์จินดา ๕/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๑๓

เด็กชายบัณฑิต นนทวัน
๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๑๔

เด็กหญิงอลิสา อินจรุงใจ
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๑๕

เด็กชายกฤตนัย เกิดพลา
๒๒/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๑๖

เด็กชายปรินทร บรรณา
๒๘/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๑๗

เด็กชายจิรเดช สุขอร่าม ๒/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๑๘

เด็กชายธนโชติ พาระตะ ๔/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๑๙

เด็กชายณัฏฐ์ปกรณ์ มะปรางหวาน
๒๓/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๒๐
เด็กหญิงคีตภัทร ฟกสุวรรณ

๑๙/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๒๑

เด็กหญิงอรนลิน เหมือนเดช ๓/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๒๒ เด็กหญิงประพาฬรัตน์
แพะทอง

๒๐/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๒๓

เด็กหญิงณิชากร คงศิริ
๒๙/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๒๔

เด็กหญิงมุกลดา ชู
๒๓/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๘๑ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๒๘๒๕

เด็กชายธีรพล ขะคินรัมย์
๒๖/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๒๖

เด็กชายศรณ์ศักย์ แจ้งเอียม

่

๑๙/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๒๗

เด็กชายพลศพร กองดวง ๓/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๒๘

เด็กชายณัฐพงษ์ ธานี ๕/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๒๙

เด็กชายเดชธน ลุนสแกวงค์
๒๖/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๓๐

เด็กชายธนากร เนตรหัสนัยน์
๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๓๑

เด็กชายภูษณ ภู่ระหงษ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๓๒

เด็กชายธนคร ทัฬหกิจ ๖/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๓๓

เด็กชายณัฐชนน ร้อยครบุรี
๑๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๓๔

เด็กชายสุวัชร นิลสาตร์
๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๓๕

เด็กหญิงอริศรา ตาดต่าย
๒๘/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๓๖

เด็กหญิงแพรพรรณ นามโคตร
๑๗/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๓๗

เด็กหญิงวินัดดา แพงพันธ์
๒๕/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๓๘

เด็กหญิงภาวินี ชมภูบุตร
๒๐/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๓๙

เด็กหญิงกรกนก พละวงศ์ ๒/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๔๐

เด็กหญิงอาทิตยา แจ่มใส ๒/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๔๑

เด็กหญิงศศิกานต์ สาแก้ว
๑๗/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๔๒

เด็กชายชาญชิต รัตนไชยยาพร

๓๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๔๓

เด็กชายปราการ นีละไพจิตต์
๒๔/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๔๔

เด็กชายอัษฎาวุธ บุญแขม ๒/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๔๕

เด็กชายศรัณยู บันดารี ๔/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๔๖

เด็กชายชาติชาย บัตรศิริมงคล ๖/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๔๗

เด็กชายรชานนท์ สารมาศ
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๔๘

เด็กหญิงพรทิพย์ เทียงท้องคุ้ง

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๔๙

เด็กชายวีรภัทร์ ขำวงษ์ ๙/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๕๐

เด็กหญิงกรกนก แซ่เฮง ๖/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๕๑

เด็กหญิงเจนจิรา พรมสิทธิ

์

๑๙/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๕๒

เด็กชายศิวกร เทียงสายสกุล

่

๒๑/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๕๓

เด็กหญิงศิศิประภา จันทะวงค์
๒๒/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ประสาร

๑๒/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๕๕

เด็กหญิงนพวรา การะเกต ๕/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๕๖
เด็กหญิงพิญญานันท์ ประเสริฐสังข์

๒๕/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๕๗

เด็กหญิงณัฏฐา ไตรวชิรางกูล
๑๘/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๕๘

เด็กหญิงกมลชนก บุตรา
๑๓/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๕๙

เด็กชายชัชวาล ปญญา ๖/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๘๒ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๒๘๖๐

เด็กหญิงฌัชฌา จำปาขันธ์
๒๕/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๖๑

เด็กชายธนพล แสงโชติ
๒๒/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๖๒

เด็กชายฤทธิกร สุขตาล
๒๕/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๖๓

เด็กชายเจษฎา ชิตภักดี
๒๘/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๖๔

เด็กชายสุรชาติ เรืองซ้อน
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๖๕

เด็กหญิงวรรณพร ก๋งเกษม

๒๙/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๖๖

เด็กหญิงนภาพรรณ แซ่ฮ้อ
๑๑/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๖๗

เด็กชายณัฐวีณ์ ทรัพย์สำราญ
๑๑/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๖๘

เด็กชายนพพล ใจตรง

๑๙/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๖๙

เด็กชายมงคลพัฒน์ ทองสกุล
๒๕/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๗๐
เด็กชายพงศกร อะนุมาลย์

๒๘/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๗๑

เด็กชายชนะชัย ศิโรดม
๑๖/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๗๒

เด็กชายอริญชย์ โฉมจินดา
๒๒/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๗๓

เด็กชายณัฐวุฒิ สังวาลย์
๑/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๗๔

เด็กชายกฤษฎา เงินเกืออนันต์

้

๖/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๗๕

เด็กหญิงปวันรัตน์ แพรต่วน
๑๘/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๗๖

เด็กหญิงกมลพรรณ สาบรัมย์ ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๗๗

เด็กหญิงบุญชนิต ดวงปน
๑๗/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๗๘

เด็กชายอิศวะ ผาแดง
๒๘/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๒๘๗๙

เด็กชายณัฐดนัย บุญช่วย
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๘๘๐

เด็กชายธนภัทร กึงพุทธพงศ์

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๘๘๑

เด็กชายธีรภัทร กันพงษ์
๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๘๘๒

เด็กชายภีมเดช ลิมรังษี

้

๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๘๘๓

เด็กชายอธิปบดี กิจการดุลยเขต
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๘๘๔

เด็กหญิงกวินณา จูงงาม
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๘๘๕

เด็กชายณัฐกิตต์ รอดมณี
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๘๘๖

เด็กหญิงณิราธร ศรีชามุกข์
๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๘๘๗

เด็กหญิงลลิตภัทร นุวงษ์
๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๘๘๘

เด็กหญิงวรกมล ฤทธิจันดี

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๘๘๙

เด็กชายชาญณรงค์ เกตุศรีพรม
๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๘๙๐
เด็กชายเมธารวิชญ์ ฤทธิกล้า

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๘๙๑

เด็กชายเรืองศักดิ

์

ต๊ะแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๘๙๒

เด็กชายวรสิทธิ

์

พินิจพงษ์
๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๘๙๓

เด็กชายสหรัฐ งามขำ
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๘๙๔

เด็กหญิงกนกวรรณ เกิดเล
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๘๓ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๒๘๙๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สว่างพืน

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๘๙๖

เด็กหญิงดลญา จันทร์นิม

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๘๙๗
เด็กหญิงปราณปริยา ชนะไพร

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๘๙๘

เด็กหญิงภัทรศยา ปานภูมิ
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๘๙๙

เด็กชายธวัชชัย เชือคำเยีย

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๐๐
เด็กชายนฐา สวนสมุทร

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๐๑
เด็กหญิงภัทร์ธนัญ รุ่งสุขใสพัฒนพร

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๐๒

เด็กชายเจษฎา เกษแก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๐๓

เด็กชายสุทธิกานต์ พรสวัสดิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๐๔

เด็กหญิงกิตติมา เพ็งรักษ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๐๕
เด็กหญิงจริสตา สมบุญศรี

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๐๖

เด็กหญิงดวงพร ดาราน้อย
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๐๗

เด็กหญิงดวงฤทัย สัมฤทธิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๐๘

เด็กหญิงบัณษา จันทร์ประเสริฐ
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๐๙
เด็กหญิงเบญญา ฉลองสิริกุล

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๑๐

เด็กหญิงวรัชยา ฟนฟอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๑๑

เด็กชายก้องภพ นพ
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๑๒

เด็กชายธีรพงศ์ สมนาค
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๑๓

เด็กชายญาธิป มุ่งดี
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๑๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ พราหมณายน
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๑๕

เด็กชายธนกร ฤทธิเดช
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๑๖

เด็กชายธันวา เฉยบัณดิษฐ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๑๗

เด็กชายพิชานนท์ ศิริบรรณากูล
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๑๘

เด็กชายวสวัตติ

์

ชืนบาน

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๑๙

เด็กชายวิริยะ รสเสือ
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๒๐

เด็กหญิงจิดาภา สำเภาพ่อค้า
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๒๑

เด็กหญิงชญานิษฐ์ ภูมิเอียม

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๒๒

เด็กหญิงวิชญาดา เศวตะมาลย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๒๓

เด็กหญิงนุชธิดา บุญลือ
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๒๔

เด็กชายธัณธกานต์ อ่วมสอาด
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๒๕

เด็กชายปฐพี ภู่สีเขียว
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๒๖

เด็กชายสหพร รุ่งแสงวีรพันธ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๒๗

เด็กหญิงทยจมร ไกรโสภณ
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๒๘

เด็กหญิงศิรภัสสร ตังสกุลทอง

้

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๒๙

เด็กชายธนกฤต หนูทรัพย์
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๘๔ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๒๙๓๐

เด็กชายนฤเบศ นางงามสำโรง

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๓๑

นายยุทธกรณ์ รองงาม
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๓๒

เด็กชายอนพัทย์ อัฐเศรษฐ
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๓๓

นางสาวกรรณิกา ภู่ดำรงค์
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๓๔

เด็กหญิงญาดารัตน์ ผลปนทรัพย์
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๓๕

เด็กหญิงทิฆัมพร แสงทอง
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๓๖

เด็กหญิงเฟองฟา
เจริญรัตน์ประทุม

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๓๗

เด็กหญิงปุณิกา สวัสดี
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๓๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ภิธรรมมา

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๓๙

เด็กชายชยานันท์ พวงทอง
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๔๐
เด็กชายชัยรัตน์ แตงกลับ

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๔๑

เด็กชายชานน สังข์ชุม
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๔๒

เด็กชายณัฐกานต์ บุญอ่อน
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๔๓

เด็กชายณัฐชนน โพธิขาว

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๔๔

เด็กชายณัฐดนัย ไชยโยกุล
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๔๕

เด็กชายธนพล รมยสมิต
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๔๖

เด็กชายธนาเดช เงินเย็น
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๔๗

เด็กชายธีรภัทร์ รอบรู้
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๔๘

เด็กชายนราวิชญ์ พันทนา
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๔๙

เด็กชายบริพนธ์ แย้มเพียร
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๕๐
เด็กชายพันธกาญจน์ สาคร

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๕๑

เด็กชายสวราชย์ กองทอง
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๕๒

เด็กชายสมุทรชัย เทพภูษาวัฒนา
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๕๓

เด็กชายสิทธิโชค โกดี
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๕๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สวยขุนทด

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๕๕

เด็กหญิงขวัญชีวัน บัวสกลพัฒน์
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๕๖

เด็กหญิงชนิดา แม่นมัน

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๕๗

เด็กหญิงดวงนภา หาญเจริญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๕๘

เด็กหญิงวรากร วงพาศกลาง
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๕๙

เด็กหญิงวัชราภรณ์ เจริญผล
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๖๐
เด็กชายชานนท์ จูมนา

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๖๑

เด็กชายธรากร รัตนประทานพร
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๖๒

เด็กชายธิติ กุแก้ว
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๖๓

เด็กชายปฐวี เหรียญสง่า
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๖๔

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

แสนสมบูรณ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๘๕ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๒๙๖๕

เด็กหญิงจรรยาพร ธิภาศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๖๖

เด็กหญิงปยาพัชร รัตนพันธ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๖๗

เด็กหญิงอรณิชา โฮลท์จูเนียร์
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๖๘

เด็กชายสิรวิชญ์ นิลรัตน์
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๖๙

เด็กชายเจษฎา วิจิตร
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๗๐

เด็กชายระพีพัฒน์ อมรรัตน์
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๗๑

เด็กหญิงณัฐณิชา สันทัด
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๗๒

นายนัฏพล ปญญาคง
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๗๓

นายกฤษณะ วงศ์แก้ว
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๗๔

นายมุขพล มังมี

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๗๕

นางสาวณัฐริกา จันทร์อร่าม
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๗๖

นางสาวปยธิดา ประพันธมิตร
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๗๗

นายเมธัส คงเมฆา
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๗๘

นายสิปโปทัย ศรีบุญเรือง
๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๗๙

นายเทพกร เปลียนสุข

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๘๐

นายคฑาวุฒิ นิลเกษม
๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๘๑

นายศุภกรณ์ จันทร์คติ
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๘๒

นางสาวกานต์วสี คิดสม
๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๘๓

นางสาวธัญญภัค อำไพพร้อม
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๘๔

นางสาวภควรรณ อังศุนาค
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๘๕

นางสาวภัทราพร นิมนวล

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๘๖

นางสาวสุวิตรา ช่วยญาติ

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๘๗

นางสาวมุกดา กาญจนเตมี
๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๘๘

นางสาวกมนพร สุขประสม
๒๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๘๙

นางสาวยลดา เปยมรอด
๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๙๐

นายธนากร นวนจันทร์
๐๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๙๑

นางสาวศิริวิมล เจียมพูนสุข
๐๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๙๒

นางสาวกมลชนก โสภณวัฒนะ
๑๖/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๙๓

นางสาวณัฐรุจา ปละออม

๑๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๙๔

นางสาวธัญชนก ปลืมญาติ

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๙๕

นางสาวศิริลักษณ์ เรืองเทียง

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๙๖

นายรัตนโชค ผลประเสริฐ
๑๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๙๗

นายสุริยา แสนสุขไสย
๒๗/๐๓/๒๕๓๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๙๘

นางอิสรีย์ ไตรสุธา

๑๑/๑๒/๒๕๑๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๒๙๙๙

นางสาววันทนี เจริญสุข
๐๙/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๘๖ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๓๐๐๐
นางจิตจา เผ่าสามมุข

๒๑/๐๓/๒๕๐๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๓๐๐๑
นางสาวสมพงษ์ จันทร์มา

๐๘/๐๗/๒๕๒๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๓๐๐๒
นางสิริมา วันนุกูล

๑๓/๐๒/๒๕๒๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๓๐๐๓
นายมารุต จันญะฉาย

๒๕/๐๗/๒๕๒๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๓๐๐๔
นางสาวสุธาทิพย์ ชืนผล

่

๓๐/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๓๐๐๕
นางสาวสุทธิภรณ์ ชินทะเล

๒๙/๐๒/๒๕๓๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๓๐๐๖
นางสาวนันทิยา ประวันจะ

๐๙/๐๖/๒๕๒๑

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๓๐๐๗
นางสาวเจนจิรา บุญร่วม

๑๕/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๓๐๐๘
นายธพลศจกรณ์ พิมพิชัยธกุล

๑๘/๐๒/๒๕๓๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๕๙/๓๐๐๙
เด็กชายคุณากร มากมูล

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๑๐
เด็กชายญาณภัทร พระสว่าง

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๑๑

เด็กชายนนทชา อ่อนศรี
๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๑๒

เด็กชายนิธิกร อุ่นศรีเพ็ง
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๑๓

เด็กชายปวริศ แสงกำพลี
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๑๔
เด็กชายพิริยะ ราชำ

๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๑๕

เด็กชายรัตนพงศ์ ม่วงกระโทก
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๑๖

เด็กชายเริงชัย ยะหัตตะ
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๑๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สืบสิงห์

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๑๘
เด็กหญิงจารุวรรณ พันธุ์ละออง

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๑๙

เด็กหญิงจิรสุดา สุมนานนท์
๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๒๐
เด็กหญิงจิราพร มิงขวัญ

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๒๑

เด็กหญิงณัฐณิชา คำกอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๒๒
เด็กหญิงณัฐพร สมหารวงค์

๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๒๓

เด็กหญิงณิชารีย์
ประดุจพงษ์เพ็ชร

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๒๔
เด็กหญิงนันทลักษณ์ อำนักมณี

๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๒๕
เด็กหญิงปทมาภรณ์ การินทรัตน์

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๒๖
เด็กหญิงพนิดา โมรา

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๒๗

เด็กหญิงพรนภัส สุวรรณรัตน์
๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๒๘

เด็กหญิงภูฟา สุวรรณพันธ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๒๙

เด็กหญิงรวีนิภา ชาติมูลตรี
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๓๐
เด็กหญิงศศิกานต์ พูลผล

๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๓๑

เด็กหญิงอนันตญา จันทร์สองศรี
๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๓๒

เด็กหญิงอุมาพร วานนท์
๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๓๓

เด็กชายคฑาวุฒิ บัวยอม
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๓๔
เด็กชายจิรเมธ บริสุทธิ

์

๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๘๗ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๓๐๓๕

เด็กชายญาณพัฒน์ เพ็ชรมีศรี
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๓๖

เด็กชายถิรวัฒน์ ปุยทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๓๗
เด็กชายทัตต์ดนัย จิตรตังทรัพย์

้

๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๓๘

เด็กชายธนวัฒน์ สมสอาด
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๓๙

เด็กชายนนทกร สุตะวงษ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๔๐
เด็กชายนราวิชญ์ รอดคูณพิพัฒน์

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๔๑
เด็กชายปยดนัย ไปแดน

๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๔๒

เด็กชายพชรพล สุวรรณพุ่ม
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๔๓

เด็กชายพีระพัฒน์ ต้นกันยา
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๔๔

เด็กชายรัชชานนท์
ประดุจพงษ์เพ็ชร

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๔๕
เด็กชายรัชชานนท์ ใจคำมี

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๔๖

เด็กชายสุเมธ วงศ์อัสสไพบูลย์ ๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๔๗

เด็กชายอภินันท์ สืบสิงห์
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๔๘

เด็กชายอิทธิพัทธ์ อยู่พุ่ม
๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๔๙
เด็กหญิงกฤติยาณี แก้วศรี

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๕๐
เด็กหญิงเกศินี สว่างผล

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๕๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ คนดี
๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๕๒

เด็กหญิงจีรวรรณ คงเนียม
๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๕๓
เด็กหญิงชนิกานต์ ทรัพย์วิเชียร

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๕๔

เด็กหญิงณัฐชา โรจนพร
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๕๕

เด็กหญิงณัฐธีรา คำปาแฝง
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๕๖

เด็กหญิงนลินรัตน์ เจริญสุข
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๕๗
เด็กหญิงนวรัตน์ เรือนรอบ

๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๕๘

เด็กหญิงบุณยชา ประกอบผล
๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๕๙

เด็กหญิงพิมพ์วิภา สีสะเทียน
๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๖๐
เด็กหญิงศรัณญา สรรค์สิกขากุล

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๖๑
เด็กหญิงศุภจิรา นัยวิจารณ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๖๒

เด็กหญิงสุขปรีดา
เหลือมทองหลาง

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๖๓

เด็กหญิงอาทิตยา เรืองฤทธิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๖๔

เด็กชายตันติกร ดวงราษี
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๖๕
เด็กชายทักษ์ดนัย บุษปะเวศ

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๖๖

เด็กชายปุญญพัฒน์ เพ็งที
๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๖๗

เด็กชายพงศ์พล ภูมิประเสริฐรุ่ง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๖๘

เด็กชายวัฒนา ไวยพัฒน์
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๖๙
เด็กชายสรยุทธ แซ่ตัง

้

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๘๘ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๓๐๗๐
เด็กหญิงช่อเพชร์ แจ่มจำรัส

๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๗๑

เด็กหญิงณัฐฑิชา บุญมาศ
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๗๒
เด็กหญิงดวงนภา ผมน้อย

๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๗๓

เด็กหญิงทีนภา เข็ญภูเขียว
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๗๔

เด็กหญิงธนัญภรณ์ ธนะสมบัติ
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๗๕

เด็กหญิงธมนวรรณ เตียมจุมพล

้

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๗๖
เด็กหญิงนริศรา เมืองอินทร์

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๗๗

เด็กหญิงบุษราคัมภ์ แก้วพัด
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๗๘

เด็กหญิงปณิตา แสงสมิง

๒๘/๙๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๗๙

เด็กหญิงพรชนก ทองกระโทก
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๘๐
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา วิทยาจิรพัฒน์

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๘๑

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา อยู่คง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๘๒

เด็กหญิงมุกรินทร์ แก้วอุไร
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๘๓

เด็กหญิงวรรณวลี รูปใส
๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๘๔
เด็กหญิงวรวลัญช์ แก่นสา

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๘๕

เด็กหญิงศุภลักษณ์ เกิดบัว
๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๘๖

เด็กหญิงสุปภาดา โตสงวน
๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๘๗

เด็กหญิงสุรีรัตน์ กาละ
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๘๘
เด็กหญิงอนัญญา สุขจิตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๘๙

เด็กชายกิตติภูมิ แอบกระโทก
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๙๐
เด็กชายจารุวิทย์ พรมพุก

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๙๑

เด็กชายณภัทร บานชืน

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๙๒
เด็กชายณวัฒน์ บานชืน

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๙๓

เด็กชายธนากร กนกหงษ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๙๔

เด็กชายมินทาดา พัวพันธ์
๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๙๕

เด็กชายยศกร แกนแก้ว
๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๙๖
เด็กชายศิลา กิจทรัพย์ขจร

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๙๗

เด็กชายศิวะกรณ์ เอกจิตร
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๙๘

เด็กชายสิรภพ ด้วงปน
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๐๙๙

เด็กชายสิรภพ ทองสุทธิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๐๐
เด็กชายสุรพล สุรขันธ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๐๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ต่อวงศ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๐๒

เด็กหญิงกมลทิพย์ ผดุงเมือง
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๐๓

เด็กหญิงญาณิศา ทิมกลับ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๐๔
เด็กหญิงณัฐรัตน์ พร้อมมูล

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๘๙ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๓๑๐๕

เด็กหญิงณัฐสุดา ไศลบาท
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๐๖

เด็กหญิงธนัญญา มีสว่าง
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๐๗
เด็กหญิงปยวรรณ สุกเย็น

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๐๘

เด็กหญิงภคพร เหมพลชม
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๐๙

เด็กหญิงภัคจิรา อยู่สบาย
๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๑๐

เด็กหญิงภัทราภรณ์ สารบุญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๑๑

เด็กหญิงลักษมน พรหมเอาะ
๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๑๒

เด็กหญิงวริศรา อ้นรักษ์
๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๑๓

เด็กหญิงวิภาดา ใยญาติ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๑๔

เด็กหญิงวิมลฉัตร แถบทอง
๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๑๕

เด็กหญิงวิลาสินี นาคประเสริฐ
๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๑๖

เด็กหญิงสุธาทิพย์ นิลเพชร
๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๑๗

เด็กหญิงอัจจิมา พวงจำปา
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๑๘

เด็กชายเกียรติยศ ใจเย็น
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๑๙

เด็กชายธนัชญา ลิน
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๒๐

เด็กชายธวัชชัย หาญเจริญ
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๒๑

เด็กชายนิติรัฐ นิติรุ่งเรืองกุล
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๒๒

เด็กชายบูรณฤทธิ

์

กิจสถาพรชัย
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๒๓

เด็กชายปาณชัย ร่มพุฒตาล
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๒๔

เด็กชายพีรดนย์ สุขประเสริฐ
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๒๕

เด็กชายวงศธร อ่อนสา
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๒๖

เด็กชายศศิเขต มีศิริ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๒๗

เด็กชายศักดินนท์ บุญมา
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๒๘

เด็กชายสหรัช เฉลิมวงษ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๒๙

เด็กชายสุวัจน์ พันธ์เขียว
๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๓๐

เด็กชายอธิวัฒน์ ศรีดารา
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๓๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เปรมกมล
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๓๒

เด็กหญิงกังสดาล กังขรนอก
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๓๓

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

ชวลิตเจริญชัย
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๓๔

เด็กหญิงเขมศิริ ปญญาวิชัย
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๓๕

เด็กหญิงจิดาภา เรืองสวัสดิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๓๖

เด็กหญิงจิรประภา รุ่งเรือง
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๓๗

เด็กหญิงชญานิน เดชเส้ง
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๓๘

เด็กหญิงชนม์นิภา ซิมสุรชาติ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๓๙

เด็กหญิงชลธิชา ทายา
๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๙๐ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๓๑๔๐

เด็กหญิงณัฎฐธิดา บัวแก้ว
๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๔๑

เด็กหญิงธนารีย์ แสงสว่าง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๔๒

เด็กหญิงธันญรัตน์ ขำปลืมจิต

้

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๔๓

เด็กหญิงนัชชา ใจเทียงธรรม

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๔๔
เด็กหญิงนัทฐาวรินทร์

ไชยสวาท
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๔๕

เด็กหญิงเนตรชนก สาวิสิทธิ

์

๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๔๖

เด็กหญิงปาริตา ปญญาสิทธิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๔๗

เด็กหญิงพฤกษา เนียมมันคง

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๔๘
เด็กหญิงพลอยพรรณ วิจิตร

๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๔๙

เด็กหญิงวนิดา จันทร์ฉาย
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๕๐
เด็กหญิงวรรณิสา กาเผือก

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๕๑

เด็กหญิงวรัญญา จอมประเสริฐ
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๕๒

เด็กหญิงวิลาสินี หงษ์ศา
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๕๓
เด็กหญิงนางศศิปภา กันยาทอง

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๕๔

เด็กหญิงสิริมา ดลสุข
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๕๕

เด็กหญิงสุภาพร ศรีสรรพางค์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๕๖

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

หลำดี
๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๕๗

เด็กชายกิตติภูมิ บุญสร้อย
๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๕๘

เด็กชายชัยนันท์ ชัยนนถี
๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๕๙

เด็กชายชัยวัฒน์ แก้วนุช

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๖๐

เด็กชายณัฐพงษ์ คลังสินธ์
๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๖๑

เด็กชายทวิช ปนเพ็ชร
๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๖๒

เด็กชายนวพล แก้วเตชะ
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๖๓

เด็กชายนันทิพัฒน์ สารสมัคร
๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๖๔

เด็กชายปภังกร อุบลหล้า
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๖๕

เด็กชายปรเมศวร์ ปนเกตุ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๖๖

เด็กชายปลันท์ จันทวงษ์
๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๖๗

เด็กชายพงศภัค ทองฉิม
๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๖๘

เด็กชายพชร เกียรตินิยม
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๖๙

เด็กชายพัชรินทร์ ใหม่โสภา

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๗๐
เด็กชายพีรพล อินทร์ใย

๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๗๑

เด็กชายศุภณัฐ สวยดี
๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๗๒

เด็กชายสมประสงค์ พวงระย้า
๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๗๓

เด็กชายอานนท์ หวานฉำ
๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๗๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ ปานคง
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๙๑ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๓๑๗๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไตรสุธา
๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๗๖

เด็กหญิงขนิษฐา ภู่ทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๗๗

เด็กหญิงจณิสตา ลิมประเสริฐ

้

๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๗๘

เด็กหญิงชลกรานณ์ ดันเกาะใหญ่

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๗๙

เด็กหญิงฐิตินันท์ ดิษฐสอน
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๘๐

เด็กหญิงดาวกมล มีอยู่สามเสน
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๘๑

เด็กหญิงดุสิตา แหยมนาค
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๘๒

เด็กหญิงนริศรา กรมแสง
๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๘๓

เด็กหญิงนิตยา แสไพศาล
๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๘๔

เด็กหญิงนิรชา ดิลกไพบูลย์
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๘๕

เด็กหญิงบัณฑิตา สุขศรี
๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๘๖

เด็กหญิงปณิตา ดีวัน
๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๘๗

เด็กหญิงพรพิมล วงษ์ชอุ่ม
๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๘๘

เด็กหญิงพรไพลิน แสงกล้า
๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๘๙

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ปฏิยัตต์โยธิน
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๙๐
เด็กหญิงพิมลพรรณ ดวงติบ

๊

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๙๑

เด็กหญิงภัททิยา ทิวจันทึก
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๙๒

เด็กหญิงมาณิชดา คำศรี
๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๙๓

เด็กหญิงลิลลดา ระบอบ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๙๔

เด็กหญิงศรัญญา ใจกองแก้ว
๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๙๕

เด็กหญิงศุภรัสมิ

์

ไพบูลจิตต์
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๙๖

เด็กหญิงษรญพร พงศ์เดชธนา
๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๙๗

เด็กหญิงอริสา เรืองแจ่ม
๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๙๘

เด็กหญิงอลิสสา ทองเปอ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๑๙๙

เด็กชายฐิรวิชญ์ คำภา

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๐๐
เด็กชายณภัทร วงค์แก้ว

๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๐๑
เด็กชายแทนคุณ ธนาคุณ

๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๐๒

เด็กชายธนวัฒน์ ใจมัน

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๐๓

เด็กชายธีรภัทร จันทร์ศรี
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๐๔

เด็กชายพฤฒิพัทธ์ สิริตระกูลวงศ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๐๕
เด็กชายพีรพัฒน์ วรสวัสดิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๐๖

เด็กชายภูผา แสนชัย
๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๐๗

เด็กชายภูริภัทร เดชดวง
๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๐๘

เด็กชายรัชชานนท์ เหลือสิน
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๐๙
เด็กชายวัชรพล ผาสียวน

๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๙๒ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๓๒๑๐

เด็กชายวิวิชชัย เทพดู่
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๑๑

เด็กชายสิรวิชญ์ นิตย์เจริญ
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๑๒

เด็กหญิงกัลยรักษ์ จิตร์ชนะ
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๑๓

เด็กหญิงกานต์สิรี โมกมี
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๑๔

เด็กหญิงฉัตรแก้ว อุปโคตร
๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๑๕

เด็กหญิงฐิติพร โตมณฑา
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๑๖

เด็กหญิงณญาดา อยู่นคร
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๑๗

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ถูกดี
๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๑๘

เด็กหญิงนพวรรณ ศรีมัง
๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๑๙

เด็กหญิงนภากร แก้วสูงเนิน
๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๒๐
เด็กหญิงพรนภา พูลสวัสดิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๒๑

เด็กหญิงพลอยชมพู เรืองภัทรโรจน์
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๒๒

เด็กหญิงพัทธวรรณ ทิพย์ปนวงศ์
๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๒๓

เด็กหญิงลักษมี หินบุตรดี
๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๒๔

เด็กหญิงวิภาวรรณ แสงเพ็ชร
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๒๕

เด็กหญิงศตพร เปล่งสงวน
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๒๖

เด็กหญิงศศิประภา สุดสาคร
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๒๗

เด็กหญิงศศิภา ทูลรัตน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๒๘

เด็กหญิงศุทธวดี สิงห์พันธ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๒๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ พุทธิมา
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๓๐

เด็กหญิงเสาวณีย์ จันทร์ศิริสุข
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๓๑

เด็กหญิงอรวรรณ โพรงขุนทด
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๓๒

เด็กหญิงอริสา ปนเทียม
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๓๓

เด็กหญิงอารยา แม่นทอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๓๔

เด็กชายคุณากร แก้วสนธิ
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๓๕

เด็กชายจิตติพัฒน์ ขำวิเศษ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๓๖

เด็กชายเจษฎากร โพธิอรุณ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๓๗

เด็กชายชินพัฒน์ ชมวิหค
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๓๘

เด็กชายณัฐพล ใบชู
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๓๙

เด็กชายทิวากร กุลวัตร์
๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๔๐
เด็กชายธนากร อินทชัย

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๔๑

เด็กชายภูตะวัน วงศ์มาดิษฐ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๔๒

เด็กชายภูริเดช พิมพ์แก้ว
๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๔๓

เด็กชายวงศธร แก้วชัยวงษ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๔๔

เด็กชายศราวุธ พันธ์แสน
๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๙๓ / ๒๘๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๓๒๔๕

เด็กชายสหชัย รอดทอง
๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๔๖

เด็กชายสิทธิพงษ์ มรมิตร
๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๔๗

เด็กชายเสกสรร สายจีน
๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๔๘

เด็กชายอรรถวิทย์ ไชยทุม
๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๔๙

เด็กหญิงกัลย์สุดา บุญชู
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๕๐

เด็กหญิงจรีนา ลุยเงิน
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๕๑

เด็กหญิงณัฐกานต์ เอือนไทยสง

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๕๒

เด็กหญิงณัฐวศา พิมพระลับ
๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๕๓

เด็กหญิงทิพยาภรณ์ พรหมาศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๕๔
เด็กหญิงบุญญปญญ์ ศาสตร์เวช

๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๕๕

เด็กหญิงปญญาพร บุญมา
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๕๖

เด็กหญิงพจณิชา ระมังทอง

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๕๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ สิมมา
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๕๘

เด็กหญิงรตนภร ปจวงค์
๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๕๙

เด็กหญิงศรัณญา ดิสโต
๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๖๐

เด็กหญิงศุภานัน พรเจริญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๖๑

เด็กหญิงสุธิดา ลานทอง
๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๖๒

เด็กหญิงอภิญญา ฉาบพิมาย
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๖๓

เด็กชายกลวัชร ฉายรัศมี
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๖๔

เด็กชายจตุภูมิ ชีวะปญญาโรจน์
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๖๕

เด็กชายจิรภัทร พนารินทร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๖๖

เด็กชายนครินทร์ อินทรสาลี
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๖๗

เด็กชายนำนภัทร ห้องดอกไม้
๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๖๘

เด็กชายปฏิพัทธ์ ทองแก้ว
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๖๙

เด็กชายปวริศร สุทธา
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๗๐

เด็กชายภูธเนศ แก้วประสม
๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๗๑

เด็กชายภูริทัต ศรีนิล
๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๗๒

เด็กชายวชิรพันธ์ เครือบสูงเนิน
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๗๓

เด็กชายวรฤทธิ

์

งามแสง
๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๗๔

เด็กชายวิษณุ สืบศรี
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๗๕

เด็กชายสหรัฐ แก้วประเสริฐ
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๗๖

เด็กชายสิโรตม์ สวัสดีผล
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๗๗

เด็กชายอธิป ทองสมบัติ
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๗๘

เด็กหญิงจิรัชญา ซิมสุรชาติ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๗๙

เด็กหญิงญาดารัตน์ พิทักษ์เรืองเวช
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๙๔ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๓๒๘๐

เด็กหญิงณัฐฐาพร ไชยเดช
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๘๑

เด็กหญิงทักษญา ผ่องสะอาด
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๘๒

เด็กหญิงธนัญญา ทิพย์สวัสดิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๘๓

เด็กหญิงนพรรษา ตังธัชชัย

้

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๘๔

เด็กหญิงนาตยา แก้วเรือนทอง
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๘๕

เด็กหญิงปทุมรัตน์ บุญทวี

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๘๖

เด็กหญิงปานตะวัน ฮอตัน
๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๘๗

เด็กหญิงพฤกษา นาเมืองรักษ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๘๘

เด็กหญิงพิไลวรรณ ทับเอม

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๘๙

เด็กหญิงมณตรา สังข์ศิริ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๙๐
เด็กหญิงรวินันท์ มังคุณ

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๙๑

เด็กหญิงวรวลัญช์ มันใจ

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๙๒

เด็กหญิงศศิธร โนจิตร
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๙๓

เด็กหญิงศุภิกา อารามพงษ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๙๔

เด็กหญิงสุนิสา หมืนจิตร์

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๙๕

เด็กหญิงอริศรา ปดตังระพา
๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๙๖

เด็กหญิงอุษณีย์ ทองบางพึง

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๙๗

เด็กชายจิรเมธ สุขแสง
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๙๘

เด็กชายฐิรพล แสงเพชร์
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๒๙๙

เด็กชายณัฐวีร์
หมายเหนียวกลาง

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๐๐
เด็กชายธนโชติ มาสวัสดิ

์

๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๐๑

เด็กชายนราวิชญ์ คำเจริญ
๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๐๒
เด็กชายพิชชากร ชืนใจ

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๐๓

เด็กชายภูธเนศ รัมมะสิงห์
๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๐๔

เด็กชายภูวรินทร์ พิมพ์โคตร
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๐๕

เด็กชายวีรภัทร นำคำ
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๐๖
เด็กหญิงกนกพร พ่วงสมบูรณ์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๐๗

เด็กหญิงกุลธิดา ไกยนิตย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๐๘

เด็กหญิงณภัทร แสนคำนวน
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๐๙

เด็กหญิงณัฐธิดา งามเชย
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๑๐
เด็กหญิงทัศนีย์ ผลจันทร์

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๑๑

เด็กหญิงนิรมล บาลจ่าย
๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๑๒

เด็กหญิงปาริชาติ สีขาว
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๑๓

เด็กหญิงพัชรพร สุทธิประเสริฐ
๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๑๔

เด็กหญิงเพลงพิน เงินทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๙๕ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๓๓๑๕

เด็กหญิงมิงกมล

่

ชูช่วย
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๑๖

เด็กหญิงเรืองลดา บุญเทียน
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๑๗

เด็กหญิงวรวัลย์ หาวิเชียร
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๑๘

เด็กหญิงอัจฉรา ดอกขาวรัมย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๑๙

เด็กหญิงเอมอร บุญเทียน
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๒๐

เด็กชายธนรัชต์ มาศิริ
๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๒๑

เด็กชายธีรภัทร์ แจ่มศรี
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๒๒

เด็กชายนวพล ลีลารัตนานนท์
๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๒๓

เด็กชายนิธิศักดิ

์

พุฒเกิด
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๒๔

เด็กชายวรชิต ชอบธรรมกูล
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๒๕

เด็กชายวัชรดล ทองรัตน์
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๒๖

เด็กชายศรัญยู ประทุม
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๒๗

เด็กชายสิงห์ชัย อยู่ทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๒๘

เด็กชายสุริยัณห์ คุ้มทรัพย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๒๙

เด็กชายอภิชาติ ติโลกะวิชัย
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๓๐

เด็กชายอัครพล จิตรไธสง
๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๓๑

เด็กหญิงกัญญานัฐ ผึงทอง

้

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๓๒

เด็กหญิงขวัญนภา โกศล
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๓๓

เด็กหญิงชลมาศ เจียระนันท์
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๓๔

เด็กหญิงทิฆัมพร ทองสุข
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๓๕

เด็กหญิงธีมาพร โนนทอง
๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๓๖

เด็กหญิงนภัสสร ใจรม
๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๓๗

เด็กหญิงบงกชกร ภุมมาลา
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๓๘

เด็กหญิงปยนุช ลออสอาด
๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๓๙
เด็กหญิงพัชรลักษณ์ ใจพินิจ

๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๔๐

เด็กหญิงภัทรภร จันทนิเวส
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๔๑

เด็กหญิงเมลิตา ดวงสิน
๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๔๒

เด็กหญิงวนิดา สุธรรมราช
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๔๓

เด็กหญิงศุภกานต์ กองลาพงษ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๔๔

เด็กชายจาตุรงค์ พุ่มทิม
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๔๕

เด็กชายธนบดี สังข์น้อย
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๔๖

เด็กชายนิรันดร์ สามเรือนทอง
๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๔๗

เด็กชายประทานชัย โสดากุล
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๔๘

เด็กชายพชร สุวรรณกลาง
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๔๙

เด็กหญิงจรัญญา เจดีย์
๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๙๖ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๓๓๕๐

เด็กหญิงณัฐกานต์ ทิพย์พรหมมา
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๕๑

เด็กหญิงนฤนาถ ยุดไธสง
๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๕๒

เด็กหญิงปยะฉัตร มันคง

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๕๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พุกสุข
๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๕๔

เด็กหญิงภาวินี ศรีสุข
๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๕๕

เด็กหญิงโยษิตา รอดลอย
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๕๖

เด็กหญิงสุชาดา สนามชวด
๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๕๗

เด็กหญิงสุวิมล เอียมภู่

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๕๘

เด็กหญิงอารยา ปูหนู
๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๕๙

เด็กหญิงภัทรมณ ลาสุดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๖๐
เด็กหญิงสุธิดา สุภาวุฒิ

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๖๑

เด็กชายภัทรพล ชลแดง
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๖๒

เด็กชายภูริท์ณรงค์ ขาวผ่อง
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๖๓

เด็กชายสิทธัฐ ชาติสัจจะธรรม
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๖๔

เด็กชายอธิป ภูมิโคกรักษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๖๕

เด็กชายสิรวิชญ์ ราชภัณฑ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๖๖

เด็กชายไชยวัฒน์ อิสระวราวุฒิ
๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๖๗

เด็กชายธนวัฒน์ แก้วพุฒตาล
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๖๘

เด็กชายภัทรพล แจ้งอรุณ
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๖๙

เด็กหญิงณัฐฑิกานต์ รอดเพ็ชร
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๗๐

เด็กชายธนภัทร พลเรือง
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๗๑

เด็กชายธนาคาร สิงหเดช
๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๗๒

เด็กชายอรรถพล คุ้มภัย
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๗๓

เด็กหญิงภัทรวรรณ บุญเลิศ
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๗๔

เด็กชายจินตกวี มาลีหวล
๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๗๕

เด็กชายปุญญพัฒน์ ศรีทำบุญ
๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๗๖

เด็กชายพีรพัฒน์ เถือนเอียม

่ ่

๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๗๗

เด็กชายวชิรวิชย์ แท่นแก้ว
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๗๘

เด็กชายวสุธร บุณยปรัตยุษ
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๗๙

เด็กชายศิวกร โททำ
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๘๐
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สำรี
๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๘๑

เด็กหญิงดลณี เพชรมณี
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๘๒

เด็กหญิงบุญญิสา เมฆแช่ม
๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๘๓

เด็กหญิงวรวี เกิดแสง
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๘๔

เด็กชายชนสรณ์ พยุง
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๙๗ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๓๓๘๕

เด็กชายธวัชชัย ไพรวัน
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๘๖

เด็กชายพงศธร คำแท่ง
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๘๗

เด็กหญิงพรประภา บุญชืน

่

๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๓๓๘๘

เด็กชายอภิเดช ศรีแก้ว
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) กองแก้ว  

สป ๒๔๕๙/๓๓๘๙

เด็กชายสุเมธ แก้วอดิษฐ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) กองแก้ว  

สป ๒๔๕๙/๓๓๙๐

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ จอมเมธี

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) กองแก้ว  

สป ๒๔๕๙/๓๓๙๑

เด็กชายอภินันท์ เทศขำ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) กองแก้ว  

สป ๒๔๕๙/๓๓๙๒

เด็กหญิงเสาวรส อาสานอก
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) กองแก้ว  

สป ๒๔๕๙/๓๓๙๓

เด็กหญิงอังสนา เกขุนทด
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) กองแก้ว  

สป ๒๔๕๙/๓๓๙๔
เด็กชายกฤษดาภรณ์ อาสานอก

๒๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) กองแก้ว  

สป ๒๔๕๙/๓๓๙๕

เด็กชายธนภัทร โพธิรักษา

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) กองแก้ว  

สป ๒๔๕๙/๓๓๙๖

เด็กหญิงมาติกา โนนไธสง
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) กองแก้ว  

สป ๒๔๕๙/๓๓๙๗

เด็กหญิงสิริยากร อ้อยบำรุง
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) กองแก้ว  

สป ๒๔๕๙/๓๓๙๘

เด็กหญิงอนันญา วรพัฒนาพันธุ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) กองแก้ว  

สป ๒๔๕๙/๓๓๙๙

เด็กหญิงฐิติรัตน์ รัตนสุนทร
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) กองแก้ว  

สป ๒๔๕๙/๓๔๐๐
เด็กหญิงวาฐิตา ประนอม

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคันลัด คันลัด  

สป ๒๔๕๙/๓๔๐๑

เด็กหญิงชลธิชา พลเยียม

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคันลัด คันลัด  

สป ๒๔๕๙/๓๔๐๒

เด็กหญิงธัญกร เทพณรงค์
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคันลัด คันลัด  

สป ๒๔๕๙/๓๔๐๓
เด็กชายนราวิชญ์ บัคจิโอ

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคันลัด คันลัด  

สป ๒๔๕๙/๓๔๐๔

เด็กหญิงวาฤาณี ศรีสรรจันทร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคันลัด คันลัด  

สป ๒๔๕๙/๓๔๐๕

เด็กหญิงกนกวรรณ หอมจันทร์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคันลัด คันลัด  

สป ๒๔๕๙/๓๔๐๖

นางสาวคัทลียา น้อยงาม

๑๗/๑๒/๒๕๑๕

โรงเรียนวัดคันลัด คันลัด  

สป ๒๔๕๙/๓๔๐๗
นางสาวนงนุช สีหานาม

๐๒/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดคันลัด คันลัด  

สป ๒๔๕๙/๓๔๐๘

นางสาววราภรณ์ สมีแจ่ม
๒๔/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดคันลัด คันลัด  

สป ๒๔๕๙/๓๔๐๙

นางสาวอุ่นเรือน เทียมศักดิ

์

๑๕/๐๒/๒๔๙๙

วัดจากแดง จากแดง  

สป ๒๔๕๙/๓๔๑๐

เด็กชายกนกพล วังคะฮาต
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๑๑

เด็กชายต่อตระกูล ศรีษะแก้ว
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๑๒

เด็กชายนนทกร เกตุจินดา
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๑๓

เด็กชายพุฒิเมธ ชีวกมล
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๑๔

เด็กชายวิศวะ เหล็กศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๑๕

เด็กชายวุฒิภัทร อุ่นเมือง
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๑๖

เด็กหญิงปทิตตา บุตร์นายซัน
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๑๗

เด็กหญิงพชรพรรณ วรรณรมย์
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๑๘

เด็กหญิงพิมพ์นารา ศรีจันทร์เวียง
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๑๙

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เปรมสำราญ
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๙๘ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๓๔๒๐

เด็กหญิงภคพร เอียมเดช

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๒๑

เด็กหญิงภมรรัตน์ โพธิแย้มจิตร์

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๒๒

เด็กหญิงศุภาวรรณ ชนะศร
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๒๓

เด็กหญิงอลิษา กิติวิริยะการ
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๒๔

เด็กหญิงอิสริยา ชาญเวช
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๒๕

เด็กชายนันทพงศ์ คุมภาโชติ
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๒๖

เด็กชายบุญฤทธิ

์

บัวโต
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๒๗

เด็กชายเมธวิน ยิมสง่า

้

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๒๘

เด็กชายยศพันธ์ โชคบุญมาอนันต์
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๒๙

เด็กชายสหรัฐ รัตนชัย
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๓๐
เด็กชายสหรัฐ สำราญจิตร์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๓๑

เด็กชายสิปปกร ประดับศิลป
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๓๒

เด็กหญิงณฐพร มองทรัพย์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๓๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา กุลการัณยภาส
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๓๔

เด็กหญิงธนิภา คันธรักษ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๓๕

เด็กหญิงธัญญา สวาสดี
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๓๖

เด็กหญิงนวินดา ขยายศรี
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๓๗

เด็กหญิงปวิชญา ศรีรักษ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๓๘

เด็กหญิงพชรวลี สังขวิสิทธิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๓๙

เด็กหญิงรุจิตรา อรุณพูลทรัพย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๔๐

เด็กหญิงเหมือนฝน วิทักษบุตร
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๔๑

เด็กหญิงอารยา นามเจริญ
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๔๒

เด็กหญิงเอ็นดู มะปะเท
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๔๓

เด็กหญิงแอนนิต้า ฮัดเซียมีโตวิค
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ เรืองงาม
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๔๕

เด็กชายตุลา วงศ์นางรอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๔๖

นายปฐาพร รุ่งเรือง
๑๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๔๗

เด็กชายปวุธ ปองกันภัย
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๔๘

เด็กชายพานุวัตร สุโพธิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๔๙

เด็กชายภาณุพงศ์ เอียมเจริญ

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๕๐
เด็กชายศักดา ลิมสงวน

้

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๕๑

เด็กชายศิวพล เชียวไวยพาท

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๕๒

เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีรักษ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๕๓

เด็กชายอรรถพร สุวรรณน้อย
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๕๔

เด็กหญิงฐิติพร เครือชะเอม
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๙๙ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๓๔๕๕

เด็กหญิงธนกร จริยสาธิต
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๕๖

เด็กหญิงธีรกานต์ นุ้ยภักดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๕๗

เด็กหญิงปาริชาติ อุราฤทธิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๕๘

เด็กหญิงศิรินทร์ญา ชาวะรักษ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๕๙

เด็กหญิงสุชานันท์ เจริญมงคล
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๖๐

เด็กชายชิษนุชา ธนสูงเนิน
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๖๑

เด็กชายธนกร ปญญาอรรถ
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๖๒

เด็กชายธนาวุฒิ จงสุขประดิษฐ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๖๓

เด็กชายนวิน ศรีรุ่ง

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๖๔

เด็กชายนิรัตศัย ราชวงษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๖๕

เด็กชายเพชรรัตน์ ตังวรเชษฐ์

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๖๖

เด็กชายภานุวัฒน์ แซ่อึง

๊

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๖๗

เด็กชายศุภวัทน์ แบบขุนทด
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๖๘

เด็กหญิงเขมรินทร์ สารีเพ็ง
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๖๙

เด็กหญิงชุติมา แม่นปน
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๗๐
เด็กหญิงนริศราภรว์ อัครธรรมวงค์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๗๑

เด็กหญิงนิศาชล จันครา
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๗๒

เด็กหญิงผกามาศ เจริญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๗๓

เด็กหญิงศศิชา แตงไทย
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๗๔

เด็กหญิงสุทธิชา ศักดามินทร์
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๗๕

เด็กหญิงไหม มาลา
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๗๖

เด็กหญิงอลิษา พลหาญ
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๗๗

เด็กชายปวรุตม์ สุขอารมย์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๗๘

เด็กชายภานุวัฒน์ สละเจริญ
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๗๙

เด็กชายศตวรรษ
เพาะทรัพย์เจริญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๘๐

เด็กชายสหชัย อินทร์คำ
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๘๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

นันโต
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๘๒

เด็กชายอัทธยา ไพพา

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๘๓

เด็กหญิงมนาพร น้อยกันสี
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๘๔

เด็กหญิงมยุริณ หิสวาณิชย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๘๕

เด็กหญิงวรนุช จันมา

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๘๖

เด็กชายรัตนชัย มูลทัน
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๘๗

เด็กชายศักดิดา

์

เงินบริสุทธิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๘๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

กรุดไทย

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๘๙

เด็กหญิงพัชรี วรรณจรูญ
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๐ / ๒๘๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๓๔๙๐

เด็กหญิงวาสนา ทับทิม
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๙๑

เด็กชายวีรวัฒน์ อุบลพืชน์
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๙๒

เด็กชายศิวธัช นำสุวรรณ
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๙๓

เด็กชายสหรัถ ภู่แก้ว
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๙๔

เด็กหญิงกสุมากร รุ้งทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๙๕

เด็กหญิงกิตติวรรณ พูลมา
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๙๖

เด็กหญิงชลิตา ลอยพิมาย
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๙๗

เด็กหญิงชาริสา งอนมาก

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๙๘

เด็กหญิงธัญวรัตม์ เผือดผ่อง
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๔๙๙

เด็กหญิงเบญญาภา วันโต

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๕๐๐
เด็กหญิงมาริสา สุดสาย

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๕๐๑

เด็กชายธนวัฒน์ ธานี
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๕๐๒

เด็กชายนครินทร์ ดวงคำ
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๕๐๓

เด็กหญิงนภัสสร แก้วทอง
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๕๐๔
เด็กหญิงปยภรณ์

ตระการศรีสุนันท์
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๕๐๕

เด็กหญิงอาทิตาห์ ทิพย์ธัญญา
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๕๐๖

เด็กชายกิตอมร ตรียุทธ
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๕๐๗

เด็กชายนิติกร บุญปล้อง
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๕๐๘
เด็กหญิงชนันทร เอียมวิจิตร

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๕๐๙

เด็กหญิงนำฟา เทพนอก
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๕๑๐

เด็กหญิงรัชนก เรืองฉาย
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๕๑๑

เด็กชายจารุวัฒกร บุญลี
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๕๑๒

เด็กชายณัฐวุฒิ อินทร์ประเสริฐ
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๕๑๓

เด็กชายณิชพน นวลกลับ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๕๑๔

เด็กชายนิติพัฒน์ เหมือนทิพย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๕๑๕

เด็กชายพงศ์เขตต์ พงษ์โนรี
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๕๑๖

เด็กชายราเมศวร์ สามวัง
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๕๑๗

เด็กชายสรสิช ปญญางค์
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๕๑๘

เด็กชายสุทธิรักษ์ นิมนวล

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๕๑๙

เด็กชายอภิเชษฐ์ บุญปลูก
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๕๒๐
เด็กหญิงชนกานต์ จำลอง

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๕๒๑

เด็กหญิงณัฐนันท์ วงธานี
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๕๒๒

เด็กหญิงณัฐนิชา เพ็ชรศรี
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๕๒๓
เด็กหญิงนันทกาญจน์

คงสมบัติ
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๕๒๔

เด็กหญิงพรทิพย์ ศรีคำแหง
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๑ / ๒๘๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๓๕๒๕

เด็กชายกฤษนพงศ์ หอมทรง
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๓๕๒๖

เด็กชายจตุพล ลามณี
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๓๕๒๗

เด็กหญิงวีณา จันทึก
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๓๕๒๘

เด็กหญิงปยะธิดา เม็นไธสง
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๓๕๒๙

เด็กชายปยะพงษ์ สุขท้วม
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๓๕๓๐

เด็กหญิงเพชรลดา เรียวชัยภูมิ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๓๕๓๑

เด็กชายนพรัตน์ ก้องเมธีกุล
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๓๕๓๒

เด็กหญิงมุกมณี พลนามอินทร์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง(ศิลาทิราษฎร์รังสฤษฏ์)

บางกระเจ้ากลาง  

สป ๒๔๕๙/๓๕๓๓

เด็กหญิงนริศรา สุขโชติ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง(ศิลาทิราษฎร์รังสฤษฏ์)

บางกระเจ้ากลาง  

สป ๒๔๕๙/๓๕๓๔

เด็กหญิงเบญจมาศ เหมือนวงศ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง(ศิลาทิราษฎร์รังสฤษฏ์)

บางกระเจ้ากลาง  

สป ๒๔๕๙/๓๕๓๕

เด็กหญิงชาวิตรี จันทร์ประไพ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)

บางกระสอบ  

สป ๒๔๕๙/๓๕๓๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ยิงยงณรงค์กุล

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)

บางกระสอบ  

สป ๒๔๕๙/๓๕๓๗

เด็กหญิงเมทิกา ศรีสังข์
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)

บางกระสอบ  

สป ๒๔๕๙/๓๕๓๘

เด็กชายนันทวัฒน์ เอียมสวัสดิ

่ ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)

บางกระสอบ  

สป ๒๔๕๙/๓๕๓๙
เด็กหญิงจิณณ์ญาดา ลีลาเลิศธัญกุล

๑๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)

บางกระสอบ  

สป ๒๔๕๙/๓๕๔๐

เด็กหญิงมาลิษา สีหอมเหิน
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)

บางกระสอบ  

สป ๒๔๕๙/๓๕๔๑

เด็กหญิงภณิดา อัตตวัณโณ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)

บางกระสอบ  

สป ๒๔๕๙/๓๕๔๒

เด็กชายบุลเสฎฐ์ วสันต์ดิลก

๒๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)

บางกระสอบ  

สป ๒๔๕๙/๓๕๔๓

เด็กหญิงอโนทัย ผิวจันทร์สด
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)

บางกระสอบ  

สป ๒๔๕๙/๓๕๔๔

เด็กหญิงรัชนก วัฒนายิง

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)

บางกระสอบ  

สป ๒๔๕๙/๓๕๔๕

เด็กหญิงชไมพร จินปนเพชร
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสำราญวิทยา บางกอบัว  

สป ๒๔๕๙/๓๕๔๖

เด็กชายภูริ เฉลิมลอย
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสำราญวิทยา บางกอบัว  

สป ๒๔๕๙/๓๕๔๗

เด็กชายภาณุพงษ์ โบษกรนัฎ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสำราญวิทยา บางกอบัว  

สป ๒๔๕๙/๓๕๔๘

เด็กชายกิตติภูชิต

์

ปองนานาค

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสำราญวิทยา บางกอบัว  

สป ๒๔๕๙/๓๕๔๙

เด็กหญิงเขมจิรา เกรียงไกรเลิศ
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสำราญวิทยา บางกอบัว  

สป ๒๔๕๙/๓๕๕๐

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ จันทร์โชติ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสำราญวิทยา บางกอบัว  

สป ๒๔๕๙/๓๕๕๑

เด็กชายอุณหภูมิ พุ่มเพ็ง
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสำราญวิทยา บางกอบัว  

สป ๒๔๕๙/๓๕๕๒

เด็กหญิงสุกัญญา วังอาษา ๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางขมิน(คำปุนราษฎร์บำรุง)

้

บางขมิน

้

 

สป ๒๔๕๙/๓๕๕๓

เด็กชายภูสิทธิ

์

ตัณฑดิลก
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางนำผึงนอก

้

บางนำผึงนอก

้

 

สป ๒๔๕๙/๓๕๕๔

เด็กหญิงสุธาสินี คล้ายวันเพ็ญ
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางนำผึงใน

้

บางนำผึงใน

้

 

สป ๒๔๕๙/๓๕๕๕

เด็กหญิงลีลาวดี จันทร์ประสิทธิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางนำผึงใน

้

บางนำผึงใน

้

 

สป ๒๔๕๙/๓๕๕๖

เด็กหญิงมลฤดี ใหม่อินทร์
๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางนำผึงใน

้

บางนำผึงใน

้

 

สป ๒๔๕๙/๓๕๕๗

เด็กหญิงสันต์สุชา กมลานนท์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางนำผึงใน

้

บางนำผึงใน

้

 

สป ๒๔๕๙/๓๕๕๘

เด็กชายณัฐวุฒิ มังกรแก้ว
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางนำผึงใน

้

บางนำผึงใน

้

 

สป ๒๔๕๙/๓๕๕๙

นางสาววรัชญา ยิมดี

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดบางนำผึงใน

้

บางนำผึงใน

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๒ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๓๕๖๐

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ดิษสกุล
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๕๙/๓๕๖๑

เด็กหญิงจุฑามณี แย้มเผือก
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๕๙/๓๕๖๒

เด็กหญิงธนัชญา เงินยวง
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๕๙/๓๕๖๓

เด็กชายเมธินทร์ ศรีพานทอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๕๙/๓๕๖๔

เด็กหญิงทิพวรรณ พิระภาค
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๕๙/๓๕๖๕

เด็กชายเดชา วิชายัง
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๕๙/๓๕๖๖

เด็กชายธีรภัทร์ บุญนอก

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๕๙/๓๕๖๗

เด็กชายพาโชค ทองคำ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๕๙/๓๕๖๘

เด็กหญิงนันทิกานต์ คงชมเพ่ง ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๕๙/๓๕๖๙

เด็กหญิงชมพูนุช อินทร์ขำ
๒๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๕๙/๓๕๗๐
เด็กหญิงนุชนาถ อินทร์ขำ

๒๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๕๙/๓๕๗๑

เด็กหญิงธัญญธิดา ชืนชม

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๕๙/๓๕๗๒

เด็กหญิงเนตรชนก บุญพิลา
๒๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๕๙/๓๕๗๓

เด็กหญิงปาริตา นาเจริญ ๗/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๕๙/๓๕๗๔

เด็กหญิงวิภาวี หลิมผ่องศรี ๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๕๙/๓๕๗๕

เด็กหญิงศุภสุดา สุขสมาน
๒๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๕๙/๓๕๗๖

เด็กหญิงณัฐชาดา พวงมาลา
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ราษฎร์รังสรรค์  

สป ๒๔๕๙/๓๕๗๗

เด็กหญิงฑิฆัมพร รักธรรม

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ราษฎร์รังสรรค์  

สป ๒๔๕๙/๓๕๗๘

เด็กหญิงนำทิพย์ สอนน้อย
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ราษฎร์รังสรรค์  

สป ๒๔๕๙/๓๕๗๙

เด็กชายกฤษกร ละมูลมอญ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ราษฎร์รังสรรค์  

สป ๒๔๕๙/๓๕๘๐

เด็กหญิงวิราศิณี แว่นในเมือง
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ราษฎร์รังสรรค์  

สป ๒๔๕๙/๓๕๘๑

เด็กหญิงศศิธร อุดมผลประเสริฐ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ราษฎร์รังสรรค์  

สป ๒๔๕๙/๓๕๘๒

เด็กหญิงพรทิพย์ แซ่เอียว

๊

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ราษฎร์รังสรรค์  

สป ๒๔๕๙/๓๕๘๓

เด็กหญิงรุจีรัตน์ อ่วมเจริญ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ราษฎร์รังสรรค์  

สป ๒๔๕๙/๓๕๘๔

เด็กชายพีรภัทร์ แสงคำ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ราษฎร์รังสรรค์  

สป ๒๔๕๙/๓๕๘๕

เด็กชายปภาวิชญ์ ประภาหาญ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ราษฎร์รังสรรค์  

สป ๒๔๕๙/๓๕๘๖

เด็กชายนนท์วัฒน์ อาจแก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ราษฎร์รังสรรค์  

สป ๒๔๕๙/๓๕๘๗

เด็กชายวีรภัทร สุมาลี
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ราษฎร์รังสรรค์  

สป ๒๔๕๙/๓๕๘๘

เด็กชายสรวิศ แก้วขาว
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ราษฎร์รังสรรค์  

สป ๒๔๕๙/๓๕๘๙

เด็กชายจิรสิน สุภาพ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๕๙/๓๕๙๐
เด็กหญิงณัฐิกา ดีโลนงาม

๒๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๕๙/๓๕๙๑
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ แดงมาศ

๒๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๕๙/๓๕๙๒

เด็กหญิงพฤกษา ฤทธิชัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๕๙/๓๕๙๓

เด็กหญิงหิรัญญิกา ปรากฎ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๕๙/๓๕๙๔

เด็กชายฐิติพงศ์ ดีแก้ว
๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๓ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๓๕๙๕

เด็กหญิงปนัดดา คอนวิมาน
๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๕๙/๓๕๙๖

เด็กชายปราการ เนตรขำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๕๙/๓๕๙๗

เด็กหญิงภากร สีกลินหอม

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๕๙/๓๕๙๘

เด็กชายสุเมต รุ่งเรือง
๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๕๙/๓๕๙๙

เด็กชายปรัชญา วรกิจโภคทรัพย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๕๙/๓๖๐๐
เด็กหญิงนฤมล สุรสร

๑๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๕๙/๓๖๐๑
เด็กหญิงสุกานต์ดา หมอเมือง

๒๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๕๙/๓๖๐๒

เด็กชายสุนทร เรือด
๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๕๙/๓๖๐๓

นายประชา มหานิยม
๑๖/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๕๙/๓๖๐๔

เด็กชายฟอย วรรณพันธ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๕๙/๓๖๐๕
เด็กหญิงภัทราภรณ์ เจือหนองคล้า

๑๑/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๕๙/๓๖๐๖

เด็กหญิงจิรนันท์ เขียวแดง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๕๙/๓๖๐๗

เด็กชายพีรภัทร โตละหาน
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๕๙/๓๖๐๘

เด็กชายวรินทร ไกรฤทธิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๕๙/๓๖๐๙
เด็กชายอำพล แซ่เลียว

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๕๙/๓๖๑๐

เด็กหญิงเอวริน เมฆขุนทด
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๕๙/๓๖๑๑

เด็กหญิงณัฐณิชา ชัยนาท
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๕๙/๓๖๑๒

เด็กหญิงณัฐณิชา บุญศรี
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๕๙/๓๖๑๓

เด็กหญิงณัฐพร สัจจมณี
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๕๙/๓๖๑๔

เด็กหญิงนิภาดา จิตโสภา
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๕๙/๓๖๑๕

เด็กหญิงพรปใหม่ สุขมิลัย
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๕๙/๓๖๑๖

เด็กหญิงพุธิตา ศรีแสน
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๕๙/๓๖๑๗

เด็กชายวีรทัต เกตุกาง
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๕๙/๓๖๑๘

เด็กชายศิรศักดิ

์

คำฤชา
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๕๙/๓๖๑๙

เด็กหญิงศิริยากร น้อยศรี
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๕๙/๓๖๒๐

เด็กหญิงพูนศิริญา ถิระรัตน์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๒๑

เด็กหญิงชญาศนิษฐ์ เลิศสถาพรสุข
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๒๒

เด็กหญิงพัชรมัย แจ่มสุวรรณกุล
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๒๓

เด็กหญิงขจาริน ทิพย์แก้ว
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๒๔

เด็กชายภิสุทธิ เทียงธรรม

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๒๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พ่วงพงษ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๒๖

เด็กชายธนพล พาลุกา
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๒๗

เด็กหญิงต้นข้าว คุ้มพวก
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๒๘

เด็กหญิงเบญญาภา ธรรมขัดดุก
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๒๙

เด็กชายชยพล ประยูรชาญ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๔ / ๒๘๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๓๖๓๐

เด็กชายรัตนชาย ณภัทรกุลนันท์
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๓๑

เด็กชายพงศกร สีไสว
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๓๒

เด็กหญิงกรวรรณ โฮนทุมมา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๓๓

เด็กหญิงอรธีรา จิตตรีกวีผล
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๓๔

เด็กหญิงนันท์นภัส อักษรพานิช
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๓๕

เด็กชายภาสกร ภู่ถาวร
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๓๖

เด็กชายสุมนต์รัตน์ สายสุริยา
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๓๗

เด็กหญิงชวิศา ปะนามะตัง
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๓๘

เด็กหญิงคณิสสร สามัคคี
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๓๙

เด็กหญิงณัฏฐธิดา เกตุแก้ว
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๔๐
เด็กหญิงธัญชนก เพียรประสม

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๔๑

เด็กหญิงอริสา ฉายโชติเจริญ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๔๒

เด็กชายพิชชาทร รักษ์หิรัญ
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๔๓

เด็กชายธราเทพ ดวงปาโคตร

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๔๔

เด็กหญิงทัศนันท์ โกยยืนยง
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๔๕

เด็กหญิงพัชรกัญน์ พูลเกิด
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๔๖

เด็กชายกิตติธัช สุขสว่าง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๔๗

เด็กหญิงอลิสา นงค์สันเทียะ
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๔๘

เด็กหญิงปณฑิรา เหลืองปฐมอร่าม
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๔๙

เด็กชายคณพศ ชูวิชา
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๕๐
เด็กหญิงเหมือนแก้ว สมบัติวัชระศรี

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๕๑

เด็กหญิงลักษณารีย์ เจาะลำลึก
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๕๒

เด็กชายรัชชานนท์ พูลทรัพย์
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๕๓

เด็กหญิงชลิตา จันทร์เสน
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๕๔

เด็กชายทินภัทร สุปงปรัส
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๕๕

เด็กหญิงกานต์มณี ระดมสุข
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๕๖

เด็กชายณัชปภณ พวงมาลัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๕๗

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เตียวเขือนแก้ว

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๕๘

เด็กหญิงณัฐพร เผ่าสุขประเสริฐ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๕๙

เด็กชายวศิน มูลสระ
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๖๐
เด็กหญิงชนิตสิรี มังกรมาศ

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๖๑

เด็กหญิงรัญชน์ กิตติกานต์
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๖๒

เด็กชายปณณธร เปยซือ

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๖๓

เด็กชายแก้วมังกร อู่เงิน
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๖๔

เด็กหญิงรวิสรา พูลสวัสดิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๕ / ๒๘๔

้
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สป ๒๔๕๙/๓๖๖๕

เด็กหญิงอภิชญา สุขประโคน
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๖๖

เด็กหญิงฉัตรธิดา กิจธุระ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๖๗

เด็กหญิงคติยา ทรัพย์นิวัตต์
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๖๘

เด็กชายณฤกูณ ประสารพงษ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๖๙

เด็กหญิงปภาวรินท์ แก้วคำ
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๗๐

เด็กชายณัฐนนท์ ดังกลาง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๗๑

เด็กชายตรัยคุณ มากโภคา
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๗๒

เด็กชายมกรธวัช แผ่นเงิน

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๗๓

เด็กชายวาทิศ แย้มจันทร์
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๗๔

เด็กหญิงสิตาพร วงษ์วิลา
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๗๕

เด็กชายกิตติพงษ์ คอนวิมาน
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๗๖

เด็กหญิงศมน ซิงห์
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๗๗
เด็กหญิงรจนาวรรณ แดงรักษา

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๗๘

เด็กหญิงจันทิมา ณ นคร
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๗๙

เด็กชายอิสระ แซ่โง้ว
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๘๐

เด็กหญิงวิชชาพร สกุลกิจคุณากร
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๘๑

เด็กหญิงวรมน ชุ่มหฤทัย
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๘๒

เด็กชายกิตติโชติ พงษ์โก
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๘๓

เด็กหญิงนันท์นภัส อธิวัชร์ธนนท์
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๘๔

เด็กหญิงปนัดดา โกมินแดง
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๘๕

เด็กหญิงณันธิชา ศิริจันดา
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๘๖

เด็กชายพีรภัส ผลประเสริฐสิน
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๘๗

เด็กหญิงณัฎฐา เกษมธนะศักดิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๘๘

เด็กชายพีรดนย์ อุดม

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๘๙

เด็กหญิงศะสิมา ทวีสุข
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๙๐

เด็กหญิงวันทิพ อ่างเงิน
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๙๑

เด็กหญิงกรัณฑรัตน์ กรุตนารถ
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๙๒

เด็กชายกฤตลักษณ์ โกมุข
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๙๓

เด็กชายธีรภัทร ทองแล
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๙๔

เด็กหญิงศิลาลักษ์ ศรทอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๙๕

เด็กหญิงพรจริญา จันทร์ศีริกูล
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๙๖

เด็กหญิงณัฎฐณิชา เพิมไพศาลสุข

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๙๗

เด็กหญิงเกสรา ขาวจันทร์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๙๘

เด็กหญิงกุลชลากร เจริญมงคล
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๖๙๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ไมขุนทด
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๖ / ๒๘๔

้
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สป ๒๔๕๙/๓๗๐๐
เด็กชายนัฎฐเวทย์ ปราบใหญ่

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๐๑

เด็กหญิงอภิสมา อันนานนท์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๐๒
เด็กชายรชต ธีระบุตร

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๐๓

เด็กชายเมธัส ดีสวัสดิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๐๔

เด็กชายวัชรินทร์ ไกรทอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๐๕

เด็กชายกีรติกร ตรีวิชา
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๐๖
เด็กชายธนังกร นิลภาพ

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๐๗
เด็กหญิงแพรวพลอย อู่คล้าย

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๐๘

เด็กชายพัชรพล สุสรดิษฐ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๐๙

เด็กหญิงบุญญาพร สุสรดิษฐ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๑๐
เด็กชายอำพล มุ่งพยาบาล

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๑๑

เด็กหญิงพัณณ์ชิตา รักษ์สุวงศ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๑๒

เด็กหญิงอโณทัย ประเสริฐสุขกมล
๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๑๓

เด็กหญิงนฤารี ทิมมานพ
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๑๔

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ผายม
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๑๕

เด็กหญิงพิมพิกา วิญญะสา
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๑๖

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

อินทร์พร
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๑๗

เด็กหญิงกสิณา ยอดขุนทด
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๑๘

เด็กชายเชษฐา ผ่องศรี
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๑๙

เด็กหญิงปุณยาพร กระลาม
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๒๐

เด็กหญิงเอือมระพี

้

สุขแสงพนมรุ้ง
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๒๑

เด็กชายธนกร จันทร์ปลูก
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๒๒

เด็กหญิงนัฐณันท์ ยิมทรัพย์

้

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๒๓

เด็กชายกวินท์ นุชบุษบา
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๒๔

เด็กชายกมลเทพ นุชบุษบา
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๒๕

เด็กหญิงศศิยาดา เกิดแก้ว
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๒๖

เด็กชายชานนทร์ สุวรรณ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๒๗

เด็กชายทีฆทัศน์ เจริญรัศมี
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๒๘

เด็กชายสรวิชญ์ รุ่งเรือง
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๒๙

เด็กชายธนิสร สินเภตรา
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๓๐
เด็กหญิงปรมาพร ทรัพย์เฮง

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๓๑

เด็กชายกฤติกร ยะวิเชียร
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๓๒

เด็กชายจารุวิชญ์ หร่ายเกษม
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๓๓

เด็กชายธนภัทร ใจชืน

้

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๓๔

เด็กชายธุวานนท์ เตชะกุล
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๗ / ๒๘๔

้
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สป ๒๔๕๙/๓๗๓๕

เด็กหญิงธวัลรัตน์ เนียมวรนุช
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๓๖

เด็กชายอาทิตพัทธ์ อรรถพรวัฒนา
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๓๗

เด็กชายพรภิสิทธิ

์

พิชชาวลัย
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๓๘

เด็กหญิงศรุดา สว่างพงษ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๓๙

เด็กหญิงพิมณภัทร์ จันทมา
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๔๐

เด็กชายพิชาภพ เจียมอนุสรณ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๔๑

เด็กชายชาญชัย ชนะศรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๔๒

เด็กชายปณณทัต ชุนประเสริฐ
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๔๓

เด็กชายจักรี เชือทอง

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๔๔

เด็กหญิงรุจิรา พลหนองแวง
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๔๕

เด็กหญิงพีรนันท์ เกตุชีพ
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๔๖

เด็กชายณัชชานนท์ สดสร้อย
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๔๗

เด็กหญิงจิรภัสสร สังฆะทิพย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๔๘

เด็กหญิงจารุดา ชินรัตน์
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๔๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ ปานสุวรรณ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๕๐

เด็กหญิงสุภาวดี อมรพันธุ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๕๑

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ อู่พิทักษ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๕๒

เด็กชายธนกร สกุลกาญจน์ดี
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๕๓

เด็กหญิงกัณฑมาศ รุจิฉาย

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๕๔

เด็กชายชัยภัทร คัณทสุวรรณ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๕๕

เด็กชายนันทพงศ์ เย็นพิบูลย์
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๕๖

เด็กชายวรปรัชญ์ ภายศรี
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๕๗

เด็กหญิงลักษิกา ปนสมบูรณ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๕๘

เด็กหญิงกมลวรรณ ทองวงษ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๕๙

เด็กหญิงพรวิมล เสาสำเนียง
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๖๐

เด็กหญิงชนิกานต์ ทรัพย์ศิริ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๖๑

เด็กหญิงนภสร จันทศรีสวัสดิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๖๒

เด็กชายฐิติพงศ์ เสมเจริญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๖๓

เด็กหญิงลลิตา วงค์วรรณ
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๖๔

เด็กหญิงกัญญาวีร์ แสงหอม
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๖๕

เด็กหญิงจิรญาภา วาสเอือยวงศ์

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๖๖

เด็กชายณภัทร นาคประทุม
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๖๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ จันทร์วะโรดม
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๖๘

เด็กหญิงฉัตรตรีญา มีเสมอ
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๖๙

เด็กชายพัชรพล ธรรมเสถียร
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๘ / ๒๘๔

้
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สป ๒๔๕๙/๓๗๗๐

เด็กชายศุภชัย ช้างขวัญยืน
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๗๑

เด็กชายพิสิษฐ์ พูลแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๗๒

เด็กชายวัชรากร กนกสุรสินวลัย
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๗๓

เด็กหญิงขวัญมงคล ช้างมณี
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๗๔

เด็กชายทยากร มังคัง

่ ่

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๗๕

เด็กชายธณาวุฒิ ปจจัยวาณิชกิจ
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๗๖

เด็กชายทรงฤทธิ

์

เนืองพะนอม

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๗๗

เด็กชายศุทธิกร หิรัญโรจน์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๗๘

เด็กชายภานุพงศ์ พระชัย
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๗๙

เด็กหญิงแพรวา สุมาลี
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๘๐
เด็กหญิงวีรดา ยืนยง

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๘๑

เด็กหญิงรินรดา ศรีสุข
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๘๒

เด็กหญิงพิราอร แซ่ลิม

้

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๘๓

เด็กหญิงจิรารัตน์ แผนวิชิต
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๘๔

เด็กหญิงบุณยวีร์ สายบัวต่อ
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๘๕

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ดวงรัศมี
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๘๖

เด็กชายธมกร จันทร์ล่าฟา

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๘๗

เด็กชายนิรุจ ซ่อนกลิน

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๘๘

เด็กชายภูริเดช ฟกบุญเลิศ
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๘๙

เด็กชายภูเบศ เธียรประดิษฐ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๙๐

เด็กหญิงจนัญญา มะลิแย้ม
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๙๑

เด็กหญิงลัดดาพร เต็มบุญ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๙๒

เด็กหญิงประภาพร เต็มบุญ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๓๗๙๓

เด็กหญิงธัญยชนก โหมดวัฒนะ ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๓๗๙๔

เด็กชายพายุ สิงห์โต ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๓๗๙๕

เด็กชายบูรพา จุลพันธ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๓๗๙๖

เด็กชายนัยจิรา กลินขวัญ

่

๑๗/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๓๗๙๗

เด็กหญิงอานิตฌา แสนคำ ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๓๗๙๘

เด็กหญิงณัฐชา ท้วมนิม

่

๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๓๗๙๙

เด็กหญิงชนิกานต์ สุขวุฒิกิจ
๒๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๓๘๐๐
เด็กหญิงกุลธิดา นิลคำ ๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๓๘๐๑

เด็กชายพงศธร แสงทอง
๒๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๓๘๐๒

เด็กหญิงวิไลวรรณ หงษ์ทอง ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๓๘๐๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ท้วมนิม

่

๕/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๓๘๐๔
เด็กชายอมรรัตน์ งามสะอาด ๕/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๙ / ๒๘๔

้
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สป ๒๔๕๙/๓๘๐๕

เด็กชายนวพล แท่นสุวรรณ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๓๘๐๖

เด็กหญิงพัชริดา ทองแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๓๘๐๗
เด็กหญิงพัชรีภรณ์ อินทรสะโก

๒๓/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๓๘๐๘

เด็กหญิงพิชชากร โชติธนพัชร
๒๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๓๘๐๙

เด็กชายพีรภัทร มีมาก
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๑๐

เด็กชายอำพล เสาแก้ว
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๑๑

เด็กชายเอราวัณ กออำไพ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๑๒

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

คนคม
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๑๓

เด็กชายธนกร มาเอียม

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๑๔

เด็กชายพีรภัทร์ ชูผลา
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๑๕

เด็กชายศักดิดา

์

เสาเวียง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๑๖

เด็กชายนวชัย คงมัน

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๑๗

เด็กหญิงเมธาวี ศาลาจันทร์
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๑๘

เด็กหญิงอธิพร แสงจันทร์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๑๙

เด็กหญิงศุลิญาภร พรมลี
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๒๐

เด็กหญิงสุพรรษา วรดิเรก
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๒๑

เด็กหญิงชลธิดา ทศดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๒๒

เด็กหญิงฉัตรกมล
หาญเสน่ห์ลักษณ์ ๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๒๓

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ พหลรัตน์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๒๔

เด็กหญิงจารุวรรณ แสงปนทอง
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๒๕

เด็กชายภานุวัฒน์ จงเห็นกาง
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๒๖

เด็กชายกิตตินันท์ แสนนอก
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๒๗

เด็กชายพงศกร รักการ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๒๘

เด็กชายสุรดิษ แซ่อึง

๊

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๒๙

เด็กชายวัชรชัย ใจดี
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๓๐

เด็กชายรัตนพล ขวัญเรือง
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๓๑

เด็กชายทรงพล อยู่เจริญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๓๒

เด็กหญิงกมลวรรณ ตุ่มจันทร์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๓๓

เด็กชายนันทวุฒิ นันทะสิงห์
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๓๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ ชุมวงค์

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๓๕

เด็กหญิงกรกนก ชืนชม

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๓๖
เด็กหญิงกัณฑรภรณ์ สีธงชัย

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๓๗ เด็กหญิงกาญจนาภรณ์
เชิดโกทา

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๓๘

เด็กหญิงชลธิชา ทวินันท์
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๓๙

เด็กหญิงกมลรัตน์ รัตนสิทธิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๑๐ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๓๘๔๐

เด็กชายธีรยุทธ์ แจ่มฟา
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๔๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ โพธิหมืน

์ ่

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๔๒

เด็กชายวุธิชัย ทาเงิน
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๔๓

เด็กชายสุรัตน์ สำราญอินทร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ อินกุ่ย
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๔๕

เด็กชายอุดม กาดำ
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๔๖

เด็กชายชัยมงคล สุขเกษม
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๔๗

เด็กชายนนทวัฒน์ ระสุวรรณ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๔๘

เด็กชายนราธิป โนวะ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๔๙

เด็กชายกฤษฎา ถาวรรัมย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๕๐
เด็กหญิงอลิสา คำใบศรี

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๕๑

เด็กหญิงยุวธิดา ฉิมพงษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๕๒

เด็กหญิงกรกมล นาดิน
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๕๓

เด็กชายคมสัน พหลรัตน์
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๕๔

เด็กชายนฤชิต ผลิผลเกิด
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๕๕

เด็กชายธีรภัทร์ วงษ์รัตน์
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๕๖

เด็กหญิงสุนิสา ทองอร่าม
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๕๗

เด็กชายธีรพล ทองอินทร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๕๘

เด็กชายพรชัย ตรีแสน
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๕๙

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

แซ่อุย
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๖๐

เด็กหญิงสุภาพร เวียงนนท์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ สร้อยทอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๖๒

เด็กหญิงกชกร บุญกลำ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๖๓

เด็กหญิงพีรกานต์ เฉลิมวัฒน์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๖๔
เด็กหญิงพลอยวรินทร์

ศักดิศรี

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๖๕

เด็กหญิงศิริวรรณ ถาวรชีพ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๖๖

เด็กหญิงพลอยกมล นาคทัพ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๖๗

เด็กหญิงพัชรพร ถาวรชีพ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๖๘

เด็กหญิงพัชรี ศรีหาจักร
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๖๙

เด็กหญิงวิชญาพร ทองกัญญา
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๗๐
เด็กชายปณิธิ กันทะวงค์

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๗๑

เด็กชายปฏิภัทร บุญธิมา

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๗๒

เด็กชายรณชัย นามโสม
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๗๓

เด็กชายสุธน อินต้นวงค์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๗๔

เด็กชายนรภัทร บุญเทียม
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๑๑ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๓๘๗๕

เด็กหญิงศิริพรรณ สุขโข
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๗๖

เด็กหญิงสุภัสสร แซ่ตัน

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๗๗

เด็กชายวุฒิชัย ดอกไม้ทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๗๘

เด็กชายอาทิตย์ กิตติวาณิชยกุล
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๗๙

เด็กชายสมาพล หงษ์สุวรรณ
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๘๐

เด็กชายสิทธิชัย ตาลสัน
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๘๑

เด็กชายศิริชัย รุ่งรังสี
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๘๒

เด็กชายนิติพล พรมจรินทร์
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๘๓

เด็กชายวัฒนะ ข้องนอก
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๘๔

เด็กหญิงเมทินี อัมรนันท์
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๘๕

เด็กหญิงนัฐพร ล่องอำภัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๘๖

เด็กหญิงจุฑามาศ จันทร์ต๊ะไชย
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๘๗

เด็กหญิงสรัสวดี นาควิจิตร
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๘๘

เด็กหญิงวีรญา แจ่มรัศมี
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๘๙

เด็กชายอัฐฎายุทธ ขามก้อน
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๙๐

เด็กชายปฏิภาณ ดวงชัย
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๙๑

เด็กชายทิวา ศรีบุตร
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๙๒

เด็กชายชนาสิน วันเพ็ญ
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๕๙/๓๘๙๓

เด็กชายกฤษฎาวุฒิ เวียนเวช
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๘๙๔

เด็กหญิงจามรี เหล่าเจริญ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๘๙๕

เด็กหญิงจิรนันท์ แสงทอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๘๙๖

เด็กชายชัชวาล บุญบำเทิง
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๘๙๗

เด็กชายชัยศิริ
สัจจาเฟองกิจการ ๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๘๙๘

เด็กหญิงฐานิตา โพธิมีศรี

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๘๙๙

เด็กหญิงณัฐชยา โพธิบุญมา

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๐๐
เด็กชายณัฐพล ต่วนบัว

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๐๑
เด็กชายณัฐวุฒิ เลียมกระจ่าง

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๐๒

เด็กหญิงณัตฐานันธ์ อินถนอม
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๐๓

เด็กหญิงดารณี เพิมเพ็ชร

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๐๔

เด็กหญิงธชวรรณ ขันติพงษ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๐๕
เด็กชายธนพล สร้อยทรัพย์

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๐๖

เด็กชายธนพัฒน์ ศรีเจริญ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๐๗

เด็กชายธนาธร มีเบ้า
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๐๘

เด็กหญิงธนาธาร อรจันทร์
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๐๙
เด็กหญิงธิติกาญจน์ หอมหวลดี

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๑๒ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๓๙๑๐

เด็กชายนภัทร กลินเกิด

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๑๑

เด็กชายนิธิวัฒน์ ยืนสุข
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๑๒

เด็กชายนินนาท เมนไทยสง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๑๓

เด็กชายนเรนธร ปนทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๑๔

เด็กชายปกปอง นัคเรศ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๑๕

เด็กหญิงปาริชาติ มณีสด

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๑๖

เด็กหญิงพรธีรา ศรีกรด
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๑๗

เด็กหญิงพรนภา ค้าคล่อง
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๑๘

เด็กชายยศพร บุญพร
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๑๙

เด็กหญิงรัญธิดา เจียสุวรรณ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๒๐
เด็กหญิงวรีสรา ทองปราบ

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๒๑

เด็กหญิงวสุวดี หนูทอง
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๒๒

เด็กชายวีรภัฏ เพชรประพันธ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๒๓

เด็กชายวีรภัทร เนียมลมุล
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๒๔

เด็กหญิงศวิตา ยอดแก้ว
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๒๕

เด็กชายสุขพมงคล เฉียงพิมาย
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๒๖

เด็กหญิงสุชาดา ทับทิมไสย
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๒๗

เด็กชายสุรนันทน์ บุดดี
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๒๘

เด็กชายสุรเดช ทองชัยยะ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๒๙

เด็กหญิงเจนจิรา ศาสตร์สมบูรณ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๓๐

เด็กชายขวัญชัย พุทธศรี
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๓๑

เด็กชายคเณศวร สุขนิม

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๓๒

เด็กชายจิรายุทธ จูใจบุญ
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๓๓

เด็กชายจีระศักดิ

์

จันนอก

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๓๔

เด็กชายฐาปนา ภู่สุวรรณ
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๓๕

เด็กชายณภัทรพล

อิศรางกูร ณ อยุธยา ๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๓๖

เด็กชายณัฐพงศ์ แซ่เล้า
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๓๗

เด็กชายทรงพล อาจหาญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๓๘

เด็กชายธงทอง นำแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๓๙

เด็กชายธนพล มะนาวหวาน
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๔๐
เด็กชายธนศักดิ

์

งามสะอาด
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๔๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ อ้นภา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๔๒

เด็กชายธีระพงษ์ พลดงนอก
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๔๓

เด็กหญิงนงลักษณ์ ดาศรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๔๔

เด็กชายนำชัย บุดดี
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๑๓ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๓๙๔๕

เด็กชายบุญเขต อ่อนโน้มนวย

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๔๖

เด็กชายปภาวิน กลางชาติ
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๔๗

เด็กชายปุรเวชษฐ์ ศรีสุขพร้อม
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๔๘

เด็กชายภัทรพล ห่วงเกลียง

้

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๔๙

เด็กหญิงภิญญดา หวานเสนาะ
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๕๐

เด็กชายภูมิ ไม่ปรากฎ
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๕๑

เด็กหญิงวนิดา สอนหลี
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๕๒

เด็กหญิงวิลัยลักษณ์ บุตรอินทร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๕๓

เด็กชายวีรภัทร ภูทองจันทร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๕๔

เด็กชายวีรากร ศรีนาค
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๕๕

เด็กชายสิรวิชญ์ เชิดชู

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๕๖

เด็กชายสิริชัย ยังสันเทียะ
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๕๗

เด็กชายสุรพงศ์ มาลัยพงษ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๕๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

น้อยประสพ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๕๙

เด็กหญิงอภิญญา วงษ์มีแก้ว
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๖๐

เด็กชายอภิมงคล จีนกระจ่าง
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๖๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีแดง
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๖๒

เด็กชายอาทร พิลาเทพ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๖๓

เด็กหญิงเบญจพร บัวทิม
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๖๔

เด็กชายโยธิน กลินเณร

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๔๕๙/๓๙๖๕

เด็กหญิงกนกอร พรมปด
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ วัดสำโรงเหนือ  

สป ๒๔๕๙/๓๙๖๖

เด็กชายชนะชล จันทร์แก้ว
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ วัดสำโรงเหนือ  

สป ๒๔๕๙/๓๙๖๗

เด็กชายชนาธิป เผือกโสภา
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ วัดสำโรงเหนือ  

สป ๒๔๕๙/๓๙๖๘

เด็กหญิงญาดา รอบคอบ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ วัดสำโรงเหนือ  

สป ๒๔๕๙/๓๙๖๙

เด็กหญิงณหทัย ขจรกลิน

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ วัดสำโรงเหนือ  

สป ๒๔๕๙/๓๙๗๐

เด็กหญิงธนพร ปนพานิช
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ วัดสำโรงเหนือ  

สป ๒๔๕๙/๓๙๗๑

เด็กหญิงธนพร สุวรรณพรหม

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ วัดสำโรงเหนือ  

สป ๒๔๕๙/๓๙๗๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทีลินฟา

้

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ วัดสำโรงเหนือ  

สป ๒๔๕๙/๓๙๗๓

เด็กหญิงนภัสสร สุขสวัสดิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ วัดสำโรงเหนือ  

สป ๒๔๕๙/๓๙๗๔

เด็กหญิงนริษา เหมือนใจ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ วัดสำโรงเหนือ  

สป ๒๔๕๙/๓๙๗๕
เด็กหญิงปราณปรียา จันทร์แก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ วัดสำโรงเหนือ  

สป ๒๔๕๙/๓๙๗๖

เด็กหญิงปยะพร ประทุมวัลย์
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ วัดสำโรงเหนือ  

สป ๒๔๕๙/๓๙๗๗

เด็กหญิงปุณณภา เจียรักษา

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ วัดสำโรงเหนือ  

สป ๒๔๕๙/๓๙๗๘

เด็กหญิงพิมลวรรณ มีสุข
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ วัดสำโรงเหนือ  

สป ๒๔๕๙/๓๙๗๙

เด็กหญิงภัทรเนตร เผ่าผาง
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ วัดสำโรงเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๑๔ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๓๙๘๐

เด็กหญิงรฐา ทรัพย์เขือนขันธ์

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ วัดสำโรงเหนือ  

สป ๒๔๕๙/๓๙๘๑

เด็กหญิงรัชนีกร ตรียุทธ
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ วัดสำโรงเหนือ  

สป ๒๔๕๙/๓๙๘๒

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ โพธิทรัพย์

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ วัดสำโรงเหนือ  

สป ๒๔๕๙/๓๙๘๓

เด็กชายวศิน นาคอินทร์
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ วัดสำโรงเหนือ  

สป ๒๔๕๙/๓๙๘๔

เด็กชายวิบูลย์ อาสนา

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ วัดสำโรงเหนือ  

สป ๒๔๕๙/๓๙๘๕

เด็กหญิงวีระวรรณ ว่องไว
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ วัดสำโรงเหนือ  

สป ๒๔๕๙/๓๙๘๖

เด็กชายสิทธิโชติ อารมณ์ชืน

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ วัดสำโรงเหนือ  

สป ๒๔๕๙/๓๙๘๗

เด็กชายสืบสกุล ขาวลำเลิศ
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ วัดสำโรงเหนือ  

สป ๒๔๕๙/๓๙๘๘

เด็กชายสุทธิพงษ์ พูลมา
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ วัดสำโรงเหนือ  

สป ๒๔๕๙/๓๙๘๙

เด็กชายสุพศิน ยิงกล้า

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ วัดสำโรงเหนือ  

สป ๒๔๕๙/๓๙๙๐
เด็กชายอนุสรณ์ เหมือนใจ

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ วัดสำโรงเหนือ  

สป ๒๔๕๙/๓๙๙๑

เด็กชายอภิรักษ์ มณีธรรม
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ วัดสำโรงเหนือ  

สป ๒๔๕๙/๓๙๙๒

เด็กชายเจษฎากรณ์ สอนแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ วัดสำโรงเหนือ  

สป ๒๔๕๙/๓๙๙๓

เด็กหญิงแก้วตา ชุมแวงวาป
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ วัดสำโรงเหนือ  

สป ๒๔๕๙/๓๙๙๔

เด็กหญิงกนกวรรณ สุรินันท์
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๔๕๙/๓๙๙๕

เด็กหญิงกนกวรรณ เจริญธรรม
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๔๕๙/๓๙๙๖

เด็กหญิงกัลยา โสภาสิทธิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๔๕๙/๓๙๙๗

เด็กหญิงกาญจนา ทนดารา
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๔๕๙/๓๙๙๘

เด็กชายคมกฤษณ์ ภู่แก้ว
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๔๕๙/๓๙๙๙

เด็กหญิงจาวรี สุทธหลวง
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๐๐
เด็กชายชินทัศน์ เจริญพงษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๐๑
เด็กหญิงณัฐชา เพิมพูลทรัพย์

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๐๒
เด็กชายธีรพล แซ่ตัน

๊

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๐๓
เด็กชายปวฤทธิ

์

แจ่มสมบูรณ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๐๔
เด็กชายพงศธร ปางจโรจน์

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๐๕
เด็กชายพีรภัทร มะลิซ้อน

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๐๖
เด็กหญิงมณีรัตน์ เอียมวิจารณ์

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๐๗
เด็กชายมีโชค เอียมวิจารณ์

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๐๘
เด็กชายรัชมนต์ เกิดมนต์

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๐๙
เด็กชายสมบัติ ไชยชะนะ

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๑๐
เด็กหญิงสุวพัชร เต็มอ้น

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๑๑

เด็กชายอดิศร กลินประหลาด

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๑๒

เด็กชายเจษฎา ทรัพย์สถิต
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๑๓

เด็กหญิงเทียน วิน
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๑๔
เด็กชายกฤษดา ภู่ทรัพย์สิน

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๑๕ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๔๐๑๕

เด็กชายจอมพล บุญจันทร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๑๖

เด็กชายจิรวัฒน์ เพ็งปฐม
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๑๗
เด็กชายชิษณุพงศ์ มีทรัพย์

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๑๘

เด็กชายธีระยุทธ สุรินันท์
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๑๙

เด็กหญิงนพเก้า เพิมพูน

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๒๐
เด็กหญิงปฐมาวดี แก้วตัด

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๒๑
เด็กหญิงปนัดดา ใจใหญ่

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๒๒

เด็กหญิงพรวลี อุดมรัตน์
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๒๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พุทธเฮง
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๒๔

เด็กหญิงมายาวี สวัสดี
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๒๕
เด็กหญิงอรกัญญา แซ่เอีย

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๒๖

เด็กหญิงอัจฉรา กองคำ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๒๗
เด็กชายเจษฏาภรณ์ ผดุงชีพ

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๒๘

เด็กชายจักรกพัน เถือนรอต

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๒๙
เด็กหญิงดวงชีวัน บุญมาก

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๓๐
เด็กชายธนทรัพย์ อุดมรัตน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๓๑

เด็กชายธนากร อุดมรัตน์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๓๒

เด็กหญิงนำทิพย์ มะนิยม
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๓๓
เด็กหญิงปาลีลักษณ์ ศักดิไพศาล

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๓๔
เด็กหญิงพิมพกานต์ งอนงาม

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๓๕

เด็กหญิงมีนา ตุ๊กตา
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๓๖

เด็กหญิงวรรณวิภา ศรีโสภา
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๓๗
เด็กหญิงสมปรารถนา

ปาลกะวงศ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๓๘

เด็กหญิงอรนิชา แซ่เอีย

้

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๓๙

เด็กหญิงอรัญญา ไชยเชษฐ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๔๐
เด็กชายเศรษฐา สุขผล

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๔๑
เด็กชายไพโรจน์ ฮะสวัสดิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๔๒

เด็กหญิงณัฐฏรัตน์ อุยญานนท์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๕๙/๔๐๔๓

เด็กชายปยะภัทร พันธ์เรือง
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๕๙/๔๐๔๔

เด็กชายปยะณัฐ พันธ์เรือง
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๕๙/๔๐๔๕
เด็กชายพงศกร เหมือนทอง

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๕๙/๔๐๔๖

เด็กหญิงสิริกานดา พัดขุนทด
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๕๙/๔๐๔๗

เด็กหญิงกนกอร สุมาลี
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๕๙/๔๐๔๘

เด็กชายเอกพจน์ เรืองเกตุ
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๕๙/๔๐๔๙
เด็กชายนิพิฐพนธ์ ศิริวัฒน์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๑๖ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๔๐๕๐
เด็กชายชนิตพล เพ็งพานิช

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๕๙/๔๐๕๑

เด็กชายเหมันต์ ชัยรุ่งโรจน์กิตติ
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๕๙/๔๐๕๒
เด็กชายสิทธิชัย อุ่นหลาบ

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๕๙/๔๐๕๓

เด็กหญิงกนกวรรณ มารมณ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๕๙/๔๐๕๔

เด็กหญิงสุชานันท์ ทังสุนันท์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๕๙/๔๐๕๕

เด็กหญิงศรัทศิริ บุญศิริ
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๕๙/๔๐๕๖
เด็กหญิงศรีประภา มากด่าน

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๕๙/๔๐๕๗

เด็กชายภัทรกร มลาสินธ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๕๙/๔๐๕๘

เด็กชายธนวัฒน์ ขุนทอง
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๕๙/๔๐๕๙

เด็กชายศิวัฒน์ ขันทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๕๙/๔๐๖๐
เด็กชายอัยยะอัฑฒ์ คัมภิรานนท์

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๕๙/๔๐๖๑

เด็กหญิงวาลินี ชินโคตร
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๕๙/๔๐๖๒

เด็กหญิงภัทร์รวี แสงทอง
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๕๙/๔๐๖๓

เด็กหญิงมุทิตา โพธิทอง

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๕๙/๔๐๖๔
เด็กหญิงกัญญพัชร แย้มงามเหลือ

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๕๙/๔๐๖๕

เด็กหญิงภัคพร พัวพันธ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๕๙/๔๐๖๖

เด็กชายศุภชัย มีประหยัด
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๕๙/๔๐๖๗

เด็กชายรัชปรัชญ์ สำนักโนน
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๕๙/๔๐๖๘
เด็กชายคณาธิป พลเสน

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๕๙/๔๐๖๙

เด็กชายณัฏฐชัย จุลสุนทร
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๕๙/๔๐๗๐
เด็กหญิงณัฐณิชา เหมือนทรัพย์

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๕๙/๔๐๗๑

เด็กหญิงกิตติญา ทองวงศ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๕๙/๔๐๗๒
เด็กหญิงวรัญญา สอนชัย

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๕๙/๔๐๗๓
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ทับจินดา

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๕๙/๔๐๗๔

เด็กหญิงปวีณ์ณภา ไชยสีห์ดิลก
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๕๙/๔๐๗๕

เด็กหญิงศุภสุตา มีกลำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๕๙/๔๐๗๖
เด็กชายณัฐธชัย ตรีศักดิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๕๙/๔๐๗๗

เด็กชายฤกษ์ ชาวกัมพูชา
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแค แค  

สป ๒๔๕๙/๔๐๗๘

เด็กหญิงเอือมเดือน

้

ศรีกลิน

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแค แค  

สป ๒๔๕๙/๔๐๗๙

เด็กชายศักดิชัย

์

โอตตัปปะวงศ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแค แค  

สป ๒๔๕๙/๔๐๘๐
เด็กหญิงอาทิตวราห์ สวนสมุทร

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแค แค  

สป ๒๔๕๙/๔๐๘๑
เด็กหญิงธัญญารัตน์ อนันทสาร

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแค แค  

สป ๒๔๕๙/๔๐๘๒

เด็กหญิงปฏิมากร มาลาวงค์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแค แค  

สป ๒๔๕๙/๔๐๘๓

เด็กชายไชยวัฒน์ บรรลือทรัพย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๘๔
เด็กชายพชรพล หมอกไชย

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๑๗ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๔๐๘๕

เด็กชายธนาธร เลาหะศิริมากุล
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๘๖

เด็กชายสุทธิพร สอนนอก
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๘๗
เด็กชายธนากร ธิติกรสกุล

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๘๘

เด็กหญิงฑิฆัมพร สมสุข
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๘๙

เด็กหญิงวาสนา โพธิงาม

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๙๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ ขิมโคกกรวด

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๙๑
เด็กหญิงพรปวีณ์ จันทร์นาม

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๙๒

เด็กหญิงนิศารัตน์ พงษ์พานิช
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๙๓

เด็กหญิงปยะมาศ เรืองศร
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๙๔

เด็กหญิงรุ่งทิวา ส่องแก้ว
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๙๕
เด็กชายคลีโอ มิเกลลี

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๙๖

เด็กชายฐิตินันท์ ศิริสวัสดิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๙๗

เด็กชายปฏิภาณ ปุริสมัย
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๙๘

เด็กชายปภังกร วงศ์สวัสดิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๐๙๙
เด็กชายตะวัน วะมะพุทธา

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๐๐
เด็กหญิงรมณียา สว่างสุข

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๐๑
เด็กหญิงประกายดาว คูณโท

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๐๒

เด็กหญิงนิภาธร สู้ณรงค์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๐๓
เด็กหญิงโรสแอน หาตะพล

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๐๔
เด็กหญิงอภิชญาพร สมรรคเสวี

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๐๕

เด็กหญิงชญานิษฐ์ อินทรศวร
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๐๖

เด็กหญิงปวีณา งามศิลป
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๐๗
เด็กหญิงสวีณัฐ ทองแท้

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๐๘

เด็กชายวีรภาพ พุ่มชืน

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๐๙

เด็กชายปยะชาติ ผ่านพินิจ
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๑๐

เด็กชายณัฐวุฒิ คงเกินทุน
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๑๑

เด็กชายพุทธการ ซานาตา
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๑๒

เด็กชายสิรวิทย์ พรสวัสดิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๑๓

เด็กชายดำรงฤทธิ

์

บัวอ่อง
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๑๔

เด็กชายธนชาติ บุญหนัก
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๑๕

เด็กหญิงศศิณา ระดมกิจ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๑๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ บัวผลิ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๑๗

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ธงสันเทียะ
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๑๘

เด็กหญิงณัฐณิการ์ ฟางชัยภูมิ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๑๙

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เจริญวรรณ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๑๘ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๔๑๒๐

เด็กหญิงสุชานันท์ จันทร์ดา
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๒๑

เด็กหญิงณัฐวดี เปลียนสมัย

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๒๒

เด็กหญิงอุทัยวรรณ สนเปยม
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๒๓

เด็กหญิงปนัดดา กลัดหวาด
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๒๔

เด็กหญิงปยนุช สาธุธรรม
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๒๕

เด็กหญิงวิจิตรา แซ่ลิม

้

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๒๖

เด็กหญิงกานต์ธิดา โพธิทองคำ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๒๗

เด็กหญิงภัควัลย์ พูนสวัสดิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๒๘

เด็กหญิงเขมิกา ผาแสนเถิน
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๒๙

เด็กหญิงธารทิพย์ พลมาตย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๓๐
เด็กหญิงอรัญญา ทิมพันธ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๓๑ เด็กหญิงพิมพ์ธนวรรณ
ผาบแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๓๒

เด็กชายฐากร โมรานอก
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๓๓

เด็กชายศลายุทธ อบเชย
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๓๔

เด็กชายณัฐพงษ์ สุขอยู่
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๓๕

เด็กชายอรรถพร สำอางค์ญาติ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๓๖

เด็กชายธนดล นาคตัว

้

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๓๗

เด็กชายภานุวัฒน์ แข็งแรง
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๓๘

เด็กชายกันตพงศ์ เอียมวงค์

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๓๙

เด็กชายอิสระ ปอมโม

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๔๐

เด็กชายณกรณ์ นิยมเดชา
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๔๑

เด็กชายศรยุทธ สมรัสดิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๔๒

เด็กหญิงชนิตา ผาสุข
๑๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๔๓

เด็กหญิงจิรัชยา ศรีหอมกลิน

่

๘/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๔๔

เด็กหญิงณัฏฐชา เอกจิตร ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๔๕

เด็กชายนรเศรษฐ์ เชือรามัญ

้

๑๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๔๖

เด็กหญิงรวียศ เพ็งแตงโม
๑๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๔๗

เด็กหญิงกนกวรรณ ปฐมคุณธรรม
๒๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๔๘

เด็กหญิงวิลาสินี สุทธารมย์
๑๐/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๔๙

เด็กชายภูวนารถ เพ็ญนาดี ๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๕๐
เด็กชายไชยกร ธิบดี ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๕๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ก๊กพ่อค้า
๒๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๕๒

เด็กชายเนรามิตร์ เกียวเจริญ
๑๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๕๓

เด็กชายชลชาติ วัฒนวิกรม
๒๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๕๔

เด็กชายรพีภัทร สุขสมขัน
๓๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๑๙ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๔๑๕๕

เด็กชายนัฐพล คล้ายนุ้ย
๑๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๕๖

เด็กชายสุริยะ สัมฤทธิดี

์

๑๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๕๗

เด็กชายปฐพี เล็กขาว
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๕๘

เด็กชายธันวรัชต์ ศรีนวล

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๕๙

เด็กชายจิรวัฒน์ พวงทองหลาง
๒๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๖๐

เด็กชายวัศพล พิศาลพันธุ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๖๑

เด็กหญิงนาตาชา ภูษิตวณิช ๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๖๒

เด็กชายณพเดช สุขเมือง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๖๓

เด็กชายธัชนนท์ ส่านประภา
๒๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๖๔

เด็กชายภานรินทร์ คำสมาน
๒๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๖๕

เด็กชายทนุศักดิ

์

ดอกไม้พุ่ม
๑๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๖๖

เด็กชายนาวี ทังสนธิ

้ ์

๒๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๖๗

เด็กชายไพรรัตน์ คล้ายบัว
๒๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๖๘

เด็กชายธีรโชติ สาคเรศนที
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๖๙

เด็กชายรัฐภูมิ งอนมาก
๒๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๗๐

เด็กหญิงพิตราพร จันทร์พรมมา
๑๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๗๑
เด็กหญิงพลอยพรรณพักตร์

ศรีเศษนาม ๒/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๗๒

เด็กชายอนุพรหม ขำวงศ์ ๗/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๗๓

เด็กชายฉัตรชัย ชมเชยวิทย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๗๔

เด็กชายธีรพัฒน์ เหลืองอ่อน
๒๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๗๕

เด็กชายเหมธัช แตงรัตนา

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๗๖

เด็กชายธนากร เลิศเรืองนภา
๑๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๗๗

เด็กหญิงเรวดี โพธิทอง

์

๑๘/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๗๘

เด็กหญิงวรรณิภา โสภากุล
๒๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๗๙

เด็กหญิงภาวิณี คงสุขโข ๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๘๐

เด็กหญิงวรารัตน์ ชูแก้ว ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๘๑

เด็กชายเจตน์สฤษฎิ

์

ปฐมภัคพาณิช
๑๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๘๒

เด็กหญิงธัญญาชล ทังทอง

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๘๓

เด็กชายสงกรานต์ มังทรัพย์

่

๒๐/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๘๔

เด็กชายรัชชานนท์ พลเยียม

่

๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๘๕

เด็กชายอภิษฎา แดงสวัสดิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๘๖

เด็กหญิงกัลลิยา มีกระแส
๒๒/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๘๗

เด็กชายศิริวัฒน์ วงษารัตน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๕๙/๔๑๘๘

เด็กชายธารวิสุทธิ

์

เกตุแก้ว
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๕๙/๔๑๘๙
เด็กหญิงกนกลักษณ์ โพธิประฐม

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๒๐ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๔๑๙๐

เด็กหญิงปยฉัตร เกษร
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๕๙/๔๑๙๑

เด็กหญิงวรนุช พนิรัมย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๕๙/๔๑๙๒

เด็กชายกิตติรัตน์ อ่อนพิทักษ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๕๙/๔๑๙๓

เด็กชายปรัชญา ส่วนเสน่ห์
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๕๙/๔๑๙๔

เด็กชายภูชิสส์ ขุนสาคร
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๕๙/๔๑๙๕

เด็กชายวรพรต คงรอด
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๕๙/๔๑๙๖

เด็กหญิงกนกวรรณ สีเหลือง
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๕๙/๔๑๙๗

เด็กหญิงสุทธิดา วิถี
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๕๙/๔๑๙๘

เด็กหญิงรัตติกาล พุฒวันเพ็ญ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๕๙/๔๑๙๙

เด็กหญิงปยะธิดา เอียมวิจารณ์

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๕๙/๔๒๐๐
เด็กชายจักรกฤษ กระสังข์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๕๙/๔๒๐๑

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

สมมิตร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๕๙/๔๒๐๒

เด็กชายพงศกร สีแก้ว
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๕๙/๔๒๐๓

เด็กหญิงคีตภัทร จ่างโพธิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๕๙/๔๒๐๔
เด็กหญิงปารวี ปทุมสุวรรณ

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๕๙/๔๒๐๕

เด็กหญิงพรชนก แก้วดวงสี
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๕๙/๔๒๐๖

เด็กหญิงศิริพร เผือกผ่อง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๕๙/๔๒๐๗

เด็กหญิงสุวิมล หงษ์วิจิตร
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๕๙/๔๒๐๘
เด็กหญิงอรวรรณ เพ็งแดง

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๕๙/๔๒๐๙

เด็กหญิงพนิดา แสงเอม
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๕๙/๔๒๑๐

เด็กหญิงสุพัชชา น่าบัณฑิต
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๕๙/๔๒๑๑

เด็กหญิงเกศินี สาวสะเดาะ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๕๙/๔๒๑๒

เด็กหญิงพัชรธิดา พิจันทร์สุข
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๕๙/๔๒๑๓

เด็กหญิงมนณิชา นวลหมวก
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๕๙/๔๒๑๔

เด็กหญิงรุ่งนภา แสนศิลป
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๕๙/๔๒๑๕

เด็กหญิงสุทธิดา ชุมทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๕๙/๔๒๑๖

เด็กหญิงชลนิชา บุญอยู่

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๕๙/๔๒๑๗
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ สุขสุด

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๕๙/๔๒๑๘

นางสำราญ นาคชูศรี ๑/๓/๒๔๘๙ วัดไพชยนต์พลเสพย์ ไพชยนต์พลเสพย์  

สป ๒๔๕๙/๔๒๑๙

นางปยะพร เต่าทอง
๒๒/๘/๒๔๙๒

วัดไพชยนต์พลเสพย์ ไพชยนต์พลเสพย์  

สป ๒๔๕๙/๔๒๒๐
นางสาวยุพิน เนียมลมุล -/-/๒๔๙๔ วัดไพชยนต์พลเสพย์ ไพชยนต์พลเสพย์  

สป ๒๔๕๙/๔๒๒๑

เด็กชายสรร สุขสมบัติ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรวก รวก  

สป ๒๔๕๙/๔๒๒๒

เด็กหญิงณัฐธิดา กึงวงษ์

่

๑๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรวก รวก  

สป ๒๔๕๙/๔๒๒๓

เด็กชายภีรภัทร บันเทิง ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดรวก รวก  

สป ๒๔๕๙/๔๒๒๔

เด็กชายพีรพัฒน์ จันทร์เทศ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
วัดไพชยนต์พลเสพย์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๒๑ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๔๒๒๕

เด็กชายรัฐภูมิ เรืองโหรา
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
วัดไพชยนต์พลเสพย์

 

สป ๒๔๕๙/๔๒๒๖

เด็กหญิงสุชานันท์ เอียมสะอาด

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
วัดไพชยนต์พลเสพย์

 

สป ๒๔๕๙/๔๒๒๗
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ บุญช้าง

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
วัดไพชยนต์พลเสพย์

 

สป ๒๔๕๙/๔๒๒๘
เด็กหญิงวันสงกรานต์

เสวิคาน
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
วัดไพชยนต์พลเสพย์

 

สป ๒๔๕๙/๔๒๒๙

เด็กหญิงมานิดา ห่างภัย
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
วัดไพชยนต์พลเสพย์

 

สป ๒๔๕๙/๔๒๓๐

เด็กหญิงสุชัญญา ชาติเหิม
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
วัดไพชยนต์พลเสพย์

 

สป ๒๔๕๙/๔๒๓๑

เด็กชายกรุงสยาม การสมพิศ
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
วัดไพชยนต์พลเสพย์

 

สป ๒๔๕๙/๔๒๓๒

เด็กชายสถาพร กรเกศ
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
วัดไพชยนต์พลเสพย์

 

สป ๒๔๕๙/๔๒๓๓

เด็กหญิงสิรินันดา ภูมิคอนสาร
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
วัดไพชยนต์พลเสพย์

 

สป ๒๔๕๙/๔๒๓๔

เด็กชายอัครชัย ปองทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
วัดไพชยนต์พลเสพย์

 

สป ๒๔๕๙/๔๒๓๕

เด็กหญิงอุไรวรรณ ขอจงกลาง
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
วัดไพชยนต์พลเสพย์

 

สป ๒๔๕๙/๔๒๓๖

เด็กหญิงเขมิกา อ่วมจักศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
วัดไพชยนต์พลเสพย์

 

สป ๒๔๕๙/๔๒๓๗

เด็กชายกฤษฎีกา แลบัว
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
วัดไพชยนต์พลเสพย์

 

สป ๒๔๕๙/๔๒๓๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ดุมา
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
วัดไพชยนต์พลเสพย์

 

สป ๒๔๕๙/๔๒๓๙

เด็กชายภาสกร นนทะคุณ
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
วัดไพชยนต์พลเสพย์

 

สป ๒๔๕๙/๔๒๔๐

เด็กชายศุภจิตร อ่อนละมูล

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
วัดไพชยนต์พลเสพย์

 

สป ๒๔๕๙/๔๒๔๑

เด็กชายกฤษ -

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๔๒

เด็กชายสุชาติ ช้างหร่าย
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๔๓

เด็กชายพิชิต ท้วมมณี
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๔๔

เด็กชายประทาน พุทธดวง
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๔๕

เด็กชายสุริยะ สุขหนู
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๔๖

เด็กชายธนาวุฒิ จันดาวงค์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๔๗

เด็กชายพรชัย ร่มโพธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๔๘

เด็กชายธราเทพ นิยืนรัมย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๔๙

เด็กชายธีรภัทร ปตตาทานัง
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๕๐

เด็กชายวงศธร วงค์อุไร
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๕๑

เด็กชายตวัน เปรมแสง
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๕๒

เด็กชายอภิชัย ชุ่มชืน

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๕๓

เด็กชายวรพงษ์ ธนูศร
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๕๔

เด็กชายเอกอรุณ บุญนาค
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๕๕

เด็กชายพิษณุพล เฉพาะตรง
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๕๖

เด็กชายธเนศ พินิจสอน
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๕๗

นางสาวนาตยา ทานคำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๕๘

เด็กหญิงวรัญญา โลกา
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๕๙

เด็กหญิงรสริน แสงโชติ
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๒๒ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๔๒๖๐

เด็กหญิงรัตติยา ฉิมบรรจง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๖๑

เด็กหญิงชลธิชา เอียมสุวรรณ

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๖๒

เด็กหญิงวิจิตรา นิรันราย
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๖๓

เด็กหญิงปาณิสรา ศรีประยูร
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๖๔

เด็กหญิงอัชราภรณ์ คำสอน
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๖๕

เด็กหญิงสุภัสสร แปนเมือง
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๖๖

เด็กหญิงอริสรา รอดแสวง
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๖๗

เด็กหญิงอาริษา กลันแก้ว

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๖๘

เด็กหญิงแพรพิไล อุ่นอบ
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๖๙

เด็กหญิงชุตินาถ พูลสุวรรณ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๗๐
เด็กหญิงรพีพร ศรีภา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๗๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อังศุขกาล
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๗๒

เด็กหญิงเพชรลดา จตุเรศ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๗๓

เด็กหญิงฉัตรนันท์ ค้อขอด
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๗๔

เด็กหญิงอรนุช แซ่เติน

๋

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๗๕

เด็กชายนัทชิง โชติ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๗๖

เด็กชายณัฐวีร์ กงสะกาง
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๗๗

เด็กชายมนตรี เฉือยฉำ

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๗๘

เด็กชายวีรภัทร นิลวรรณ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๗๙

เด็กชายพิทวัส ชัยสุวรรณ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๘๐

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ทัดศรี
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๘๑

เด็กชายณัฐภูมิ สกุลคช
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๘๒

เด็กชายปยะชาติ จุ้ยแจ้ง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๘๓

เด็กชายจักรี พรมสอน
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๘๔

เด็กชายปฏิชากรณ์ งามสง่า
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๘๕

เด็กชายเขมรัตน์ บุราณเศษ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๘๖

เด็กชายอนุรุต จริตรัมย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๘๗

เด็กชายหารแดง -
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๘๘

เด็กชายภูดินันท์ พรหมแดน

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๘๙

เด็กชายสุเมธ แสนพันธ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๙๐
เด็กชายร่วม สารัตน์

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๙๑

เด็กชายสุรเชษฐ์ อ่อนแก้ว
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๙๒

เด็กชายพลธกร ยุติธร
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๙๓

เด็กชายกวีพล เดชพร

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๙๔

เด็กชายอดิพงษ์ รัตนประทีป
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๒๓ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๔๒๙๕

เด็กชายภาคิน นาคสุทธิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๙๖
เด็กหญิงจันทร์ธาทิพย์

ลีแตง

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๙๗

เด็กหญิงกุลสินี รัตนโมรา
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๙๘

เด็กหญิงอริสา ศิริสอน
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๒๙๙

เด็กหญิงกานต์สินี วิเนตร
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๐๐
เด็กหญิงดวงกมล ใยอิม

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๐๑
เด็กหญิงนฤมล ผิวจันทร์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๐๒

เด็กหญิงธัญชนก ประสานสี
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๐๓

เด็กหญิงสุพัตรา กลัดราย
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๐๔

เด็กหญิงปานชีวา พม่า
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๐๕
เด็กหญิงจามรี โทสูงเนิน

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๐๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ โปธา
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๐๗

เด็กหญิงปฐวิดา หนูทอง
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๐๘

เด็กหญิงปยาพร ผลจันทร์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๐๙
เด็กหญิงชนินาถ ละชัว

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๑๐

เด็กชายสุรีย์ เอกกัญหา
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๑๑

เด็กชายวรพงศ์ ดาอาษา
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๑๒

เด็กหญิงทิพวรรณ พุ่มบุญมาก
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๑๓

เด็กหญิงตรัยชฎา โยหา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๑๔

เด็กหญิงอลิสา เดินสันเทียะ
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๑๕

เด็กหญิงวิชญาพร สมดง
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๑๖

เด็กหญิงนัจรี กาญจนปาน
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๑๗

เด็กชายสุริยา แผนใหญ่

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ชมภูพืน

้

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๑๙

เด็กชายเขมทัต ยายิรัมย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๒๐

เด็กชายพีรพัฒน์ นามเดช

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๒๑

เด็กหญิงดารารัตน์ สุขแสงทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๒๒

เด็กหญิงจันทกานต์ พานทอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๒๓

เด็กหญิงปาณิสรา อรรคดี
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๒๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ คงเทียนทำ
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๒๕

เด็กหญิงบัวชมภู สีบุญมี
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๒๖

เด็กหญิงจิดาภา ผาสุข

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๒๗

เด็กหญิงพิชชานุช นาห้วยทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๒๘

เด็กชายนันทพงศ์ ผดุงแดน
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๒๙

เด็กชายบุรณิณ บำรุงกลาง
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๒๔ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๔๓๓๐

เด็กชายภูวนาท ชำนินอก
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๓๑

เด็กหญิงวนิดา วงศ์เดือน
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๓๒

เด็กหญิงพรณภา บุญสมวล
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๓๓

เด็กหญิงสุชาดา กุมขุนทด
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๓๔

เด็กหญิงวรพรรณ รอดย้อย
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๓๕

เด็กชายสุวชัย แผลติตะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๓๖

เด็กชายพีระพัฒน์ แก้วไธสง
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๓๗

เด็กชายนครินทร์ โตสิงห์
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๓๘

เด็กหญิงชลันธร ยะปะเต

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๓๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ คำประมวล
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๔๐
เด็กหญิงกิงอักษร

่

มีสวัสดิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๔๑

เด็กชายกิติธร อินมาตย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๔๒

เด็กหญิงปรารถนา เกษร
๓๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๔๓

เด็กหญิงปวันรัตน์ มาเจริญ ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๔๔

เด็กชายนิธินาถ ปณฑรัตนวิบูลย์ ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๔๕

เด็กชายธราธิป อินทรีย์
๒๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๔๖

เด็กหญิงณฐพร สังข์ชม

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๔๗

เด็กหญิงณัฐฐาพร เวชสุวรรณ
๑๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๔๘

เด็กหญิงจิรภัทร เขียนสุข ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๔๙

เด็กหญิงธันย์นิชา เปยมวิทย์ ๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๕๐

เด็กชายจารุภัทร สานุสันติ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๕๑
เด็กหญิงเพ็ญพิชญ์ชา สังวาลย์วร

๑๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๕๒

เด็กชายตันติกร โพธิศรี

์

๓๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๕๓

เด็กชายปรมิฐิกร พูลทวี
๒๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๕๔

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

อู่ทรัพย์
๑๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๕๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ปกมะนัง
๑๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๕๖

เด็กชายศักดิชัย

์

ดอกไม้
๒๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๕๗

เด็กชายณฐนนท์ ดีจะมาลา
๑๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๕๘

เด็กหญิงสวรรยา เวียงจันทร์
๒๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๕๙

เด็กหญิงนันทัชพร ปลืมสี

้

๑๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๖๐
เด็กหญิงอัญญานี พินธิระ ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๖๑

เด็กชายสฐิพัศ เกิดผล ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๖๒

เด็กชายจิรภัทร์ ยิมเอียม

้ ่

๑๑/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๖๓

เด็กหญิงไอริน แก้วชิงดวง
๑๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๖๔

เด็กหญิงณัฐพิมล จิรไพศาลพงศา ๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๒๕ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๔๓๖๕

เด็กหญิงสุพิชญา ปรีหะจินดา
๒๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๖๖

เด็กชายธรณัส วาวรรณวิบูลย์
๑๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๖๗

เด็กชายศุภวัทน์ สุเขือน

่

๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๖๘

เด็กหญิงสุวรรณี ดียิง

่

๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๖๙

เด็กชายคธาวุธ ดวงเกตุ ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๗๐

เด็กหญิงนววรรณ ทับหุ่น ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๗๑

เด็กหญิงศศิกาญจน์ เวชสุวรรณ ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๗๒

เด็กหญิงสิริกร เกิดประไพ
๒๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๗๓

เด็กชายก้องภพ ยิงรัตนวิทย์

่

๓๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๗๔

เด็กหญิงสุพิชญา ศิริรัตน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๗๕

เด็กหญิงปุณณดา ศรีทิพย์ ๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๗๖

เด็กหญิงขวัญศิริ จันทะคาม ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๗๗

เด็กชายชัยยุทธ์ กรนุ่ม
๑๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๗๘

เด็กชายสรยุทธ พอกสนิท
๑๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๗๙

เด็กหญิงชาลิสา วงศ์คำฟู ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๘๐

เด็กชายกล้าก้าว ทองประสงค์ ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๘๑

เด็กหญิงสิรินทิพย์ สวนมณี
๑๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๘๒

เด็กชายนฤภัย เพ็ชรเย็น
๒๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๘๓

เด็กหญิงณิชาภัทร แสนศรี
๒๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๘๔

เด็กหญิงณัชชา อุ่นใจ ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๘๕

เด็กชายภานุพงศ์ คงโนนนอก
๒๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๘๖

เด็กชายกฤษณ์บดี ผลอินทร์
๒๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๘๗

เด็กหญิงเกวลิน ศิริไชย
๓๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๘๘

เด็กหญิงครินยา โพธิสา
๒๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๘๙

เด็กชายเสฎฐวุฒิ มงคลเพิมพูน

่

๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๙๐

เด็กหญิงนันท์นภัส ยงค์เขตรการ
๒๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๙๑

เด็กชายรพีภัทร ศรีพระราม
๑๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๙๒

เด็กชายภูวศิลป เผือกผ่อง ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๙๓

เด็กชายพชรดนัย อนันตภูมิ
๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๙๔

เด็กหญิงอาทิมา มณีเมฆ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๙๕

เด็กชายเชษฐวุฒิ ขันวัง ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๙๖

เด็กชายปาณัท เสมทัพพระ
๑๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๙๗

เด็กหญิงณัฐชา พิชัยสมประสงค์ ๒๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๙๘

เด็กหญิงธวัลรัตน์ บุรัมย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๓๙๙

เด็กหญิงอัจฉริยา เค็นแฟง
๑๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๒๖ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๔๔๐๐
เด็กหญิงฟาริดา นามผา

๒๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๐๑

เด็กหญิงวรรณนิศา แก้วนันทะ ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๐๒
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ บัวลอย ๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๐๓

เด็กชายปวริศร์ แสงเมธารัตน์
๑๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๐๔

เด็กหญิงณัฐกฤตา บุญเลียง

้

๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๐๕

เด็กชายพงศ์สรณ์ สังฆทิพย์
๒๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๐๖
เด็กชายรพี วิสุทธิแพทย์ ๓/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๐๗

เด็กหญิงนิศามน สนันทุ่ง

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๐๘

เด็กหญิงสราวดี ช่วงถึก
๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๐๙

เด็กหญิงภวิศา ชมชืน

่

๒๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๑๐
เด็กหญิงนิชาภา ตันเปรมวงษ์ ๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๑๑

เด็กหญิงศิริพร ศิลาลาศ ๘/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๑๒

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ดอนสามารถ
๑๖/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๑๓

เด็กชายรติพงศ์ มีแก้ว
๒๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๑๔

เด็กชายกรภัทร ยืนสุข
๒๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๑๕

เด็กชายจิรภัทร์ ตรีพาต
๑๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๑๖

เด็กชายภูดิส องอาจ
๑๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๑๗

เด็กชายเจษฎา เลิศทวีวุฒิ
๑๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๑๘

เด็กชายปองกานต์ สุขมีกลิน

่

๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๑๙

เด็กชายสิรดนัย สุวัตถิ

์

๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๒๐

เด็กชายโชคอนันต์ แสงศรีเพ็ญ
๑๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๒๑

เด็กชายธนวัฒน์ ทองหลำ
๒๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๒๒

เด็กหญิงธนัชชา ใจศรี ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๒๓

เด็กชายชัยมลคล เปลียนศรี

่

๑๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๒๔

เด็กชายธนภัทร มืดทัพไทย
๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๒๕

เด็กหญิงมนต์นภา ปราณีมาโพธ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๒๖

เด็กชายศวีระ ผลพรต
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๒๗

เด็กหญิงนภาพร โภคาพานิชย์
๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๒๘

เด็กชายภัทรชัย อินจันทร์สุข
๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๒๙

เด็กชายประษิณ ศรีจันทร์
๒๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๓๐
เด็กหญิงพิมพาภรณ์ เพ็งเอียม

่

๒๘/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๓๑

เด็กชายทินภัทร บุตรชาติ
๒๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๓๒

เด็กชายสิรวิชญ์ บุญก่อน
๑๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๓๓ เด็กหญิงภิญญดาพัชญ์
ปารินทร์ธนัตย์ ๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๓๔
เด็กหญิงปราณปรียา แก้วปยะทรัพย์ ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๒๗ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๔๔๓๕

เด็กหญิงภัทรีญา เสน่หา
๓๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๓๖

เด็กชายธีรวัต สวัสดี ๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๓๗

เด็กชายอธิบดี ศรีนามะ ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๓๘

เด็กหญิงวัชรา สูงแข็ง
๒๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๓๙

เด็กชายณัฐชานนท์ สุ่นปุย
๓๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๔๐

เด็กชายบดินทร์ ศรีมันตะ
๑๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๔๑

เด็กชายศิวสิทธิ

์

หาญชนะ
๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๔๒

เด็กชายภานุพงศ์ ว่องธัญญการ
๒๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๔๓

เด็กหญิงพรรวษา ม่วงเกลียง

้

๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๔๔

เด็กหญิงสุทธิดา พุทธคุณ
๑๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๔๕

เด็กหญิงทิพรัตน์ เบ้าสอน
๒๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๔๖

เด็กหญิงอธิชา นามคำ
๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๔๗
เด็กชายอมรเทพฤทธิ

์

นาบำรุง
๑๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๔๘

เด็กชายภูวศิษย์ จิรโชติชัยธรณ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๔๙

เด็กหญิงณัฐธยาน์ พุกลิน

่

๒๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๕๐

เด็กหญิงทักษ์นภัส คงอาจหาญ
๑๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๕๑

เด็กชายภาคิน ศรีรุ่ง
๑๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๕๒

เด็กชายนนทกร มีเจริญ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๕๓

เด็กหญิงปริชญา รวยทรัพย์
๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๕๔

เด็กหญิงปริญรดา ฉายโรจนกุล
๓๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๕๕

เด็กหญิงวิภาดา กรรเชียง
๒๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๕๖

เด็กหญิงสุริวิภา ไชยครุธ
๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๕๗

เด็กหญิงสิริลักษณ์ ตรีภิญโญยศ
๑๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๕๘

เด็กหญิงกนกนันท์ กำมะลาต
๒๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๕๙

เด็กหญิงพรพรรณ ทองมัน

่

๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๖๐

เด็กชายณภัทร ไพเราะ
๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๖๑

เด็กชายพงษ์ฐกร เทินสระเกษ
๑๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๖๒

เด็กชายจิรเมธ สุขศิริผล ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๖๓

เด็กหญิงจุฑามาศ มาอยู่
๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๖๔

เด็กชายธนายุต คำหารพล
๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๖๕

เด็กหญิงศุภิสรา ชะฎาทอง
๑๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๖๖

เด็กหญิงปรายฟา สุทธิธรรม

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๖๗

เด็กชายวัชรภัทร ดวงจันทร์
๑๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๖๘

เด็กหญิงสันนิภา เชอหมือ

่

๒๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๖๙

เด็กหญิงวิชยา สุขสร้อย
๒๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๒๘ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๔๔๗๐

เด็กหญิงชัญญานุช เผือกสี
๑๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๗๑

เด็กหญิงสุพิชชา สมพงษ์สนอง
๑๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๗๒

เด็กหญิงสุธีรา อุทัยเรือง
๑๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๗๓

เด็กหญิงอารียา พิมสุข
๒๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๗๔

เด็กชายพงศธร รอบคอบ
๓๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๗๕

เด็กหญิงหทัยการต์ กิงนอก

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๗๖

เด็กหญิงดลพร โควังชัย
๑๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๗๗

เด็กชายวิริยะ จงสกุล
๒๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๗๘

เด็กชายนนท์ปวิช ใช้อู๋
๑๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๗๙

เด็กชายปริญญา พะนิรัมย์ ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๘๐
เด็กหญิงชญานันท์ ขุนอาจ

๓๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๘๑

เด็กชายวัชรพล แดงแดง
๒๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๘๒

เด็กชายชนาธิป นามวงษา
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๘๓

เด็กชายนนทพัทธ์ ยิมละมัย

้

๒๕/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๘๔

เด็กชายสรวิชญ์ อุตะถิน ๖/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๘๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก วังสาไหว้
๑๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๘๖

เด็กชายภานุชัย กายาสา
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๘๗

เด็กชายชนะสิทธิ

์

โคกรัมย์
๒๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๘๘

เด็กชายอชิระ ขุนอาจ
๑๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๘๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ภักดีคำ
๑๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๙๐

เด็กชายปฏิพัทธ์ วรสกุลพฤกษ์
๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๙๑

เด็กหญิงปภาดา ยมแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๙๒

เด็กชายพงษ์พิชญ์ โกสุมภ์ศิริ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๙๓

เด็กชายภูสิทธิ มะไลไธสง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๙๔
เด็กหญิงพราวพิสุทธิ

์

ศิลปะไพราช
๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๙๕

เด็กชายสิทธิพล ใจเทียง

่

๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๙๖

เด็กหญิงพิชญ์สินี ราชมาลา
๓๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๙๗

เด็กหญิงสุชาดา ชืนมะเริง

่

๑๖/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๙๘

เด็กหญิงปรียาภรณ์ นาคมาก
๑๘/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๔๙๙

เด็กชายจักรินทร์ ประชัน ๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๐๐
เด็กชายปฎิภาณ เมตโต ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๐๑

เด็กหญิงโชติกานต์ ภูพาที
๑๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๐๒

เด็กหญิงชิตังเม พิมพ์ใหม่
๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๐๓

เด็กหญิงชมพูนุช ลักษณ์ศิริ ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๐๔
เด็กหญิงธนัสนี แทนศิริ

๑๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๒๙ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๔๕๐๕

เด็กหญิงวรรญา แสงสวัสดิ

์

๑๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๐๖

เด็กหญิงธนัญญา อนันตโภคทรัพย์ ๑๗/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๐๗
เด็กหญิงปาลิตา หอมเนียม ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๐๘

เด็กชายกษิตินนท์ นะสอน ๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๐๙

เด็กชายมงคลชัย แข็งแรง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๑๐

เด็กหญิงณัฐธิดา เกตุทอง ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๑๑

เด็กชายเฉลิมชัย แตงอุไร
๑๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๑๒

เด็กหญิงณัฐชยา ชัยอนันตเดช
๑๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๑๓

เด็กชายกรวิชญ์ แสงงาม
๒๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๑๔

เด็กหญิงพุทธิยา ปานรักษา
๒๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๑๕

เด็กหญิงมุฑิตา เปนดี
๒๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๑๖

เด็กหญิงณนิชา คำพัน
๒๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๑๗

เด็กชายยสธวัส นิธิรุจิพัชร์
๒๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๑๘

เด็กชายวิรุฬห์โรจน์ สิงห์เขียว
๒๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๑๙

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สินชัยนพนนท์
๒๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๒๐

เด็กหญิงมุฑิตา อมรสิริพงศ์
๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๒๑

เด็กหญิงภัทราภา ชวพัฒนากุล
๒๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๒๒

เด็กหญิงพัฒน์นรี พันธุ์เสือ
๒๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๒๓

เด็กชายอนุพงษ์ แซ่ลี

้

๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๒๔

เด็กชายฤทธิชัย พุกสุข ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๒๕

เด็กชายอนุชา บุญเรือน
๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๒๖

เด็กชายปวรุตม์ เทพสงวน
๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๒๗

เด็กชายธีรวัฒน์ วีรพรธนฉัตร์ ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๒๘

เด็กหญิงจิรารัตน์ ปราการวาณิช
๑๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๒๙

เด็กชายศุภกร ทองเชือ

้

๓๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๓๐

เด็กชายศิวกร น่วมอยู่
๒๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๓๑

เด็กชายธนัช จงศรีวัฒนาพร ๒/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๓๒

เด็กหญิงศรสวรรค์
ตังศักดาประเสริฐ

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๓๓

เด็กหญิงปริยาภัทร ขำเถือน

่

๑๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๓๔

เด็กชายรพีภัทร ชาวปลายนา
๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๓๕

เด็กชายวรกร ไชยเจริญ
๑๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๓๖

เด็กชายจิรายุทธ นิสะมา
๒๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๓๗

เด็กชายทวีศักดิ

์

สิงห์ประเสริฐ ๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนศิริวิทยา ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๓๘

เด็กชายสุรชา สิงหามาตร์
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๓๙

เด็กหญิงปริฉัตน์ ศรแก้ว
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๓๐ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๔๕๔๐

เด็กหญิงมณฑิรา ช่วยเงิน
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๔๑

เด็กหญิงกนกพร สดชืน

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๔๒

เด็กชายเกียรติพงษ์ บุญเพ็ง
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๔๓

เด็กชายชุติเทพ พูนปยะทรัพย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๔๔

เด็กชายนทีทัศน์ เผือกพันธ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๔๕

เด็กชายวิสิฐ ทองชาติ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๔๖

เด็กหญิงกิตติยา ศรีระบุตร
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๔๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศิริเมฆ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๔๘

เด็กหญิงวิมพ์วิภา พลเยียม

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๔๙

เด็กหญิงศิรินทิพย์ จันทีนอก
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๕๐
เด็กชายธีรพัฒน์ บุญธรรม

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๕๑

เด็กชายทยากร เพียรพิทักษ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๕๒

เด็กชายธวัชชัย สีสาย

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๕๓

เด็กชายสุริยะโชติ มงคลชนะวงศ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๕๔

เด็กชายพลาธิป ขำเขียว
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๕๕

เด็กหญิงอารยา ขุนวิเศษ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๕๖

เด็กหญิงพันธ์ธิสา นาคเสนีย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๕๗

เด็กหญิงสุรธัดดา กล่อมใจเย็น
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๕๘

เด็กหญิงศิริพร เทิดคีรีธรรม
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๕๙

เด็กชายธีรภัทร์ สุวรรณเกิด
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๖๐

เด็กชายนพนันท์ ทบบัณฑิต
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๖๑

เด็กหญิงชญาภา ฟกศิริ
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๖๒

เด็กชายชยพล สุมานพ
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๖๓

เด็กหญิงวิไลวรรณ ยอดใจดี
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๖๔

เด็กชายธนพัฒน์ สุวรรณตรัย
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๖๕

เด็กหญิงเกตน์สิรี นนตรี
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๖๖

เด็กชายจักรี นาวิก
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๖๗

เด็กชายวีรพงษ์ งามโคกกลาง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๖๘

เด็กชายทฤษฎี นาคผุด
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๖๙

เด็กชายธนดล ดิสวิมูล
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๗๐
เด็กชายนัทพล แก้วมณี

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๗๑

เด็กชายปยรส มงคลทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๗๒

เด็กชายพิริยะ เฮงภู่เจริญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๗๓

เด็กหญิงกนกวรรณ คล้ายจินดา
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๗๔

เด็กหญิงณัฐฑริกา เพชรศรี
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๓๑ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๔๕๗๕

เด็กหญิงณัฐิดา ราญรอน
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๗๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุวรรณท้าว
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๗๗

เด็กหญิงธวัลหทัย บางไธสง
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๗๘

เด็กหญิงบุญสิตา สมผิว
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๗๙

เด็กชายอนพัช สมคำ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๘๐

เด็กชายวุฒิพงศ์ พันธ์สำโรง
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๘๑

เด็กชายศตายุ มณีรุ่ง
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๘๒

เด็กชายธนเดช กัลปยะภัณฑ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๘๓

เด็กหญิงอภิชยา ฟุงศิริวิบูลย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๘๔

เด็กชายวศิน สูยะนันท์
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๘๕

เด็กหญิงศศิธร ศรีจันทร์กลัด
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๘๖

เด็กหญิงสุทธิญา แก้วสุข
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๘๗

เด็กหญิงเอมจิรา มีชูนึก
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๘๘

เด็กหญิงปุณยนุช งามวัน
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๘๙

เด็กหญิงวรรณทณีย์ โกสถา
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๙๐

เด็กชายอัมรินทร์ คงมี
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๙๑

เด็กชายวีรพงศ์ จันทร์เนียม
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๙๒

เด็กหญิงธนัญกรณ์
เต่าทองกฤตานนท์ ๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๙๓

เด็กชายตะวัน บรรจงพินิจ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๙๔

เด็กหญิงวิณิชญา วิปธรรม
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๙๕

เด็กชายปุญญพัฒน์ คำภิมาบุตร
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๙๖

เด็กหญิงพรรณนิภา บัวเจริญ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๙๗

เด็กชายอดิเทพ มุกดาสนิท
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๙๘

เด็กชายณัฐวัตร จิตหาญ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๕๙๙

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ศรีสวัสดิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๐๐
เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีอิสระ

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๐๑
เด็กชายอเนชา มันใจ

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๐๒

เด็กชายกานต์ชัย โพธิศรีขาม

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๐๓

เด็กชายชัชวาลย์ บุญลอย

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๐๔

เด็กหญิงกนกพร แจ่มหทัย
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๐๕
เด็กหญิงกันตนา นิยมพล

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๐๖

เด็กหญิงขวัญฤดี มานพ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๐๗

เด็กหญิงศุภรดา ติลบาล
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๐๘

เด็กหญิงประภัสสร นพเก้า
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๐๙
เด็กชายธนทรัพย์ ธนพงศ์ภูมิ

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๓๒ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๔๖๑๐

เด็กชายยุทธนา ฟกสวัสดิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๑๑

เด็กชายวรรณสินธุ์ วรสายสินธ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๑๒

เด็กชายสราวุท บ้งพรม
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๑๓

เด็กหญิงธิญาดา ภูชาบุตร
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๑๔

เด็กหญิงปราณิศา พุ่มภักดี
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๑๕

เด็กหญิงเรนุกา อะโรคา
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๑๖

เด็กหญิงศราศิริ ไพโรจน์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๑๗

เด็กหญิงสุกัญญา ตรัสศรี
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๑๘

เด็กหญิงอนันตญา มีศรี
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๑๙

เด็กชายกีรติ ฮังกะสี
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๒๐
เด็กชายจักรกฤษ มะโนมัน

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๒๑

เด็กชายชลธี จงคอยกลาง
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๒๒

เด็กชายญาณวัฒน์ เหมือนทัพ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๒๓

เด็กชายณัฐพล พาครฉิม
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๒๔

เด็กชายธนกฤต คล้ายสาหร่าย
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๒๕

เด็กหญิงชมพู่ เจตกะเสตการณ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๒๖

เด็กชายพงศธร สีตะแกะ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๒๗

เด็กหญิงณัฎฐิดา ก้อนจันทร์เทศ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๒๘

เด็กหญิงอุนนดา คงบัว

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๒๙

เด็กหญิงพรนิภา นามสมบัติ
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๓๐

เด็กชายอคิน บุญอยู่

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๓๑

เด็กหญิงวรินทร เย็นใจ
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๓๒

เด็กชายวีรภาพ พูลศิริ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๓๓

เด็กชายธนดล นาน้อย
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๓๔

เด็กชายธนสิน นววิธไพสิฐ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๓๕

เด็กชายประชารักษ์ บุญตานัย
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๓๖

เด็กชายปติพัฒน์ พุฒแก้ว
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๓๗

เด็กชายพลพล สองพล
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๓๘

เด็กชายพีระพัฒน์ วงค์กาฬสินธุ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๓๙

เด็กชายวัชรินทร์ ซินโซ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๔๐
เด็กชายศิวัฒน์ ดีสีปาน

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๔๑

เด็กชายศุภากร ฉิมบรรจง
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๔๒

เด็กชายสรวิชญ์ กลินชืน

่ ่

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๔๓

เด็กชายสุกฤษฏิ

์

หงสา
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๔๔
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ ทองสุข

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๓๓ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๔๖๔๕

เด็กหญิงณัฐพร วิชาเกวียน
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๔๖
เด็กหญิงทรรศน์วรรณ

นามกา
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๔๗

เด็กหญิงปณิดา บุญอ่อน
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๔๘

เด็กหญิงปานจิตต์ ขุนนาแดง
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๔๙

เด็กหญิงปยะนันท์ สิทธิกรณ์ไกร
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๕๐
เด็กหญิงพลอยชมพู หวังสุดดี

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๕๑

เด็กหญิงรุ่งนภา งานคำจักร
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๕๒

เด็กหญิงศิริพร พินิจรัมย์
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๕๓

เด็กหญิงสุพรรษา ประเสริฐ
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๕๔

เด็กชายอัมรินทร์ สาดี
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๕๕

เด็กหญิงเปรมฤดี สายสิงห์
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๕๖

เด็กหญิงวรรณทณา โกสถา
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๕๗

เด็กหญิงอนุชรา จันทร์เพ็ชร
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๕๘

เด็กหญิงมินตรา นนตรี
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๕๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ แสงแก้ว
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๔๖๖๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จันทร์คง
๒๐/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

สป ๒๔๕๙/๔๖๖๑

เด็กชายปรเมศ ศรีประเสริฐ
๑๐/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

สป ๒๔๕๙/๔๖๖๒

เด็กชายอาณัติ โคตรหา
๑๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

สป ๒๔๕๙/๔๖๖๓

เด็กชายนรินธร พรมน้อย
๑๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

สป ๒๔๕๙/๔๖๖๔

เด็กชายศิวกร หนูกลึง
๑๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

สป ๒๔๕๙/๔๖๖๕

เด็กหญิงปาริฉัตร เติมบุญ
๑๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

สป ๒๔๕๙/๔๖๖๖

เด็กหญิงเพ็ญสุดา สุริบุตร ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

สป ๒๔๕๙/๔๖๖๗

เด็กหญิงพนิดา โชดก
๑๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

สป ๒๔๕๙/๔๖๖๘

เด็กหญิงสุกัญญา หมอยาดี
๑๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

สป ๒๔๕๙/๔๖๖๙

เด็กหญิงมลุลี เจียมพูนสุข
๑๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

สป ๒๔๕๙/๔๖๗๐

เด็กชายศิริวัตร ขุนอาจ
๒๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๖๗๑

เด็กชายวงศ์วริศ พรมชา
๓๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๖๗๒

เด็กหญิงอภิญญา กิงแฝง

่

๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๖๗๓

เด็กหญิงพรธิตา คงนิม

่

๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๖๗๔

เด็กหญิงเมขลา ชะนาแทศ
๑๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๖๗๕

เด็กหญิงศิรินธา อินทร์สอน
๒๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๖๗๖

เด็กหญิงกนกวรรณ ชัยฤทธิ

์

๑๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๖๗๗

เด็กหญิงวิภวานี มีเจริญ
๒๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๖๗๘

เด็กหญิงอัญจิมา อนุสามิ ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๖๗๙

เด็กหญิงศศินิภา แย้มยิม

้

๑๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๓๔ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๔๖๘๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เย็นพระพาย
๓๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๖๘๑

เด็กหญิงนิลปทม์ เชือชัย

้

๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๖๘๒

เด็กหญิงสุรภา วาทะสิทธิ

์

๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๖๘๓

เด็กหญิงพรรณวดี ดวงสูงเนิน
๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๖๘๔

เด็กหญิงชญาภา ปลืมจิตต์

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๖๘๕

เด็กหญิงอินทิรา วงศ์ทับ
๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๖๘๖

เด็กหญิงอรวรรณ ยอดปลอบ
๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๖๘๗

เด็กหญิงวรรณนิสา สมบูรณ์
๓๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๖๘๘

เด็กหญิงสุมาลี ทะประสิทธิจิตต์

์

๑๐/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๖๘๙

เด็กหญิงวราภรณ์ พลโยธา ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๖๙๐
เด็กหญิงสร้อยฟา กิจสนธิ

๓๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๖๙๑
เด็กหญิงนันณภัชสรณ์

กิจวรรณจักร์
๒๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๖๙๒

เด็กหญิงวรรณวิษา แผลงไพรี
๑๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๖๙๓

เด็กชายบุรินทร์ ประพฤติดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๖๙๔

เด็กชายรัฐภูมิ เชงสันติสุข
๒๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๖๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ สว่างเวียง
๓๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๖๙๖

เด็กชายนราวิชญ์ ขจรเพชร
๑๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๖๙๗

เด็กชายไชยทัศน์ สนธิงาม
๒๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๖๙๘

เด็กชายณัฐวุฒิ คำมณี
๑๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๖๙๙

เด็กชายวศิน สถาพร
๑๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๐๐
เด็กชายอภิวิชญ์ นิยม

๒๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๐๑

เด็กชายมงคลชัย น้อยสง่า
๒๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๐๒
เด็กชายชานน พวงสีเงิน

๒๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๐๓

เด็กชายอัครพล เจิมพันธ์นิช ๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๐๔

เด็กชายกรวิชญ์ เอมเจริญ
๑๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๐๕

เด็กชายอนันยศ ไทยง้วน
๒๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๐๖
เด็กชายชยพล พยัคฆพันธุ์

๒๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๐๗

เด็กชายภูวิศ ศรีจันทร์
๒๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๐๘

เด็กชายณัฐวุฒิ จวนสาง
๓๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๐๙

เด็กชายภัทรพล ศิวัชธนากุล
๑๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๑๐
เด็กชายวีรภัทร รักกลาง ๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๑๑

เด็กชายสรศักดิ

์

คล่องแคล่ว ๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๑๒

เด็กชายศักดิดา

์

ประเสริฐ
๑๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๑๓

เด็กชายภัทรชน ครุทเข็ม
๑๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๑๔

เด็กชายธรธรณ์ ศิริจันทร์
๑๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๓๕ / ๒๘๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๔๗๑๕

เด็กชายธนพัฒน์ กรีประสิทธิ

์

๒๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๑๖

เด็กชายศุภวิชญ์ ถวิลวงษ์ ๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๑๗

เด็กชายดลวัฒน์ ประจำค่าย
๑๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๑๘

เด็กชายพลวัฒน์ จำปาทอง
๑๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๑๙

เด็กชายพีรพุฒิ ไชยโฮ้
๑๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๒๐

เด็กชายอนุชิต บุญมา
๑๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๒๑

เด็กชายรัฐภูมิ ผู้ปลืม

้

๒๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๒๒

เด็กชายมนต์มนัส สังข์ทอง
๒๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๒๓

เด็กชายธีรภัทร ไวยวุฒิ
๓๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๒๔

เด็กชายภัทรพล ภูดี
๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๒๕

เด็กชายวิศรุต โพธิทอง

์

๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๒๖

เด็กชายรชานนท์ วิมุกตะลพ
๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๒๗

เด็กชายจิรายุทธ อยู่เย็น
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๒๘

เด็กชายธนทัต บุญทวี
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๒๙

เด็กชายลภัสธร ผิวจันทร์เลิศ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๓๐
เด็กชายปารย์พิรัชย์ กล่อมบรรจง

๑๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๓๑

เด็กชายอาทิตวา ธรรมบุตร
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๓๒

เด็กชายธนาธิป สุขสมบูรณ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๓๓

เด็กชายคุณากร แซ่มา
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๓๔

เด็กชายพีรวัส วิเศษศรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๓๕

เด็กชายธีรภัทร์ เรืองวัฒนา
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๓๖

เด็กชายพุฒิพงศ์ สัมพันธะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๓๗

เด็กชายวิสุทธิธรรม มิงวิวัฒน์

่

๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๓๘

เด็กชายธนดล แจ่มกระจ่าง
๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๓๙

เด็กชายสุริยะ ผาทอง
๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๔๐

เด็กชายวรินทร ตุ่มหนแย้ม

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๔๑

เด็กชายอภิชาต ดาวสวย

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๔๒

เด็กชายณัฐวัตร เข็มขาว

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๔๓
เด็กชายกฤษชนพลธ์ อยู่คง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๔๔

เด็กชายภูวเดช วิสุทธิกรรณ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๔๕

เด็กชายภูเบศ วิสุทธิกรรณ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๔๖

เด็กชายทินภัทร ต้นวาตะ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๔๗

เด็กชายชิษณุพงศ์ ธนาภูมิพสิษฐ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๔๘

เด็กชายยุทธนา ศรีสมัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๔๙

เด็กชายพีรภัทร เดชวารี

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๓๖ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๔๗๕๐

เด็กชายธนพล จันทร์เขียว

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๕๑

เด็กชายธวัชชัย ทองมาก
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๕๒
เด็กชายเบญจมินทร์ เรืองยุบล

๒๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๕๓

เด็กชายรัตภูมิ อุตรฤทธิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๕๔

เด็กชายเตชภณ หงษ์สา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๕๕

เด็กชายศุภวิชญ์ ดอกสันเทียะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๕๖

เด็กชายรัชพล วุฒิปรีชา
๒๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๕๗

เด็กชายธีรวัฒน์ วุสันเทียะ
๑๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๕๘

เด็กชายพงศ์พวัน เดชะคำ
๑๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๕๙

เด็กชายภวินท์ อดทน
๑๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๖๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

โภคา
๒๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๖๑

เด็กชายณัฐกฤต โกไสยาภรณ์
๒๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๖๒

เด็กชายภูวนัตถ์ สาระชาติ
๓๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๖๓

เด็กชายพีรภัทร กลำดิษฐ์ ๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๖๔

เด็กชายจักรพงษ์ กาวีจันทร์
๑๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๖๕

เด็กชายจักรพันธ์ กาวีจันทร์
๑๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๖๖

เด็กชายธาราทิพย์ เชือไทย

้

๑๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๖๗

เด็กชายชินณพร จิตรบริคณห์
๑๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๖๘

เด็กชายธราธิป นามตาแสง
๒๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๖๙

เด็กชายธนพล สนทาหงส์
๒๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๗๐

เด็กชายภัทรพงษ์ มุ่งมงคล
๒๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๗๑

เด็กชายชยพล สุคนธ์ภัทร ๘/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๗๒

เด็กชายญาณภัทร เบญญาศรีสวัสดิ

์

๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๗๓

เด็กชายกิตติพัฒน์ สุขเกตุ
๑๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๗๔

เด็กชายวรินทร์ สร้อยจีบ
๑๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๗๕

เด็กชายปณณกร ศีติสาร ๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๗๖

เด็กหญิงกรกนก แจ้งสว่าง
๑๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๗๗

เด็กหญิงปาณิศา กลินหอม

่

๒๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๗๘

เด็กหญิงฐานิดา สุทธิสัตยาทร
๒๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๗๙

เด็กหญิงกมลชนก ธรรมวงค์ ๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๘๐
เด็กหญิงสุวพิชชา อุ่นเรืองรัมย์ ๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๘๑

เด็กหญิงจันทิมา คุ้มขำ ๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๘๒

เด็กหญิงสุภัชญา สวัสดินิลน่วม

์

๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๘๓

เด็กหญิงศิรินภา ชาญสูงเนิน ๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๘๔

เด็กหญิงชนิดาภา คุ้มสมุทร
๑๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๓๗ / ๒๘๔

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๔๗๘๕

เด็กหญิงมุกตาภา วิเศษรัตน์
๑๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๘๖

เด็กหญิงอาทิมา บุญหรรษา
๑๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๘๗

เด็กหญิงปาจรีย์ คล้ายวิเชียร
๒๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๘๘

เด็กหญิงพิมญาดา โพธิแพง

์

๒๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๘๙

เด็กหญิงสรัญญา นางบวช
๓๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๙๐

เด็กหญิงสุภาภรณ์ นาคสุนทร ๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๙๑
เด็กหญิงกัญจน์นิกข์ สุวรรณชัยรบ

๑๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๙๒

เด็กหญิงกัญญาภัค ซุ้ยตุ้ม
๑๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๙๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสงเพ็ชร

๑๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๙๔

เด็กหญิงลลิตา โตเดช
๒๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๙๕

เด็กหญิงชญาดา ทองตุ๋ย
๒๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๙๖

เด็กหญิงรัตนาพร โสดา
๒๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๙๗

เด็กหญิงญาตาวี ฤทธิกระจาย

์

๒๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๙๘

เด็กหญิงนฤมล ทองสวัสดิ

์

๒๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๗๙๙

เด็กหญิงจิดาภา สิทธิเทศ
๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๐๐
เด็กหญิงกฤติยา วงศ์สอน

๑๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๐๑

เด็กหญิงเพชรลดา ตาคม

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๐๒

เด็กหญิงภัทรวดี อาษา

๑๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๐๓
เด็กหญิงกัลยา ศรแสง

๒๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๐๔

เด็กหญิงกัณฐิกา สนธิสอาด
๓๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๐๕

เด็กหญิงปาลิตา ธัญญกรรม ๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๐๖

เด็กหญิงเพ็ญทิพา คำสอน
๒๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๐๗
เด็กหญิงธันยาการย์ บุญมี

๒๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๐๘

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ สาตชืน

่

๗/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๐๙

เด็กหญิงระพีพร ศิริสุวรักษ์
๑๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๑๐

เด็กหญิงกชพรรณ ชินราษี
๒๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๑๑

เด็กหญิงนพรัตน์ ผาสุข ๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๑๒
เด็กหญิงสุวรรณนภา บุตรทา ๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๑๓

เด็กหญิงอธิชา จันทร์ดำ
๑๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๑๔

เด็กหญิงณัฐภัทร เหล็กกล้า
๑๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๑๕

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ โคตรมุงคุณ
๒๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๑๖

เด็กหญิงสุชารัตน์ จิตรีเมศ
๒๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๑๗

เด็กหญิงสุรัสวดี จันทา ๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๑๘

เด็กหญิงวารินทร์ มีลือนาม
๒๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๑๙

เด็กหญิงนันทพร เทพฐากร
๒๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๓๘ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๔๘๒๐

เด็กหญิงศุลีมาศ ฉิมบุญอยู่
๒๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๒๑
เด็กหญิงรมย์วทันยา ศูนย์จันทร์

๓๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๒๒

เด็กหญิงอาริสา เบ้าสุวรรณ ๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๒๓

เด็กหญิงศุภรัตน์ กังสดาร ๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๒๔

เด็กหญิงกรกนก ทองกลัน

่

๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๒๕

เด็กหญิงธนาพร เจริญสุข
๑๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๒๖

เด็กหญิงณภัทร์ สินธุวัฒนวิบูลย์
๑๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๒๗

เด็กหญิงพรรณปพร แจ่มทิม
๒๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๒๘

เด็กหญิงวรรณวิษา มูลละม่อม
๒๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๒๙

เด็กหญิงชนิสรา พยัคฆพันธุ์
๒๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๓๐
เด็กหญิงพศิกา ณ กาฬสินธุ์ ๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๓๑

เด็กหญิงวริศรา ดีรุจิเจริญ ๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๓๒

เด็กหญิงณิชากร ศรแก้ว
๑๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๓๓

เด็กหญิงศศิวิมล งามขำ
๑๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๓๔

เด็กหญิงแพรพรรณ ชะลุนรัมย์
๑๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๓๕

เด็กหญิงสุพิชญา วงษ์ชืน

่

๑๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๓๖

เด็กหญิงอนุธิดา เทียมกระโทก
๑๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๓๗

เด็กหญิงสุธาทิพย์ มาเส็ง ๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๓๘

เด็กหญิงอรจิรา ดมประโคน
๑๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๓๙

เด็กหญิงเนตรทิพย์ ตันติชุติ
๒๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๔๐

เด็กหญิงพัชราภา ประสพสิน ๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๔๑

เด็กหญิงปรารถนา ศรีอุ้ย ๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๔๒

เด็กหญิงวรวรรณ เล็ดลอด ๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๔๓

เด็กหญิงอิกขณา ทิวัตถ์มงคล ๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๔๔

เด็กหญิงวนิดา แสงกริต
๑๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๔๕

เด็กหญิงณัฐมน กลินขจร

่

๒๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๔๖

เด็กหญิงมานัสนันท์ พิมพ์คำวงศ์
๒๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๔๗

เด็กหญิงอิมบุญ

่

ปานท่าไข่
๒๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๔๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชูเพ็ชร
๒๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๔๙

เด็กหญิงวรรษมน จันคุ้ม
๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๕๐
เด็กหญิงมาริษา ภิรมย์ปน

๑๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๕๑

เด็กหญิงธัญสุดา เปยมสวัสดิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๕๒

เด็กหญิงสุชานารถ โพธิลังกา

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๕๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ดำรงเกียรติมัน

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๕๔

เด็กหญิงวลัยลักษณ์ พรหมสวัสดิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๓๙ / ๒๘๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๔๘๕๕

เด็กหญิงจุฑามาศ คงสม
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๕๖

เด็กหญิงเนือทอง

้

ศิลปมี
๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๕๗

เด็กหญิงณัฐวิภา เดชะ
๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๕๘
เด็กหญิงทนันท์สรณ์ พิมละมาศ

๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๕๙

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ภูสมศรี
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๖๐

เด็กหญิงณัฏฐา ศรแก้ว
๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๖๑

เด็กหญิงอารียา ถนัดรอบ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๖๒

เด็กหญิงเปรมิกา พุ่มทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๖๓

เด็กหญิงปุญญิศา หนูเผือก

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๖๔

เด็กหญิงนันท์นภัส ริมปรังษี
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๖๕

เด็กหญิงภัชราวัลย์ ชวนะกุลานันท์
๒๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๖๖

เด็กหญิงคคนางค์ จันทรขาว
๒๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๖๗

เด็กหญิงนลิน โพธิทอง

์

๒๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๖๘

เด็กหญิงธิดาทิพย์ ดีประเสริฐ ๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๖๙

เด็กหญิงณัฐนันท์ พัดไสว
๑๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๗๐

เด็กหญิงพรชนก รัตนวิชัย
๒๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๗๑

เด็กหญิงกุลธิดา เสาสำเนียง
๒๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๗๒

เด็กหญิงพิมพ์พัชร พยัคฆ์เรือง
๒๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๗๓

เด็กหญิงนฤมล วังบอน
๒๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๗๔

เด็กหญิงกวินทรา พุ่มพวง
๒๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๗๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา สีขาว
๓๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๗๖

เด็กหญิงขวัญสุดา เมืองผาง
๑๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๗๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ราชปกษา
๑๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๗๘

เด็กชายอนนต์ ประทุม
๒๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๗๙

เด็กชายเพ็ชรรัตน์ นาวงษ์
๓๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๘๐

เด็กชายซัน - ๕/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๘๑

เด็กชายวิริยะ ตะวันคำ
๓๐/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๘๒

เด็กชายฐิติวัฒน์ พนาศรี
๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๘๓

เด็กชายวรเทพ ปลืมอุดม

้

๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)
ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๘๔

เด็กชายนพคุณชัย รอดศรี ๕/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๘๕

เด็กชายศุภกร สงวนบวร
๒๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๘๖

เด็กชายวงศกร เชือหลุบโพธิ

้ ์

๓/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๘๗

เด็กชายธีรภัทร แผลงดี ๒๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)
ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๘๘

เด็กชายณัฐพล จันทร์ชาวนา
๒๘/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๘๙

เด็กชายรุ่งอรุณ ใยวังหน้า
๑๗/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๔๐ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๔๘๙๐

เด็กชายอนุพงศ์ แสงจันทร์
๑๙/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๙๑

เด็กชายยอดชาย ก้อนภักดี
๒๓/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๙๒

นางสาวขวัญหทัย ชูประเสริฐ
๑๙/๘/๒๕๒๘ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๙๓

เด็กหญิงญานิกา เผ่าเพ็ง ๗/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๙๔

เด็กหญิงนิภาพร ผายภักดิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)
ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๙๕

เด็กหญิงมนิดา ภูอ่อน
๒๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๙๖

เด็กหญิงณัฐธิดา บุญมา
๑๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๙๗

เด็กหญิงรุ่งอรุณ แสนพลมาศ
๒๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๙๘

เด็กหญิงสุธิมา ปานแสง
๑๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๘๙๙
เด็กหญิงพลอยไพลิน แซ่ฉัว

่

๒๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)
ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๙๐๐
เด็กหญิงอัญชิสา ชนะใหม่

๓๐/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)
ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๙๐๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ นิยม
๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๙๐๒

เด็กหญิงศิริปภา นกศักดา
๑๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๙๐๓
เด็กหญิงพรรณเลขา มโนสา

๒๗/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)
ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๙๐๔
เด็กหญิงชลนิชา นุภาพ ๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)
ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๙๐๕

เด็กหญิงพัดชา ลุดศรี
๑๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๙๐๖

เด็กหญิงจิรัชยา อู่ตะเภา
๑๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๙๐๗

เด็กหญิงชุติมา ศิลาวรรณ
๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๙๐๘
เด็กหญิงพรพรรณ ลีทอง

๒๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)
ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๙๐๙

เด็กหญิงพิมลวรรณ เซ็ดเจริญ
๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๙๑๐
เด็กหญิงวรรณภรณ์ ศรีตังตรง

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)
ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๙๑๑

เด็กหญิงณปภา ชัยวิเศษ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)
ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๙๑๒

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ก้องแดนไพร

๒๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)
ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๙๑๓

เด็กหญิงหฤทัยรัตน์ ครุฑซ้อน

๒๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)
ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๙๑๔
เด็กหญิงธัญญาเนตร รอดท่าไม้

๓๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)
ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๙๑๕

เด็กหญิงเกวลิน ทองศรี
๒๙/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๙๑๖

เด็กหญิงนันทิญา ชุมภู
๒๖/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๙๑๗

เด็กหญิงสุพิตตรา มุ่งดี ๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๙๑๘

เด็กหญิงยุพารัตน์ ทองมาก
๒๕/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๙๑๙

เด็กหญิงธนันภรณ์ นาคประดิษฐ์ ๔/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๙๒๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ โต๊ะหวาน

๒๓/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)
ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๙๒๑

เด็กหญิงพราวตา แซ่ฉัว

่

๔/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๙๒๒

เด็กชายสิทธา เวชประเสริฐ
๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๙๒๓

เด็กชายวีรวัฒน์ ทองอนันต์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๙๒๔

เด็กชายกิตติพัทธ์ มุ่งพิงกลาง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๔๑ / ๒๘๔

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๔๙๒๕

เด็กชายณัฐพล โพธินิล

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๙๒๖

เด็กชายสุเมธ ชาวแปดริว

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๙๒๗

เด็กชายถิรพล แซ่ตัง

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๙๒๘

เด็กชายนรุตม์ กาฬเลิศ
๑๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๙๒๙

เด็กชายกรวิชญ์ ท่อนแก้ว
๑๖/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๙๓๐

เด็กชายพลากร ทับทิมหิน
๑๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๙๓๑

เด็กชายกฤษฎา กล่อมอินทร์
๒๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๙๓๒

เด็กชายวราเมธ บัวน่วม
๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๙๓๓

เด็กหญิงกรรัตน์ กลินหอมกรุ่น

่

๑๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๙๓๔

เด็กหญิงอชิรญา โพธิจันทร์

์

๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๙๓๕

เด็กหญิงธนัญญา กะโห้แก้ว
๒๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๙๓๖

เด็กหญิงนันท์นภัส มณีเดช
๒๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๙๓๗

เด็กหญิงวันวิสา ฉิมบรรจง
๑๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๕๙/๔๙๓๘

นางสาววันวิสา รุ่งสุข
๒๔/๐๖/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๓๙

นางสาววรางรัตน์ พินิจธนสาร

๒๔/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๔๐

นางสาวสรารัตน์ คล้ามกลัน

่

๒๓/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๔๑

นางสาวสุมิตรา ปะนะพุทโต

๒๕/๑๒/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๔๒

นางสาวสุชาดา นุ้ยมีทรัพย์
๒๑/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๔๓

นางสาวรัตนา พานขันธ์
๐๗/๑๐/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๔๔

นางสาวดอกไม้ ลุนมา
๑๐/๐๖/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๔๕

นางสาวนิราวรรณ ศรีสุพรรณ
๒๖/๐๑/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๔๖
นางสาวประกายแก้ว สุขจิตร์

๒๕/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๔๗

นางสาวดารณี ชินบุตร
๒๔/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๔๘
เด็กหญิงพรรณวรินทร์

ภิญโญ
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๔๙

เด็กหญิงสกุลพร อุปพงษ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๕๐

เด็กชายกิติพัฒน์ ฆ้องอินตะ
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๕๑

เด็กหญิงนาตยา ซือสัตย์

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๕๒

เด็กหญิงธัญญารัตน์ กองพลี
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๕๓

เด็กหญิงเมขลา สุนทรา
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๕๔

เด็กหญิงดลลยา ถำหิน
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๕๕

เด็กหญิงลักษิกา ทวีชาติ
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๕๖

เด็กหญิงขวัญชนก ปนแก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๕๗

เด็กหญิงวรรณนิสา ไชยบำรุง
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๕๘

เด็กหญิงคัทลียา งามบุญรอด
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๕๙

เด็กหญิงพัชรี เนตรบุตร
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๔๒ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๔๙๖๐

เด็กหญิงปาจรีย์ ผัดผ่อง
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๖๑

เด็กหญิงประภาพร อินบุญมา
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๖๒

เด็กหญิงจันทกานต์ บริบูรณ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๖๓

เด็กหญิงสายไหม น่วมพลัด
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๖๔

เด็กหญิงสิรินญา กรุดสัมพันธ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๖๕

เด็กชายธุวานนท์ จิรังดา
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๖๖

เด็กชายกิตติภัฎ หอมจันทร์
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๖๗

เด็กชายปณชัย สิงห์มุ้ย

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๖๘

เด็กชายธนากร ศรีนวล
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๖๙

เด็กชายชัยวุฒิ คำยอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๗๐
เด็กชายธันวา สำเนียงใหม่

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๗๑

เด็กชายธิเบต อินตาวงศ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๗๒

เด็กชายตะวัน เชือผาเต่า

้

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๗๓

เด็กหญิงกัลยกร ภู่นุ่ม
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๗๔

เด็กหญิงสุทธิดา อำนรรฆ
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๗๕

เด็กหญิงเกวลิน ทองบ่อ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๗๖

เด็กหญิงธนพร เม่อแล
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๗๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สว่างกาญจน์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๗๘

เด็กหญิงอาทิตตยา เครือโสม
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๗๙

เด็กหญิงวรรณิสา สิมมา
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๘๐

เด็กชายอดิศักดิ

์

ใจสว่าง
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๘๑

เด็กชายเดชมงคล วัดแผ่นลำ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๘๒

เด็กชายดนุสรณ์ สกุลน้อย
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๘๓

เด็กชายบูรณ์พิภพ ทำกิน
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๘๔

เด็กหญิงมาลีรัตน์ แจนอาษา
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๘๕

เด็กหญิงศรันย์พร ศรีโนนทอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๘๖

เด็กชายสหรัฐ เพ็ญฉาย
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๘๗

เด็กชายณรงค์ จูสิงห์
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๘๘

เด็กชายสุวิทย์ การผ่อง
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๘๙

เด็กชายนันทกร บูรณะ
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๙๐
เด็กหญิงขวัญนภา ขันธะวิชัย

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๙๑

เด็กชายเหรียญทอง เทพารักษ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๙๒

เด็กชายธนพงษ์ พุทธขันธ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๙๓

เด็กชายชนน์กมล บูรณะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๙๔

เด็กหญิงอารียา เนียมทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๔๓ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๔๙๙๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พ่วงสกุล
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๙๖

เด็กชายณัฐพงศ์ ตัดสูงเนิน
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๙๗

เด็กชายมานะเทพ สุขประเสริฐ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๙๘

เด็กหญิงมาริษา แก้วพาปราบ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๔๙๙๙

เด็กหญิงนันธิชา ไชยรา
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๕๐๐๐
เด็กหญิงพัชรพร บุญหลัง

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๕๐๐๑
เด็กหญิงดวงกมล แก้วมณี

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๕๐๐๒
เด็กหญิงกัญญาวดี พรมอิน

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๕๐๐๓
เด็กหญิงวรกานต์ สมหวัง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๕๐๐๔
เด็กหญิงสายชล ฟกบุญเลิศ

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๕๐๐๕
เด็กชายพสธร คงชู

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๕๐๐๖
เด็กหญิงชมพู ปนเอม

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๕๐๐๗
เด็กหญิงนวลักษ์ ภูชะลำ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๕๐๐๘
เด็กหญิงพรทิพย์ กลำฮวบ

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๕๐๐๙
เด็กหญิงกัญธิชา วิริยะพันธ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๕๐๑๐
เด็กชายกวีศิลป ทองเกษร

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๕๐๑๑

เด็กชายธีรภัทร พรมมา
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๕๐๑๒

เด็กชายวัฒนชัย สีเทา
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๕๐๑๓
เด็กชายสุรกานต์ ธาตุมี

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๕๙/๕๐๑๔
เด็กหญิงจิตตราภรณ์ นิทะ

๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองบางกะอี

่

วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๑๕

เด็กหญิงอรุณสมร สามเสน
๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกะอี

่

วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๑๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ จำปาพันธ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกะอี

่

วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๑๗
เด็กชายธนโชติ จันทร

๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองบางกะอี

่

วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๑๘

เด็กหญิงชนากานต์ ถินทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกะอี

่

วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๑๙

เด็กชายเกียรติภูมิ สีดานุช
๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกะอี

่

วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๒๐
เด็กชายวรภัทร มากลัน

่

๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองบางกะอี

่

วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๒๑
เด็กชายณัฐณพันธ์ กิงแก้ว

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกะอี

่

วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๒๒

เด็กหญิงปภัสรา อินเปล่ง
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกะอี

่

วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๒๓

เด็กหญิงวิมล กมลแดง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบางกะอี

่

วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๒๔

เด็กชายวรัญู ชาวพงษ์
๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบางกะอี

่

วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๒๕
เด็กหญิงวิชชลิตา โสโรมรัมย์

๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองบางกะอี

่

วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๒๖

เด็กหญิงนพรัตน์ ทรัพย์โฉม
๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบางกะอี

่

วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๒๗

เด็กชายทวี เพ็งสุข
๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบางกะอี

่

วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๒๘

เด็กชายธวัชชัย มนตรี
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบางกะอี

่

วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๒๙
เด็กหญิงเมธกานต์ บัวลอย

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบางกะอี

่

วัดบางโฉลงนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๔๔ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๕๐๓๐
เด็กหญิงวิภาวี อุปรีพร้อม

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบางกะอี

่

วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๓๑

เด็กหญิงธัญรดา ถินทอง
๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบางกะอี

่

วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๓๒
เด็กหญิงธนพร สีสอาด

๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองบางกะอี

่

วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๓๓

เด็กชายยศกร สุกแดง
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบางกะอี

่

วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๓๔

เด็กชายสิทธิกร เอียงหลี

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบางกะอี

่

วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๓๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ดาบจันทร์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบางกะอี

่

วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๓๖
เด็กหญิงเบญจพร สนามชวด

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบางกะอี

่

วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๓๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ อินทรศรี
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบางกะอี

่

วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๓๘

เด็กชายภูวดล บุรมดี
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๓๙

เด็กหญิงอารยา ตุงคะศิริ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๔๐
เด็กหญิงเกวลิน สมมิตร์

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๔๑

เด็กชายบุญฤทธิ

์

ชูมณี
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๔๒

เด็กหญิงณัฐณิชา วิสิทธิสูงเนิน

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๔๓

เด็กหญิงดลยา ขะวงษ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๔๔
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ฟกนาค

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๔๕ เด็กหญิงเจนจิรา  บุญคง

บุญคง
๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๔๖

เด็กหญิงปญญาพร วงษ์พินิจ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๔๗

เด็กหญิงณัฐณิชา ดวงตานนท์ ๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๔๘
เด็กชายกรวิชญ์ ยลถนอม

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๔๙

เด็กหญิงศรุตา วงศรีชู
๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๕๐
เด็กชายกิติพงษ์ แก้วเรือง

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๕๑

เด็กชายนันทพงศ์ อิมบุญ

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๕๒
เด็กหญิงกมลลักษณ์ บางเทศธรรม

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๕๓

เด็กหญิงจารุวรรณ ไชยเพ็ชร
๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๕๔

เด็กหญิงพิมชนก ทองแข่
๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๕๕

เด็กหญิงพรสุดา ทองใบ
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๕๖
เด็กชายเลิศรัตน์ นิลลคร

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๕๗

เด็กชายธนภัทร นันทานี
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๕๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แย้มยืนสุข
๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๕๙

เด็กหญิงอภิชญา เอียมไกรษร

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๖๐
เด็กหญิงกัลยา สุระสุรางค์

๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๖๑

เด็กชายวัชรชัย นภาประสาทพร
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๖๒

เด็กชายณัฐพล สรแสดง
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๖๓

เด็กหญิงสุนิสา ปานนุช
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๖๔
เด็กหญิงพิชชา วิเชียร

๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๔๕ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๕๐๖๕

เด็กชายณัฐพงศ์ โพธินอก

์

๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๖๖

เด็กหญิงปทมวรรณ ดำจะโปะ
๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๖๗
เด็กชายคทาวุฒิ พันธ์กุล

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๖๘

เด็กชายไชยนันต์ จันอาจ

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๖๙

เด็กหญิงวิรันตี จิกกระโทก
๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๗๐
เด็กหญิงพัชราภา สวนนิม

่

๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๗๑
เด็กชายญาณวุฒิ เจริญศิลป

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๗๒

เด็กหญิงวิรันดา จิกกระโทก
๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๗๓

เด็กหญิงกรนันท์ เศรษฐสิงห์
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๗๔

เด็กชายพัทธดนย์ ไชยตัน
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๗๕
เด็กชายธราดร ศิริทรัพย์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๗๖

เด็กหญิงสุภัทรา ทิพย์มาสน์
๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๗๗

เด็กหญิงธิรดา อภิชาติโยธิน
๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๗๘

เด็กชายณัฐพล ทองดี
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๗๙
เด็กหญิงสุรตา จันทร์เปรม

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๘๐
เด็กหญิงภัทรวดี ผลสมหวัง

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๘๑

เด็กหญิงชลธิชา นำทองคำ
๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๘๒

เด็กชายนพกานต์ ปอมประคอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๘๓
เด็กหญิงฮุยติง ลีออง

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๘๔
เด็กชาย ด.ช.ศุภสิทธิ

์

ปานพิมพ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๘๕
เด็กหญิง ด.ญ.อรอุมา

เทียนบุตร
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๘๖ เด็กหญิง ด.ญ.ภานาดา
ม่วงดี

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๘๗
เด็กชาย ด.ช.รัฐภูมิ นามเสาร์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๘๘

เด็กชาย ด.ช.รัฐภูมิ ไชยมาศ
๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๘๙
เด็กหญิง ด.ญ.กชกร มะโนน้อม

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๙๐
เด็กชายสุวิทย์ ดีเรือน

๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๙๑
เด็กชายนนทกานต์ บุญชู

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๙๒

เด็กหญิงศิรามล บางเทศธรรม
๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๙๓

เด็กชายวรากร พุกเจริญ
๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๙๔

เด็กหญิงอารยา นุ่มทองคำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๙๕
เด็กหญิงอลิญา อินทชัย

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๙๖

เด็กหญิงฑิฆัมพร พวงทับทิม
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๙๗

เด็กชายกิตติพงษ์ บุคำ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๙๘

เด็กหญิงบุณยาพร เสนนอก
๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๐๙๙
เด็กหญิงสุธามาศ คำเภาว์

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๔๖ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๕๑๐๐
เด็กชายศุภณัฐ บับพาน

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๐๑

เด็กชายพรเทพ วิเชียรรัมย์
๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๐๒
เด็กหญิงรุ่งทิวา ชาตี

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๐๓

เด็กหญิงพิมพ์ดาว สว่างวงศ์
๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๐๔

เด็กชายวิศรุต ดาบจันทร์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๐๕

เด็กชายศิรชัย ขวัญแก้ว
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๐๖
เด็กชายวีระพล หินซุย

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๐๗
เด็กหญิง ด.ญ.อภัสรา

สิมาเพ็ชร
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๐๘

เด็กชาย ด.ช.ถาวร ยอดพรหม

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๐๙
เด็กชายชนม์ชนันทร์ นามธง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๑๐
เด็กหญิงมัทนพร เมืองเรือง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๑๑

เด็กหญิงสุภาภรณ์ กันแตง
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๑๒

เด็กหญิงศิรินธร มันขุนทด
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๑๓

เด็กหญิงจันทกานติ

์

โคตรพุ้ย
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๑๔

เด็กหญิงฉัตรา จันทร์เพ็ญ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๑๕

เด็กหญิงจุฑามาศ สามเปง
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๑๖

เด็กหญิงนันท์นภัส จันทะพันธ์
๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๑๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ ชูรัตน์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๑๘

เด็กหญิงศศิธร ท่าลาด
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๑๙

เด็กหญิงหทัยชนก หิรัญอร
๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๒๐

เด็กหญิงอำพร บุษบกอ่อน
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๒๑

เด็กชายภัทรพล สุริยันต์
๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๒๒

เด็กหญิงขวัญจิรา กลางโยธี
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๒๓

เด็กชายปฐมพร แก้วศรีโวย
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๒๔

เด็กชายสิทธิชัย จันทรา
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๒๕

เด็กชายเอกรินทร์ นนทภักดี
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๒๖

เด็กหญิงสุภาวรรณ ศรมะณี
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๒๗

เด็กหญิงเมย์ยาวีย์ ขันเงิน
๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๒๘

เด็กชายนัททวัฒน์ ไวยโภชน์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๒๙

เด็กชายธีรพัฒน์ ตังครโยธิน
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๓๐
เด็กชายวีรวัฒน์ อาษาพนม

๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๓๑

เด็กหญิงสาวิตรี ทอนไชย
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๓๒

เด็กหญิงภิริษา โพธิจักร
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๓๓

เด็กชายณรงค์ชัย กิจบำรุง
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๓๔

เด็กหญิงนัฎนรินทร์ จันทมาศ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๔๗ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๕๑๓๕

เด็กชายนรินทร์ รืนรวย

่

๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๓๖

เด็กหญิงธนัชชา อินทิจักร์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๓๗

เด็กหญิงพรรนิภา กล้ารบ
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๓๘

เด็กชายภูมิภัทร์ กิริรัมย์
๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๓๙

เด็กหญิงศิริยากร เสืองามเอียม

่

๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๔๐

เด็กชายชวิน สระทองหน
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๔๑

เด็กชายสายัณห์ แก้วนิล
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๔๒

เด็กหญิงรวิสรา โลมรัตน์
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๔๓

เด็กหญิงพิชามญชุ์ ภูหวังดี
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๔๔

เด็กชายกฤตยา ศรีบัวระพันธ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๔๕

เด็กหญิงปุณณดา ธรรมปาละ
๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๔๖

เด็กหญิงสุนิสา ศรศิลา
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๔๗

เด็กชายพุทธินันท์ ผัดผ่อง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๔๘

เด็กหญิงพรทิพย์ เทพบุปผา
๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๔๙

เด็กชายชุมพล พลซา
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๕๐

เด็กชายทณษิณ ศรีเอียมแฉ่ง

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๕๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สิริกลิน

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๕๒

เด็กชายณัฐพล วีระสัย
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๕๓

เด็กชายวันชัย สักทอง
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๕๔

เด็กชายวุฒิภัทร กัลยาสิริกุล
๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๕๕

เด็กชายชนะชัย รืนกลิน

่ ่

๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๕๖

เด็กชายวีรวัฒน์ ต้มกลัน

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๕๗

เด็กหญิงปุญญิศา สุราษฎร์
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๕๘

เด็กชายชัยวัทน์ วัดโสสะ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๕๙

เด็กชายสุชานันท์ ชัยโชค
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๖๐

เด็กชายศาสตรา รักเปยม

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๖๑

เด็กชายธนบูรณ์ สุวรรณมาโจ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๖๒

เด็กชายฤทธิชัย เณรแก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๖๓

เด็กชายศิรสิทธิ

์

สนามชวด
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๖๔

เด็กชายนเรศ นาคใหม่
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๖๕

เด็กหญิงปรินดา วังกุ่ม
๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๖๖

เด็กหญิงสโรชา อิมเสม

่

๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๖๗

เด็กหญิงนำเพชร อยู่สบาย
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๖๘

เด็กหญิงอนันต์ญา คงชมแพ่ง
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๖๙

เด็กหญิงชนม์นิภา สีอาสา
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดบางโฉลงนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๔๘ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๕๑๗๐

เด็กหญิงจิรวรรณ์ มีประเสริฐ
๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๗๑

เด็กหญิงวรันพร บุญปน
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๗๒

เด็กหญิงชนาภา ถินทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๗๓

เด็กหญิงสุนิสา ปญญาคง
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๗๔

เด็กหญิงธนพร กายท้วม
๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๗๕

เด็กชายศิวัฒน์ ปญญาคง
๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๗๖

เด็กชายปรเมษฐ์ ก้านเพ็ชร
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๗๗

เด็กชายกันทิมา ช้างแก้ว
๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๗๘

เด็กชายปรีชา หลำดี
๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๗๙

เด็กชายศุภกร ศิลาโชติ
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๘๐
เด็กชายธนากร หลำดี

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๘๑

เด็กชายนนทวัฒน์ กลินหอมรืน

่ ่

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๘๒

เด็กชายธราไชย เจริญธรรม
๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๘๓

เด็กหญิงกันต์ฤทัย วงษ์ใหญ่

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๘๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุญประคอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๘๕
เด็กหญิงมณฑกาญจน์

ทองล้วน
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๘๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ถินทอง
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๘๗

เด็กหญิงรัญชนา รอดบุญชัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๘๘

เด็กหญิงนภาวรรณ ทันสมัย
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๘๙

เด็กชายปุญญพัฒน์ สนสด
๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๙๐

เด็กหญิงสิริพร หนองภักดี
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๙๑

เด็กชายปภังกร จันทร์ฉาย
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๙๒

เด็กชายภคพล อรรถมาลี
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๙๓

เด็กชายธวัชชัย เยาวราฤทธิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๙๔

เด็กชายธนากร สุวรรณทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๙๕

เด็กชายอลงกรณ์ ไกรนารถ
๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ปญญาเฉียบ
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๙๗

เด็กหญิงราตรี กลินหอมรืน

่ ่

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๙๘

เด็กหญิงอลิตา สนามชวด
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๑๙๙

เด็กหญิงปยวรรณ ทองเฟอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๒๐๐
เด็กหญิงภัทรนันท์ บุญปน

๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๒๐๑

เด็กหญิงพิมลนาฎ ภูนุช
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๒๐๒

เด็กชายฉัตรดนัย คงชมแพ่ง
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๒๐๓

เด็กชายนครินทร์ จันทอง

่

๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๔๕๙/๕๒๐๔
เด็กชายกิตติธัช ทิพพิลา

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๔๙ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๕๒๐๕

เด็กชายนฤภัททร์ สาลีพร
๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๐๖

เด็กชายดวงจินดา ดวงจินดา
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๐๗
เด็กชายกุลพัฒน์ กุลพัฒน์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๐๘

เด็กชายซอ สุวรรณ์ไตร์
๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๐๙

เด็กชายธนโชติ เกตุทัศน์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๑๐

เด็กชายพรภิรมย์ พรมคำพันธ์
๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๑๑

เด็กชายภุมเรศ จิตต์บรรจง
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๑๒

เด็กชายภูริทัต สุขแซว
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๑๓

เด็กชายวรพล พวงพุฒ
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๑๔

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

เพ็ชรวารี
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๑๕

เด็กชายภูรินทร์ มาบวบ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๑๖

เด็กหญิงจีรนันท์ พรหมมี
๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๑๗

เด็กหญิงจันทกานต์ บุญอุ่น
๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๑๘

เด็กหญิงอัฐภิญญา คำดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๑๙

เด็กหญิงไรวินทร์ สุขใส
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๒๐

เด็กหญิงกฤติยา รัตนโสม
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๒๑

เด็กหญิงณัฐธิตา เข็มแหลม
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๒๒

เด็กหญิงนงรัตน์ ดีพาชู
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๒๓

เด็กหญิงพิมพ์วิภา พูลเพิม

่

๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๒๔

เด็กหญิงสุตาภัทร คุ้มทรัพย์
๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๒๕

เด็กหญิงอมลธีรา โชครัตน์ประภา
๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๒๖

เด็กชายรัชชานนท์ ถนอมบุญ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๒๗

เด็กหญิงสุชานาถ เริงรืน

่

๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๒๘

เด็กหญิงชลธิชา มิตระ
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๒๙

เด็กหญิงรัตนาวดี สอนจันทร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๓๐

เด็กหญิงกุลณัฐ ปนทอง
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๓๑

เด็กหญิงบุญยนุช แดงสุวรรณ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๓๒

เด็กหญิงศิรภัสสร สระทองเพชร
๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๓๓

เด็กชายกิตติภณ ศิริเถียร
๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๓๔

เด็กชายชนาธิป เทพยุหะ
๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๓๕

เด็กหญิงนำทิพย์ แก้วเรือง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๓๖

เด็กหญิงภัณฑิรา สุวรรณหงษ์
๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๓๗

เด็กหญิงพิชชานันทิ

์

เทพเกาะ
๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๓๘

เด็กหญิงวิชญาดา ปจจากุล
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๓๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ พุ่มเขียว
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๕๐ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๕๒๔๐

เด็กหญิงวนิสรา วิทเวทย์
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๔๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ ชาเสน

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๔๒

เด็กชายภานุพงศ์ สุขสมจิตร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๔๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ เหมกระโทก
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๔๔
เด็กหญิงณัชชานันท์ ดีมาก

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๔๕

เด็กชายธรรมากร ทองอุ่น
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๔๖

เด็กชายปณณวัฒน์ นุ่มขำ
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๔๗

เด็กชายศิวกร ลิมสุนทร

้

๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๔๘

เด็กชายกันทรากร แทบสี
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๔๙

เด็กชายปฏิวัฒน์ ภิรมพินธุ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๕๐
เด็กชายณัฐพงษ์ เจริญราช

๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๕๑

เด็กหญิงสุเมธา สุคนธนิยม
๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๕๒

เด็กหญิงแร่นำทิพย์ เลากลาง
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๕๓

เด็กหญิงสุพรรณี เกตุสุวรรณ
๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๕๔

เด็กหญิงพิจิตตรา จันทร์บัว
๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๕๕

เด็กหญิงสรวงสุดา แปนแก้วผา
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๕๖

เด็กหญิงจินดาหรา รัตนะ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๕๗
เด็กหญิงกัญญาพัชร รอบแคว้น

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๕๘

เด็กหญิงธัญสิริ เทียบวงษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๕๙

เด็กหญิงจิดาภา คำภิเดช
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๖๐

เด็กชายธนดล เอกนพมณี
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๖๑

เด็กชายกฤษณพล เจียมไธสง
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๖๒

เด็กหญิงมาลินี จันทรรอด
๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๖๓

เด็กหญิงปวีณา บุญปก
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๖๔

เด็กชายธนพัฒน์ เพ็ชมี
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๖๕

เด็กชายธีรพงษ์ บุญเนตร
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๖๖

เด็กชายสรวิศ หอมบุปผา
๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๖๗

เด็กหญิงปภาวรินท์ วันแสวง
๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๖๘

เด็กหญิงพัชริน ทับสา
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๖๙

เด็กหญิงวราภรณ์ จันทร์เปรม
๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๗๐
เด็กหญิงสุธาทินี ขาววิเศษ

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๗๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ มาขุนทด
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๗๒

เด็กหญิงศุภกานต์ นิมแสง

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๗๓

เด็กชายปติกร ชำนาญจันทร์
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๗๔

เด็กชายพงศกร ดวงเอก
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๕๑ / ๒๘๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๕๒๗๕

เด็กชายพงศกร แสงอุไร
๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๗๖

เด็กชายพลพจน์ ไพศรีสกุล

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๗๗

เด็กหญิงกันยารัตน์ ใจเหียม

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๗๘

เด็กหญิงนิชาฎา ทองคำ
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๗๙

เด็กหญิงนภัสสร เศษกุลชร
๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๘๐

เด็กหญิงนันท์ชพร ศรีสะอาด
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๘๑

เด็กหญิงนำทิพย์ นิมเจริญสุข

่

๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๘๒

เด็กชายศุภสิทธิ

์

ดาทอง
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๘๓

เด็กชายพูนศักดิ

์

ถีระแก้ว
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๘๔

เด็กหญิงพันธิตรา มามาก
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๘๕

เด็กชายไปรทัศน์ มณฑล
๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๘๖

เด็กชายณัฐพล วงศ์ม่วง
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๘๗

เด็กหญิงอุบลวรรณ เตชะวัฒนกุล
๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๘๘

เด็กหญิงวริศรา น่วมโพธิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๘๙

เด็กหญิงขวัญนภา เพียรกล้า
๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๙๐

เด็กหญิงเพ็ชรรัตน์ เสือพรหม
๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๙๑

เด็กหญิงกานต์สินี สายเทพ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๙๒

เด็กชายอิทธิกร สินเธาว์
๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๙๓

เด็กชายณัฐพงษ์ บ้านด่าน
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๙๔
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ พรมรัตน์

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๙๕

เด็กหญิงกรณ์กาญจ์ ลอยแก้ว
๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๙๖

เด็กหญิงชนม์นิภา ชัยยะรุ่งโรจน์
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๙๗

เด็กหญิงชลดา เฉือยอารมณ์

่

๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๙๘

เด็กหญิงดวงกมล ช้อยโทน
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๒๙๙

เด็กชายกฤษณะ ก๊กบางยาง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๐๐
เด็กชายชัยกฤต โกฎิรักษ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๐๑
เด็กชายธีรพงษ์ กลัดแสม

๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๐๒

เด็กชายบารมี ไวมาตร
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๐๓

เด็กชายภัทรมงคล สมหมาย
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๐๔

เด็กชายวรวุฒิ บุญเรือง
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๐๕
เด็กชายศักยกร ทองน้อย

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๐๖

เด็กหญิงพรไพลิน ศรีภา
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๐๗

เด็กชายชัยภัทร พลอยทรัพย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๐๘

เด็กหญิงชลธิชา โสหัด
๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๐๙
เด็กหญิงอรุณมาศ ศิริรัตน์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๕๒ / ๒๘๔

้
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สป ๒๔๕๙/๕๓๑๐

เด็กชายณัฐพงษ์ มีสุข
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๑๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ สุขมีทรัพย์

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๑๒

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ มิตระ
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๑๓

เด็กชายกิตติพัฒน์ แสงทอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๑๔

เด็กหญิงบุณยวีร์ เชยชืนกลิน

่ ่

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๑๕

เด็กชายอชิตะ นาสอน
๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๑๖

เด็กหญิงกมลรัตน์ อินทร์สำราญ
๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๑๗

เด็กชายเอกลักษณ์ แต้มพิมาย
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๑๘

เด็กชายสืบศักดิ

์

พ่วงขำ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๑๙

เด็กชายนพอนันต์ เต็งมีศรี
๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๒๐
เด็กชายธนวินท์ โคษา

๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๒๑

เด็กหญิงพรนัชชา คำแดง
๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๒๒

เด็กชายธีรภัทร สีเมือง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๒๓

เด็กหญิงขวัญแก้ว ถีระแก้ว
๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๒๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทร์สว่าง
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๒๕

เด็กหญิงรัตนา ทิมชล
๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๒๖

เด็กหญิงเขมิกา พึงพา

่

๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๒๗

เด็กชายเอกราช ผะกาเกตุ
๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๒๘

เด็กหญิงสโรชา บานแย้ม
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๒๙

เด็กหญิงเนตรนภา เอียมสอาด

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๓๐

เด็กหญิงชาลิสา สีคำสุข

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๓๑

เด็กหญิงวชิราภรณ์ เพ็งจันทร์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๓๒

เด็กชายวิศรุต สีหาเทพ
๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๓๓

เด็กหญิงวสุดา สีหะสุทธิ

์

๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๓๔

เด็กชายวุฒิชัย ศรีไพรพันธ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๓๕

เด็กชายสิริกร สร้อยแสง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๓๖

เด็กชายณัฐพล อักษรจันทร์
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๓๗

เด็กชายปยะวัฒน์ อภิลักขณาสกุล
๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๓๘

เด็กชายณัฐชนน หมุดธรรม
๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๓๙

เด็กชายธนกร ทาจำปา
๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๔๐
เด็กชายนรินทร์ นาคำ

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๔๑

เด็กชายวรา สุนทวนิค
๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๔๒

เด็กหญิงมรกต ตรีวงษ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๔๓

เด็กหญิงอาทิตยา สุ่มพันธ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๔๔

เด็กชายศุภวิชญ์ ทิพพิลา
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๕๓ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๕๓๔๕

เด็กหญิงสุภาดา ปญญา
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๔๖

เด็กชายภูวเมศร์ กองชัย
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๔๗

เด็กชายพิสิษฐ์ กาลาม
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๔๘

เด็กชายเกรียงไกร คันธารักษ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๔๙

เด็กหญิงสุพิชญา สีทับทิม
๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๕๐

นางพิไลลักษณ์ กาญจนวิสิษฐผล ๒/๐๖/๒๕๐๒ วัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๕๑

นางสาวอนุสรา เสนสิทธิ

์

๔/๑๑/๒๕๑๐
วัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๕๒

นางสาวณิชาภัทร ทองอินทร์
๖/๑๒/๒๕๑๓

วัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๕๓

นางสาวยุพิน บุญพันธ์
๒๐/๐๑/๒๕๐๖

วัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๕๔

นายเสน่ห์ นิลโต
๒๘/๐๔/๒๕๐๕

วัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๕๕

นางอัญมณี ขันดี
๒๖/๐๗/๒๕๑๓

วัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๕๖

นายเสน่ห์ องค์ลอย
๓๑/๐๓/๒๔๙๗

วัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๕๗

นางสมศรี เจริญสุข
๑๐/๐๙/๒๕๐๘

วัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๕๘

นางกฤษณา บุญชู

๑๕/๑๑/๒๕๑๑

วัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๕๙

นายพรสมพล ภุมมะภูติ
๒๔/๐๒/๒๕๑๓

วัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๖๐

เด็กหญิงภัทรภร บุตรวิเชียรชัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๖๑

เด็กหญิงเอมมิกา วงษ์แสงแก้ว
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๖๒

เด็กหญิงสุวดี โรจน์บุญถึง
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๖๓

เด็กชายธนเดช ไชยสงคราม
๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๖๔

เด็กหญิงนิชา อำพันทอง
๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๖๕

เด็กหญิงปนมณี ดีเลิศ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๖๖

เด็กหญิงศลิษา ขำเพ็ง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๖๗

เด็กหญิงกชพรรณ ศรีมันตะ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๖๘

เด็กหญิงณภัทร จันทร์มงคลทิพ
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๖๙

เด็กหญิงธิติมา เอกสินธ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๗๐

เด็กหญิงศุภกร จันญะฉาย
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๗๑

เด็กหญิงกนกอร ดำรงชัยวงศ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๗๒
เด็กหญิงรัตนาวรรณ แก้วหณุ

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๗๓

เด็กหญิงดวงศิริ งามละม้าย ๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๗๔ เด็กหญิงสายสร้อยวลัย
มณีพันธ์

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๗๕

เด็กหญิงธนัชพร ขำเพ็ง
๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๗๖

เด็กหญิงพรหมมาศ หมืนไธสง

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๗๗

เด็กหญิงณัฐณิชา คำกุล
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๗๘

เด็กหญิงวีระยารัตน์ กันธพงศ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๗๙

เด็กชายอธิพัชร์ อภิวัฒน์ชัยเวช
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน วัดบางพลีใหญ่ใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๕๔ / ๒๘๔

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๕๓๘๐

เด็กชายชญานิน มะลิลา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๘๑

เด็กหญิงสุรีย์พร ไพรัตน์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๘๒

เด็กหญิงวรรวิสา เกิดกัน
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๘๓

เด็กหญิงสุพิชชา ลูงแย้มไสย
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๘๔

เด็กหญิงมณฑ์สิริ ชัยโสภิตวรกุล
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๘๕

เด็กหญิงอัจฉริยา ปะกิระณา
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๘๖

เด็กหญิงอชิรญา สังข์ศรี
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๘๗
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ โพธิพูลเงิน

์

๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๘๘

เด็กหญิงเมลานี รัชตะปติ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๘๙

เด็กหญิงธมลวรรณ พุ่มพวง
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๙๐
เด็กชายธัญญวิสิทธิ

์

อิสสริยาธิปตย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๙๑

เด็กชายทัชชกร เปยมอยู่
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๙๒

เด็กหญิงอภิชญา เลือดไธสง
๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๙๓

เด็กหญิงปาริฉัตร ขันทอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๙๔

เด็กหญิงนันฑกานต์ พุ่มภูศรี
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๙๕

เด็กชายเขมณัฐ อินทร์สืบวงษ์
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๙๖

เด็กหญิงชุดาพร พัฒนาภรณ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๙๗

เด็กหญิงปาริชาต วงษ์รักษ์
๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๙๘

เด็กหญิงพรนภัส เสลานอก
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๕๓๙๙

เด็กหญิงกิตติยา ศรีวิศร
๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๕๔๐๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เนตศิริ

๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๕๔๐๑

เด็กหญิงวนิดา เพ็ชรคง
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๕๔๐๒
เด็กชายจาตุรนต์ แก้วศรี

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๐๓

เด็กชายณัฐวุฒิ พึมกุล

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๐๔

เด็กหญิงเบญจพร พุ่มชะเอม
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๐๕

เด็กชายพงษ์พัทธ์ จ้อยหน่าย
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๐๖
เด็กหญิงปนัดดา ปานรอด

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๐๗

เด็กหญิงจุฑามาศ ดวงสวรรค์
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๐๘

เด็กหญิงวรางคณา ทองคำ
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๐๙

เด็กหญิงสมฤดี กรานรอด
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๑๐
เด็กหญิงวีนัสรา เพ็งดี

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๑๑

เด็กชายทรายุทธ จันครา
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๑๒

เด็กชายปนพงค์ ชาวหลวง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๑๓

เด็กหญิงเขมิกา สิลาแลง
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๑๔

เด็กหญิงนัณทวิกา บัวศรี
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๕๕ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๕๔๑๕

เด็กชายณัฐวุฒิ มะลิทอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๑๖

เด็กหญิงทิพย์สุวัน พรมดม
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๑๗

เด็กหญิงสุชาดา ยอด
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๑๘

เด็กหญิงพรนภา สิงห์ปอม
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๑๙

เด็กชายณัฐภัทร ศรีล้อม
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๒๐

เด็กหญิงปาริชาติ ขจรชัย
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๒๑

เด็กหญิงนิรามัย ทรัพย์สอน
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๒๒

เด็กหญิงธิวา กองราชา
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๒๓

เด็กหญิงสุวิมล อาวร
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๒๔

เด็กชายวรงค์กรณ์ นาคแดง
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๒๕

เด็กชายธงชัย ไขแสง
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๒๖

เด็กหญิงสุวิมล สะเทือน
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๒๗

เด็กหญิงวราภรณ์ นาคแดง
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๒๘

เด็กหญิงชลธิชา ศรีวิลัย
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๒๙

เด็กชายธนัช กันหอม

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๓๐

เด็กหญิงปาลิตา ดวงจันทร์ดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๓๑

เด็กชายประวิทย์ ดาดก
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๓๒

เด็กหญิงศิริกัญญา เปาชัง
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๓๓

เด็กชายธนาคาร คำกลาง
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๓๔

เด็กชายสิทธิโชค วะสัน

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๓๕

เด็กหญิงโนรา แพมันทาย

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๓๖

เด็กชายจักกฤษ จุ้ยนิม

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๓๗

เด็กหญิงสุวรรณา เบ็ญเจิด
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๓๘

เด็กหญิงสุนิสา แซ่ซู
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๓๙

เด็กหญิงสุธาสินี มุสิพันธ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๔๐

เด็กชายฉัตรชัย โคตะมี

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๔๑

เด็กหญิงนันทิพร สีนาค
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๔๒

เด็กชายวัชพล บอขุนทด
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ มะนาวทอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๔๔

เด็กหญิงศิริพร ศรีเจริญ
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๔๕

เด็กชายสันสกฤต คงถาวร
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๔๖

เด็กชายดนุพร ดำขำ
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๔๗

เด็กชายอัมรินทร์ ทองอุบล

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๔๘

เด็กชายอนุชา ตะลาโส
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๔๙

เด็กหญิงอารียา ลีแตง

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๕๖ / ๒๘๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๕๔๕๐

เด็กหญิงขวัญฤดี เพิมดี

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๕๑

เด็กหญิงอ้อนทอง แก้วตระกูลโชติ
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๕๒

เด็กหญิงวศินี วงค์สวัสดิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๕๓

เด็กชายประสิทธิ

์

ตาฝน
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๕๔
เด็กหญิงศุภาลักษณ์ นาคแดง

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๕๕

เด็กหญิงณัฐกานต์ ฐานสมบัติ
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๕๖

เด็กหญิงนภัสสร ฉำอินทร์
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๕๗

เด็กชายฉัตรดนัย ด้วงหนองบัว
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๕๘

เด็กหญิงพิณพิรุฬห์ หงษ์งาม
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๕๙

เด็กหญิงดารารันต์ มีคำนิตย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๖๐
เด็กหญิงสิริโสภา ศรีเจริญ

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๖๑

เด็กหญิงพิชา คชประทาน
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๖๒

นางสาวเขมสรณ์ วนาพันธ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๖๓

เด็กหญิงนันตา เทียวทอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๖๔

เด็กชายภานุพันธ์ แซ่ลิม

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๖๕

เด็กหญิงชลธิชา อายุยืน
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๖๖

เด็กชายวรเดช ฉายัษฐิษ
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๖๗

เด็กชายรัตนะ เขือนชะนะ

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๖๘

เด็กหญิงบัณฑิตา ดีด้วยชาติ
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๖๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ระบือนาม
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๗๐

นางสาวดุสิตา โสรชัย
๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๗๑

เด็กชายวรวุฒิ อินนิล
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๗๒

เด็กหญิงจิราพร บุตรี
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๗๓

เด็กชายจักรี จุ้ยนิม

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๗๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทาระพันธ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๗๕

เด็กหญิงปยมาย อะริเอือ
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ จารุรัชตานนท์
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๗๗

เด็กชายอนุพงศ์ ดวงสวรรค์
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๗๘

เด็กหญิงกมลานนท์ วิริยบุล
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๗๙

เด็กหญิงดวงกมล จันทรพิศ
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๘๐
เด็กชายภานุภัทร แซ่ลิม

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๘๑

เด็กชายนันทวัฒน์ เดชชัยภูมิ
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๘๒

เด็กชายธนวัฒน์ ภัทรพูนทรัพย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๘๓

เด็กหญิงขวัญพร อุดมศักดิ

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๘๔

เด็กหญิงยุวดี คันทะมูล
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๕๗ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๕๔๘๕

เด็กชายธีรนันท์ เกตุแก้ว
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๔๕๙/๕๔๘๖

เด็กชายภัทรภณ จงเทพ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๔๘๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

ไชยสีดา
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๔๘๘

เด็กชายนามเพชร อำไพ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๔๘๙

เด็กชายติณพัฒน์ จิวนางนอง

๋

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๔๙๐

เด็กชายจีรศักดิ

์

ก๋งเกษม
๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๔๙๑

เด็กชายธีระพัฒน์ แซ่แต้
๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๔๙๒

เด็กหญิงภรทิพย์ ช่วงโชติ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๔๙๓

เด็กหญิงกิตติยา แซ่เตียว
๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๔๙๔

เด็กหญิงฤทัย จันทร์เจริญสุข
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๔๙๕

เด็กหญิงแสงสวรรค์ กอมะณี
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๔๙๖

เด็กหญิงอาภัสรา บัวประทุม
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๔๙๗

เด็กหญิงขนิษฐา สว่างกาญจน์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๔๙๘

เด็กหญิงภัทราพร เรืองสุข
๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๔๙๙

เด็กหญิงปวริศา เรืองสุข
๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๐๐
เด็กชายนำชัย แสนสีมน

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๐๑

เด็กชายวายุ จันทะคัด
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๐๒

เด็กชายณัฐิรัตน์ แสงทองไชย
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๐๓
เด็กหญิงนุจรีย์ พวงงาม

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๐๔

เด็กหญิงรัตนากร พูลโภคา

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๐๕

เด็กชายปรเมษฐ รักญาติ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๐๖

เด็กชายวรารัตน์ แก้วประจุ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๐๗
เด็กชายกิตติพงศ์ คงสกุล

๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๐๘

เด็กหญิงอรฤทัย นามโฮง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๐๙

เด็กชายธนดล พูลแพ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๑๐

เด็กชายเศรษฐพงศ์ ผลมานะ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๑๑

เด็กหญิงเกตศภรณ์ ระโหฐาน
๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๑๒

เด็กหญิงปริณดา แจ่มทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๑๓

เด็กหญิงกมลทิพย์ คุ้มฤทธิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๑๔

เด็กหญิงฑิฆัมพร บุญช่วย
๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๑๕

เด็กหญิงกนิษฐา สิริพรหม
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๑๖

เด็กชายทิชากร แสงทอง
๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๑๗

เด็กชายณัฐพล พลายระหาร
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๑๘

เด็กชายภูวนาท ปรางค์โบราณ
๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๑๙

เด็กชายนาราสิริ พลศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๕๘ / ๒๘๔

้
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สป ๒๔๕๙/๕๕๒๐

เด็กชายอภิมุข เขมพงศภัค
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๒๑

เด็กชายสิทธินนท์ ขุนอ่วม

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๒๒

เด็กชายวิษณุ เหลียมมณี

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๒๓

เด็กชายนวพล นวราช
๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๒๔

เด็กหญิงสวรี ดาวเรือง
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๒๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ จันทพุฒ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๒๖

เด็กหญิงหิรัญญา มากัง
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๒๗

เด็กชายปณิธาน สู่เสน
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๒๘

เด็กชายกฤตนัย ชุบเลียง

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๒๙

เด็กชายธีรวงค์ โคตรไต้
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๓๐
เด็กชายปยะพงษ์ อิมเอิบ

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๓๑

เด็กชายจิรวัฒน์ แหยมอุบล
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๓๒

เด็กชายจักรภัทร รู้จบ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๓๓

เด็กชายกฤษณะ อ่อนกัน
๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๓๔

เด็กชายธราเทพ สุขสะอาด
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๓๕

เด็กหญิงนริศรา วงค์มณี
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๓๖

เด็กหญิงกมลรัตน์ หนูเย็น

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๓๗

เด็กหญิงวริศรา สุขพราหม
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๓๘

เด็กชายพงษ์พัฒน์ จันทร์เลิศลักษณ์ ๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๓๙

เด็กชายสารินท์ พุกบุญมี
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๔๐

เด็กชายธนภัทร์ นิสัยค้า
๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๔๑

เด็กชายธีรภัทร สาลีวิเศษกุล
๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๔๒

เด็กชายสรวิชญ์ อยู่คลำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๔๓

เด็กชายนนทวัฒน์ เนตรถาวร

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๔๔

เด็กชายชิษนุพงศ์ มันอินทร์

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๔๕

เด็กหญิงณัฐสุดา คล้ายเจริญ
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๔๖

เด็กหญิงขนิษฐดา สนนิม

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๔๗

เด็กหญิงธัญรัศม์ ไตรณรงค์นิธิมา
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๔๘

เด็กหญิงนภัสสร ดะใน
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๔๙

เด็กหญิงเจนจิรา จันทร์บุปผา
๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๕๐
เด็กหญิงชลธิชา ขุนสิงห์

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๕๑

เด็กหญิงจันทร์ธิมา พงษ์พัฒน์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๕๒

เด็กชายต่อศักดิ

์

ศรีชามก
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๕๓

เด็กชายกฤต ทับทิมศรี
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๕๔

เด็กชายนันทชัย เทพทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๕๙ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๕๕๕๕

เด็กหญิงขวัญจิรา ไพศรีสกุล
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๕๖

เด็กชายฐาปนา เงินเนย
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๕๗

เด็กหญิงจิราพัชร เนืองอุทัย

่

๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๕๘

เด็กหญิงสุชาวดี กลางท่าไคร้
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๕๙

เด็กชายอนาวิล บุญสุข
๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๖๐
เด็กชายบุญญากรณ์ ศรีรัมย์

๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๖๑

เด็กหญิงเพชรนภา กันยา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๖๒

เด็กหญิงพรชนก หยวกขาว
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๖๓

เด็กหญิงธิดาพร รกไพร

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๖๔

เด็กชายเทียนชัย ทับสมบัติ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๖๕

เด็กชายพงศธร ทองจุล
๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๖๖

เด็กหญิงญดา สายเสมา
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๖๗

เด็กชายอติเทพ อยู่พวง
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๖๘

เด็กชายวรกานต์ คงสาคร
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๖๙

เด็กชายอัคคพล วงษา
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๗๐

เด็กชายศุภวิชญ์ แก้วประจุ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๗๑

เด็กหญิงศิริภันธิ

์

เพราะผักแว่น
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๗๒

เด็กหญิงจัสมิน ชัยรัตน์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๗๓

เด็กหญิงมณีญา พันศรี
๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๗๔

เด็กชายธเนศ ธีรศรัณยานนท์
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๗๕

เด็กหญิงพนิตชนก ทัวกระโทก

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๗๖

เด็กหญิงอ้อมจิตร สิงหะมาตย์
๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๗๗

เด็กหญิงชนิดา กองกมล
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๗๘

เด็กหญิงวีร์สุดา บูรณสุจริต
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๗๙

เด็กชายอัมรินทร์ นุ่มปน
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๘๐

เด็กชายปญญา เสนะจำนงค์
๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๘๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อัคคะฮาด

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๘๒

เด็กชายวัชระ ปอแสง
๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๘๓

เด็กชายเกรียงไกร สาปอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๘๔

เด็กหญิงกรกช ไทยประจง
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๘๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ พันธ์พึง

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๘๖

เด็กชายคุณานนต์ พวงเกตุ
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๘๗

เด็กชายชวิน ปุณณสัมฤทธิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๘๘

เด็กหญิงนลินธรณ์ โสภาพิริยธรณ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๘๙

เด็กหญิงอัมพร มูลหา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๖๐ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๕๕๙๐

เด็กชายธนภัทร ขวัญเขียว
๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๙๑

เด็กหญิงกัญธิมาพร ฤทธิจีน

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๙๒

เด็กหญิงนวพร มะลิ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๙๓

เด็กหญิงวรัญญา สวนส้ม

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๙๔

เด็กชายคมสัน วิงไธสง
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๙๕

เด็กหญิงนัฐกานต์ สุวรรณสมศรี
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๙๖

เด็กหญิงกรชนก ภักดีคำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๙๗

เด็กชายทักษิณ เจตบุตร
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๙๘

เด็กชายสาโรช จอมผา
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๕๙๙

เด็กชายนนณภัทร แสงจุ่น
๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๖๐๐
เด็กหญิงสุวิมล จามรสกุลเลิศ

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๖๐๑

เด็กหญิงณัฐนันท์ แฝดกลาง
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๖๐๒

เด็กหญิงภัครมัย พวงทอง
๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๖๐๓

เด็กหญิงนิติชาพร ไม่มี
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๖๐๔
เด็กหญิงชนัญญา เมตต์ตาจิตต์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๖๐๕

เด็กหญิงกชพรรณ สุภาพัฒน์
๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง วัดหนามแดง  

สป ๒๔๕๙/๕๖๐๖

นายสถาพร นูแป
๐๖/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๐๗

นายชยพล ชันติบัด
๒๕/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๐๘
นายชนะสิทธิ

์

มีชะคะ
๐๑/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๐๙

นายนันทภพ ฮวดเจริญ
๐๘/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๑๐

นายสาธิต ศรสืบศิลป
๑๐/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๑๑

นายนพดล ชูหิรัญ
๐๙/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๑๒

นายวสันต์ ไชโย
๒๖/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๑๓

นายสัญญา ฉำพึงช้าง

่

๐๒/๐๙/๒๕๑๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๑๔

นายวิรัตน์ วาจางาม
๐๑/๐๗/๒๕๑๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๑๕

นายณัฐพสิษฐ์ ปนทอง
๐๙/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๑๖

นายเคล์ บุญประเสริฐ
๒๖/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๑๗

นายปยะพงษ์ ปานธรรม
๑๙/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๑๘

นายอานุภาพ มีทอง
๐๓/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๑๙

นายชาติชาย สุวรรณอัมพร
๐๙/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๒๐
นายพีรพงษ์ สัญจร

๐๒/๐๙/๒๕๓๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๒๑

นายสุรสิงห์ ปานสมุทร
๐๙/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๒๒

นายนราธิป งามสอาด
๐๗/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๒๓

นายสัญชัย เล่ห์สิงห์
๑๗/๐๙/๒๕๑๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๒๔

นายนภดิษฐ์ พึงสุภา

่

๐๗/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๖๑ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๕๖๒๕

นายโสภณ พันธธนา
๑๐/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๒๖

นายยงศิลป โฉมศรี
๒๗/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๒๗

นายอนนท์ ชำนาญหมอ
๐๘/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๒๘

นายธนพล เขียวเจริญ
๓๐/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๒๙

นายทะนัด ปานนิม

่

๑๐/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๓๐

นายวิชิต กัลยาณกุล
๑๗/๐๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๓๑

นายสรายุทธ พงษ์สวัสดิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๓๒

นายมนัส บุราณสุข
๐๓/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๓๓

นายนิคม บุญคุ้ม
๐๑/๑๐/๒๕๓๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๓๔

นายอนุรักษ์ วงษ์บุคร
๑๐/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๓๕

นายสุริยา กฤษวงศ์
๓๐/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๓๖

นายอานนท์ ศรีเสถียร
๒๕/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๓๗

นายสันติสุข ไสยกิจ
๒๘/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๓๘

นายมนตรี ปานวงษ์
๒๕/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๓๙

นายมงคล เบียกาศ

้

๑๘/๐๔/๒๕๐๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๔๐

นายไพบูรณ์ โพธิพุ่ม

์

๑๒/๑๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๔๑

นายปฐมพงษ์ ดลังผา
๑๗/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๔๒

นายสนธยา สาริโท
๑๓/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๔๓

นายสมหวัง อินทิพย์
๐๑/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๔๔

นายจักรกฤษณ์ เทียงแท้

่

๒๒/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๔๕

นายชุมพล องศ์ไชย
๐๑/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๔๖

นายทนงศักดิ

์

ธรรมสนองคุณ
๐๑/๑๐/๒๕๑๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๔๗

นายถาวร พิมพ์บุญ
๐๓/๑๐/๒๕๑๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๔๘

นายอัสนี โสนอ่อน
๑๖/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๔๙

นายปยะ ราชฉวาง
๑๓/๐๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๕๐

นายภัคธร ศรืเลียง

้

๐๙/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๕๑

นายชาตรี จันทะวงศ์

๑๙/๑๒/๒๕๑๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๕๒

นายไพทูณ ทองเปลว
๐๖/๐๕/๒๕๒๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๕๓

นายสาคร เอียมหร่าย

่

๐๙/๐๓/๒๔๙๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๕๔

นายวิชัย บุญช่วยสัมฤทธิ

์

๐๑/๐๔/๒๔๙๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๕๕

นายจตุรงศ นามโยธี

๒๒/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๕๖

นายทวิชาติ ปลืมจิตร

้

๓๐/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๕๗

นายสรายุทธ ยอดสิงห์
๒๓/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๕๘

นายศุภชัย จันทร์อ่อน
๒๕/๑๐/๒๕๒๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๕๙

นายรณชัย ศิริสุข
๒๘/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๖๒ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๕๖๖๐

นายพิมาน นันทานุกูล
๑๙/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๖๑

นายธนกฤต ขาวสุวรรณ
๒๔/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๖๒

นายไพวัลย์ นำประเสริฐ
๒๓/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๖๓

นายบุญคง บรรยงค์
๒๕/๑๐/๒๕๐๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๖๔

นายเนียม ปองบุญปก
๐๑/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๖๕

นายอัฐพล สมศรี
๐๙/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๖๖

นายธนากร นุรารักษ์
๐๕/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๖๗

นายรักชาติ สมบุญ
๑๒/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๖๘

นายสมโภชน์ สายสว่าง
๓๐/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๖๙

นายไกรสิทธิ

์

ทองเปอ
๒๕/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๗๐
นายวิฑูรย์ ประสงค์เงิน

๒๒/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๗๑

นายวิชทวัฒน์ ทองชู
๓๐/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๗๒

นายวันชัย แซ่แต้
๐๑/๐๗/๒๕๐๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๗๓

นายทองหล่อ สังข์ยก
๒๙/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๗๔

นายกิตติพงศ์ สอาด
๐๑/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๗๕

นายชินภพ เบ้าทอง
๐๑/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๗๖

นายธนดล พิมพา
๐๖/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๗๗

นายณัฐวุฒิ คุ้มภักดี
๐๙/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๗๘

นายสมภพ เสียงประเสริฐ
๐๗/๐๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๗๙

นายศิวะ ชืนจรูญ

่

๐๖/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๘๐

นายนเรศ ฉุยอุดม
๑๐/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๘๑

นายเอกราช เกิดโชติ
๐๑/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๘๒

นายศุภกร ธนวิบูลย์
๑๐/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๘๓

นายรัตนพงษ์ เกตุจินดา
๐๙/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๘๔

นายสมหมาย ดิสกุล
๒๕/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๘๕

นายกัมพล สิมมา
๐๑/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๘๖

นายพันธ์ แก้วชัง

่

๐๖/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๘๗

นายนภดล จันม่วง

่

๒๖/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๘๘

นายมาโนช สุขใสสาคร
๐๑/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๘๙

นายบุญนำ ริวดำรงค์

้

๒๓/๐๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๙๐
นายเจษฎา ธนเพืมพูล

่

๒๘/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๙๑

นายวาทิน ฉิมกล่อม
๓๐/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๙๒

นายสิทธิพงษ์ แซ่เล้า
๐๑/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๙๓

นายนคร ตากิมนอก

่

๑๐/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๙๔

นายสุทธิพงษ์ เหมือนถม
๑๒/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๖๓ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๕๖๙๕

นายขวัญเจริญ ศรีจันทร์โฉม
๑๕/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๙๖

นายสมศักดิ

์

คามรักษ์
๑๘/๐๓/๒๕๐๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๙๗

นายวีระชัย ทรงชัยพรรณา
๒๓/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๙๘

นายไพฑูรย์ พูนเจริญ

๑๒/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๖๙๙

นายประชุม ฉายัษฐิษ
๑๒/๐๔/๒๕๑๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๐๐
นายสมนึก สุภาวุฒิ

๒๐/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๐๑
นายพัฒนธิรพงฐ์ บุญญะเสมา

๒๔/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๐๒

นายธนภัทร นวมนุ่มนวล
๒๑/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๐๓

นายธันวา ภูคำ
๐๑/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๐๔

นายนพรัตน์ เหลือล้น
๐๗/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๐๕
นายเปนหนึง

่

สุดถาวร
๑๙/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๐๖

นายณฐนนท์ จำรัสเย็นทร
๒๓/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๐๗

นายไกรวิชญ์ จงมันเกษมสุข

่

๑๙/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๐๘

นายกฤษพล กลมกลาง
๐๙/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๐๙
นายสมเกีรยติ สุขละ

๓๐/๑๐/๒๕๑๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๑๐

นายทรงกลด แดงคำคุณ
๒๗/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๑๑

นายวันชาติ เขียวจู

๑๙/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๑๒

นายวิสิทธิ

์

เขือนเพ็ชร์

่

๐๑/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๑๓

นายธนพงศ์ ทรงลักษณ์
๐๑/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๑๔

นายกรกต จานุสังข์

๒๕/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๑๕

นายเจริญชัย อินสอน
๐๑/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๑๖

นายนิรันดร์ เส็งรอดรัตน์
๐๑/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๑๗

นายชยานันต์ โกไสยาภรณ์

๑๗/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๑๘

นายสิริชัย อัคควุฒิกุล
๒๓/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๑๙

นายอภิชา ดำกลิน

่

๒๖/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๒๐

นายสิทธิศักดิ

์

วงษ์ไพรัช
๐๗/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๒๑

นายวิทวัส ตรีโชติ

๑๑/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๒๒

นายอนุศักดิ

์

กลมกลาง
๓๐/๐๖/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๒๓

นายพุทธทายะ เพ็ชรดี
๐๙/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๒๔

นายวุฒิพงษ์ โพธิงาม

์

๑๑/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๒๕

นายสุขสันติ

์

สุทธิผ่อง
๒๑/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๒๖

นายจิตวัต สันทรายเงิน
๑๗/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๒๗

นายสราวุธ ขาวมี

๒๔/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๒๘

นายนิติศักดิ

์

มงคลเถลิงศักดิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๒๙

นายธีรเดช สมเผ่า
๐๔/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๖๔ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๕๗๓๐

นายปยะพร ด้วงเงิน
๑๙/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๓๑

นายณัฐพล กลินหอมหวล

่

๐๓/๐๗/๒๕๓๐
เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๓๒

นายไพโรจน์ นุชชมภู
๒๕/๐๑/๒๕๑๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๓๓

นายศักดิชัย

์

แพนไธสง
๓๐/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๓๔

นายยงยศ พงเขตกรณ์
๐๕/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๓๕

นายสุพจน์ แดนเวียง
๒๖/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๓๖

นายไสว นามไพร
๐๕/๐๓/๒๕๑๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๓๗

นายชัยโชติ หิรัญเกตุ
๐๑/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๓๘

นายอดิศักดิ

์

คล้ายบรรดิษฐ
๑๒/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๓๙

นายสมจิตร บุณรักษา
๐๑/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๔๐
นายเอกลักษ์ สาโรช

๒๙/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๔๑

นายอภิชาต เซอหมือ

่

๐๑/๐๙/๒๕๓๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๔๒

นายวรชัย ผลเกิด
๐๑/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๔๓

นายจิรพรรณ อายุโย
๒๐/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๔๔

นายสุรศักดิ

์

สุขหอม
๒๑/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๔๕

นายสายชล จันทร์เถือน

่

๐๑/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๔๖

นายสุพล กลัดสมัย
๓๐/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๔๗

นายจตุพร ค่อนสิงหะ
๐๑/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๔๘

นายสมภพ โฉสูงเนิน
๒๐/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๔๙

นายทรงวิทย์ ทองประกอบ
๒๖/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๕๐

นายสมสวัสดิ

์

เปรมศิริ
๓๐/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๕๑

นายจารุวัฒน์ ทองคำ
๒๔/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๕๒

นายประทาน ซือสัตย์

่

๐๑/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๕๓

นายอรรถพล ศรีพึงจัน

่ ่

๐๑/๐๒/๒๕๓๐
เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๕๔

นายวัลลภ อิมเอิบ

่

๓๐/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๕๕

นายสหภาพ แซ่ไหล
๐๑/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๕๖

นายทวีทรัพน์ อาดำ
๒๐/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๕๗

นายวินัย อุดมชิต
๐๑/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๕๘

นายวิทธวัช ทัพกฤษณ์
๒๙/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๕๙

นายถนิจ แสงทา
๓๐/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๖๐
นายธัญเทพ โกศัยดิลก

๑๑/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๖๑

นายชรินทร์ ชูใจ
๒๗/๐๖/๒๕๐๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๖๒

นายอดิศักดิ

์

ต้นทองคำ
๐๖/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๖๓

นายวิษณุ ลินทองคำ

้

๑๒/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๖๔

นายคนึง ยายืน
๐๘/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๖๕ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๕๗๖๕

นายศุภชัย มังทอง

่

๐๗/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๖๖

นายบุญเลิศ คงสมภัตร์
๑๖/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๖๗

นายจำรัส ผ่านสำแดง
๐๒/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๖๘

นายพลวัต ผลสวัสด์

๒๕/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๖๙

นายธงชัย เอ่ยไฉน
๒๙/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๗๐

นายชนาทิพัทธ์ ยศสิงห์คำ
๒๙/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๗๑

นายพงษ์เทพ นาดี
๒๐/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๗๒

นายอธิวัฒน์ กิจทองทรัพย์
๑๕/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๗๓

นายสุชัย บุญมี
๐๖/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๗๔

นายนเรศ นามบุรี
๑๒/๐๔/๒๕๑๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๗๕

นายธนกร แสงนาค

๑๗/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๗๖

นายทัศนัย ทองเลิศ
๑๖/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๗๗

นายประสาท ปรากฏ
๑๙/๐๓/๒๕๐๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๗๘

นายวสันต์ บุญประกอบ
๑๐/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๗๙

นายอนุพงษ์ เกตุวงษ์
๒๓/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๘๐

นายมานัช เมยประโคน
๒๗/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๘๑

นายฐิติพงศ์ ศึกษา
๒๖/๐๗/๒๕๑๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๘๒

นายกฤตวิทย์ ช่วยวัง
๐๒/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๘๓

นายอนันต์ วุฒิกรณ์
๑๓/๐๑/๒๕๑๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๘๔

นายสมชาย ติยานันท์
๐๗/๑๒/๒๕๑๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๘๕

นายประทีป โภคผลเจริญดี
๒๗/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๘๖

นายเพรินทร์ สุวรรณผู
๓๐/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๘๗

นายวัชรพล สุวรรณนิโรจน์

๑๔/๑๑/๒๕๑๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๘๘

นายกิตติศักดิ

์

สังข์บุญชู
๒๙/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๘๙

นายธวัชชัย สุขกระจ่าง
๒๘/๐๑/๒๕๑๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๙๐

นายชานนท์ ฉายรูป
๐๑/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๙๑

นายธเนศ รุ่งเรือง
๒๕/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๙๒

นายศราวุธ จันทร์มณี
๒๙/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๙๓

นายสุพรรณ คำลา
๑๒/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๙๔

นายพงษ์ศักดิ

์

บางพระ

๒๕/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๙๕

นายณัฐพล แจ้งมีวงษ์
๒๗/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๙๖

นายกันตภณ ไลเกตุ
๒๒/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๙๗

นายนพดล โกมารฑัต
๑๖/๐๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๙๘

นายขวัญชัย รักท้วม
๒๐/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๗๙๙

นายวรวุฒิ ใสสอาด
๑๙/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๖๖ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๕๘๐๐
นายธนภณ โตประเสริฐ

๑๐/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๐๑

นายเศรษฐพงษ์ ธรรมรักษ์
๐๑/๐๙/๒๕๒๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๐๒
นายคมศร พาเจริญ

๒๘/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๐๓

นายนภดล แก้วมณี
๐๕/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๐๔

นายคงกฤช ดีสีปาน
๑๐/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๐๕

นายฐิติวุฒน์ สุริยง
๒๓/๐๗/๒๕๒๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๐๖
นายดิเรก อุทัยรัตนะชัย

๑๑/๐๑/๒๕๐๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๐๗

นายวัฒนา เย็นใจ
๑๕/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๐๘

นายศตวรรษ เผือกพัด
๒๒/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๐๙

นายอาทิตย์ สุขรักษา

๒๙/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๑๐
นายอนุวัฒน์ ฉิมบรรจง

๑๖/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๑๑

นายบุญส่ง พลายเถือน

่

๑๒/๐๘/๒๕๑๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๑๒

นายจิรัฐติ อู๋จันทร์
๐๗/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๑๓

นายดวง พิมพ์เสน
๑๓/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๑๔

นายกู้ พม่า
๐๑/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๑๕

นายนันทาวัฒน์ บุญมี
๐๖/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๑๖

นายขวัญเมือง วงษ์นุช
๐๑/๐๕/๒๕๐๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๑๗

นายธีรวุฒิ รักษานนท์
๐๖/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๑๘

นายอ้น ตาปองครักษ์
๒๘/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๑๙

นายสาคร จันทร์แจ่ม

๑๒/๑๑/๒๕๑๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๒๐

นายปรีชา เชยอรุณ
๑๔/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๒๑

นายสงกรานต์ ขุนทอง
๑๑/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๒๒

นายปริวัฒน์ หละดำ
๒๓/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๒๓

นายพีระยุทธ เบ้าชาลี
๐๗/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๒๔

นายสาม เพรช
๐๑/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๒๕

นายสุทธิชัย เวชยา
๒๐/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๒๖

นายจุตพล ทิพย์ประสงค์
๑๖/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๒๗

นายชนะพงษ์ ขำอิง
๐๙/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๒๘

นายอนะ คล้ายบัว
๒๕/๐๓/๒๕๑๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๒๙

นายอรรถพนส์ มีรุ่งเรือง

๑๑/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๓๐
นายทัสชัย ทรัพย์พล

๑๘/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๓๑

นายพิษณุ คำนวณ
๑๕/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๓๒

นายนพพร แจ่มจันทร์
๐๑/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๓๓

นายศุภโชค เรือนทอง
๐๙/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๓๔

นายสุรพงษ์ กรุดภู่
๒๕/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๖๗ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๕๘๓๕

นายขวัญ อุ่นมณี
๐๘/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๓๖

นายสุชิน แซ่เตียว
๐๓/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๓๗

นายวรวุฒิ ฉิมตระกูล
๐๘/๐๘/๒๕๑๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๓๘

นายภูวนารก รอดชาวนา
๒๒/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๓๙

นายก้องเกียรติ เชือฉลาด

้

๐๗/๑๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๔๐

นายสุทธิรักษ์ พุ่มภักดี
๑๑/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๔๑

นายศุภกฤต เบ้าเงิน
๑๓/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๔๒

นายกิตติ ศรัทราธรรมเลิศ
๒๗/๐๙/๒๕๑๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๔๓

นายประจักษ์ สอนเถือน

่

๒๔/๐๔/๒๕๑๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๔๔

นายสมคิด สมพงษ์
๐๗/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๔๕

นายณัฐพงษ์ สุวิเศษ

๒๘/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๔๖

นายไพโรจน์ ดีฉลอง

๒๓/๑๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๔๗

นายมานิตย์ เมฆดำรงค์
๐๔/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๔๘

นายชุติเดช ปุณภวัฒน์
๑๘/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๔๙

นายอนุพงษ์ ดวงจันทร์
๐๔/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๕๐

นายไพฑูลย์ แน่นชารี
๐๗/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๕๑

นายนิคม จันเพ็ชร

่

๑๔/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๕๒

นายปรีชา งามยิง

่

๑๓/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๕๓

นายพีรวัฒน์ ศีลป
๑๗/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๕๔

นายเฉลิมชัย โชติช่วง
๑๗/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๕๕

นายเด่นศักดิ

์

รังสิกุล
๒๕/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๕๖

นายการณ์ สวัสดี
๐๑/๐๗/๒๕๐๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๕๗

นายมาโนช แจ้งสว่าง

๑๓/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๕๘

นายเอกชัย บุญบำเพ็ญ
๐๑/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๕๙

นายวราฤทธิ

์

บุญเจือ
๑๒/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๖๐

นายอภิเดช สุขศาสตร์
๒๗/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๖๑

นายอารี อัมเมด
๐๔/๐๖/๒๕๓๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๖๒

นายณัฐวุฒิ สมอบ้าน
๑๒/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๖๓

นายอภิชาต คงมี
๒๗/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๖๔

นายปยะ สมชัย
๒๓/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๖๕

นายณัฐพล แก้วก่อง
๒๙/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๖๖

นายอภิโชติ กล่อมปาน
๒๓/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๖๗

นายเดช สมบูรณ์
๒๕/๐๗/๒๕๐๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๖๘

นายกฤษฎา ทับสินคสา
๑๗/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๖๙

นายนพรัตน์ จันทร์แก้ว
๐๙/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๖๘ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๕๘๗๐

นายธนภพ บุดดา
๐๙/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๗๑

นายไพศาล แสนเสนยา

๑๖/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๗๒

นายไพโรจน์ สุวรรณมณี
๑๕/๐๓/๒๕๑๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๗๓

นายณัฐพล ศิลาสุข
๒๐/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๗๔

นายอุกฤษฎ์ เข็มทอง
๓๐/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๗๕

นายศุภชัช มังมี

่

๑๗/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๗๖

นายบุญเกิด สาขา
๒๔/๐๗/๒๕๑๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๗๗

นายเฉลิมชัย วงศักดิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๗๘

นายคงเดช ทองบุญโท
๐๓/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๗๙

นางสาววรุณ โนรัน
๑๙/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๘๐
นางสาวธนกมล สกุลทรัพย์เจริญ

๑๖/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๘๑

นางสาวอรุณี ศรีแพร
๑๑/๐๓/๒๕๑๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๘๒

นางสาวสุกัญญา อิมกำไร

่

๐๔/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๘๓

นางสาววริศรา เดชวงค์ษา
๒๕/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๘๔

นางสาวอมรรัตน์ ศิลาบำเพ็ญ

๑๔/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๘๕

นางสาวจารุวรรณ ดอกสายหยุด
๐๗/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๘๖

นางสาวสุกัญญา นิมนวล

่

๒๓/๐๖/๒๕๒๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๘๗

นางสาวพันธ์นิพัทธ์ ขันรักษา

๒๓/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๘๘

นางสาวเกตุกนก สีงาม
๑๘/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๘๙

นางสาววนิดา สุดแสง
๓๐/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๙๐

นางสาวพนาพรรณ จงไพศาลสกุล
๑๗/๐๒/๒๕๑๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๙๑

นางสาวดาริกา วังสระ
๒๘/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๙๒

นางสาวสุชาดา บุญแสวง
๑๕/๐๖/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๙๓

นางสาวปรางทิพย์ แดงเครือ
๑๒/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๙๔

นางสาวธัญภา ภู่เพ็ชร
๐๗/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๙๕

นางสาวออนอนงค์ สมจิต
๒๒/๐๔/๒๕๑๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๙๖

นางสาวสาวิตรี อรรถประจง
๒๒/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๙๗

นางสาวบุปผา บัตรมาก
๑๔/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๙๘

นางสาวพรพนา ศรีเรือง
๒๗/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๘๙๙

นางสาวหนึงฤทัย

่

ปะหุปะไพ
๒๐/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๐๐
นางสาวกิตติยา ชูพลกรัง

๐๑/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๐๑

นางสาวศศิภา แสงเปราะ
๐๖/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๐๒

นางสาวนิสาชล ทาพินิจ
๒๒/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๐๓

นางสาวเพ็ญศรี จันทร์ทอง
๐๕/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๐๔
นางสาวพิมชนก เรืองศรี

๐๑/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๖๙ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๕๙๐๕

นางสาวนลินี วงศ์บุญมาก
๒๙/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๐๖

นางสาวจรัญญา แก้วกระจ่าง
๒๕/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๐๗
นางสาวศิรินทร์ทิพย์ จันทรังษี

๑๓/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๐๘

นางสาวนิภา กองรัมย์
๒๒/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๐๙

นางสาวเจนจิรา ใจพลับ
๐๖/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๑๐

นางสาวเฉลิมฉัตร ปมรืม

่

๐๕/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๑๑

นางสาวจันทรา บุญประกอบ
๐๗/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๑๒

นางสาวชิดชนก ดำรง
๑๙/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๑๓

นางสาวตวงรัตน์ สุวรรณโชติ

๒๒/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๑๔

นางสาวภัทรนันท์ ศิริธร
๓๐/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๑๕

นางสาวขนิษฐา โบราณสาร
๒๗/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๑๖

นางสาวบุญนิศา ภิญโญ

๑๖/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๑๗

นางสาวบุตชู ขันทอง
๓๑/๐๘/๒๕๐๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๑๘

นางสาวพัชรินทร์ ฉิมเครือวัลย์
๑๓/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๑๙

นางสาวบังอร เกตุภูเขียว
๑๒/๐๓/๒๕๑๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๒๐

นางสาวสินีนาฎ ถนอมจิตรอารีย์
๒๔/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๒๑

นางสาววินตา สายใยทอง
๒๖/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๒๒

นางสาวโสภา กระจ่างแสง
๑๐/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๒๓

นางสาวฐิตินันท์ อุดมภัคดี
๑๑/๑๐/๒๕๑๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๒๔

นางสาวบุญลัน ทรัพย์ศรีงาม
๑๐/๐๖/๒๕๐๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๒๕

นางสาวพัชรี พูลสวัสดิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๒๖

นางสาวอรพรรณ ใสสด
๒๕/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๒๗

นางสาวสุดใจ ศรีบุญเรือง
๐๒/๐๑/๒๕๐๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๒๘

นางสาวศิริรัตน์ รูปขำ

๑๔/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๒๙

นางสาวพิมพ์พรรณ เหมนาควิทย์
๒๕/๐๓/๒๕๐๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๓๐

นางสาววันเพ็ญ ดอกมะลิ
๐๗/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๓๑

นางสาวปรารถนา วงศ์วรแสง
๐๘/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๓๒

นางสาววรรณพร สาคร

๒๙/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๓๓

นางสาวปวีณา โตถาวร
๒๔/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๓๔

นางสาวรัตนา มังแย้ม

่

๑๐/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๓๕

นางสาวเพ็ญนภา ใจถวิล
๒๘/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๓๖

นางสาวหทัยชนก เอียมโบราณ

่

๒๐/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๓๗

นางสาวรัชนี นิมเซียน

่

๐๖/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๓๘

นางสาวพัชชนกนัน พุฒแก้ว
๐๕/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๓๙

นางสาวพิมลพรรณ เพชรเด็ด
๐๒/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๗๐ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๕๙๔๐

นางสาวจิตรมนัส พิกุลทอง
๑๐/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๔๑

นางสาวนุชนาถ เย็นประสพ
๒๖/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๔๒

นางสาวเพียงเพ็ญ เมืองนุช
๒๖/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๔๓

นางสาวมินตรา อุ้ยทองศรี
๐๓/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๔๔

นางสาวนารีรัตน์ จันทร์อ่อน
๓๐/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๔๕

นางสาวนูรียห์ วาแม
๑๖/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๔๖

นางสาวมารศรี กินน้อย
๐๘/๐๒/๒๕๐๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๔๗

นางสาวอัมพร ศรีมันจู

่

๑๐/๐๙/๒๔๙๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๔๘

นางสาวสมฤทัย ศิริโวหาร
๑๗/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๔๙

นางสาวสุกัญญา หงษ์จร
๐๕/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๕๐
นางสาวสรญา เกตุอัมพร

๑๒/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๕๑

นางสาวเสาวนีย์ เกตุอัมพร
๑๙/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๕๒

นางสาววิไลพร พนัสนอก
๒๖/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๕๓

นางสาวพิจิตรา อ้นเจริญ
๐๒/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๕๔

นางสาวอมรรัตน์ อ้นเจริญ
๒๑/๐๖/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๕๕

นางสาวอังสนา แซ่ตัง

้

๑๓/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๕๖

นางสาววราพร ชมพิกลุ
๑๖/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๕๗

นางสาววนิดา กลัดพุด
๒๑/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๕๘

นางสาวมินท์

้

ยินดีรัมย์
๒๓/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๕๙

นางสาวอาภรณ์ แซ่ลิม

้

๑๘/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๖๐

นางสาวขวัญกมล เน่าแดง
๑๖/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๖๑

นางสาวสุรีรัตน์ ปอมประคอง
๐๑/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๖๒

นางสาววิภา แสงลาย
๒๑/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๖๓

นางสาวสมนาม ชุติการ
๐๓/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๖๔

นางสาววิยดา สัญเจริญ
๑๔/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๖๕

นางสาวนงคราญ โพธิพุ่ม

์

๐๘/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๖๖

นางสาวมัณฑนา แก้วโรจน์
๐๓/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๖๗

นางสาวสุวิภา สมคุณา
๑๔/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๖๘

นางสาววรรณวิสา นาสา
๐๗/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๖๙

นางสาววิภาพร ศรีฉาย
๐๓/๐๖/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๗๐
นางสาวไพลิน ใจเทียง

่

๒๓/๐๓/๒๕๑๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๗๑

นางสาววินทนีย์ เกิดผล
๑๙/๐๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๗๒

นางสาวสมใจ สุภาวี
๑๒/๐๘/๒๕๑๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๗๓

นางสาวอลิษา พวงนาค

๑๕/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๗๔

นางสาววิริศรา ดิษฐวิมล

๑๘/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๗๑ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๕๙๗๕

นางสาวเพ็ญผกา โพธิสุวรรณ

์

๒๔/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๗๖

นางสาววรรณา รัตนแพทย์
๑๙/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๗๗

นางสาววราภรณ์ ทองประสงค์
๐๒/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๗๘

นางสาวจีรนันท์ รัตนสังขร
๐๕/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๗๙

นางสาวพรลักษณา แซ่โซ่ง
๒๐/๑๐/๒๕๒๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๘๐

นางสาวกรรณิการ์ วิชัยพรรณพรรค
๑๑/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๘๑

นางสาวนารากร สิทธิพงษ์
๑๔/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๘๒

นางสาวจีรวรรณ มังคง

่

๒๘/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๘๓

นางสาวสุภาพร เขียวอ่อน
๐๗/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๘๔

นางสาวกัลยา แซ่พู
๐๗/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๘๕

นางสาวโรจนา เพชรบัว

๒๗/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๘๖

นางสาวลัดดาวัลย์ รูปกระต่าย
๑๖/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๘๗

นางสาวแก้วอนงค์ รุ่งเนียม
๒๓/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๘๘

นางสาวอินทวา พ่อสาน
๒๒/๐๙/๒๕๑๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๘๙

นางสาวสุพัตรา มูลจันทร์
๑๐/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๙๐

นางสาวรัชนีพร คำสุวรรณ์
๑๙/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๙๑

นางสาวบังอร โตแทน

๑๙/๑๑/๒๕๑๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๙๒

นางสาวขวัญตา ยะวาวงค์
๒๖/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๙๓

นางสาววรรณวิสา อิมทองคำ

้

๑๖/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๙๔

นางสาวจิราพัชร อนุกุล
๑๔/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๙๕

นางสาวสุกรองแก้ว ทรงแตง
๒๘/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๙๖

นางสาวเจนจิรา ยอดรัก
๐๒/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๙๗

นางสาวศิริญาภรณ์ บานเย็น
๐๑/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๙๘

นางสาวลีลาวรรณ กายแก้ว
๐๙/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๕๙๙๙

นางสาวปรางค์สินี โฆษิตอิงครัต
๑๓/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๐๐๐
นางสาวทิพรัตน์ พุ่งประสบ

๒๘/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๐๐๑
นางสาววชิราพร มะลิ

๑๖/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๐๐๒
นางสาวจารุรัตน์ ฉายาพันธ์

๒๒/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๐๐๓
นางสาวพัชรนันท์ ศิวะนารถ

๐๕/๐๒/๒๕๑๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๐๐๔
นางสาวณัฐชยา สอนกระต่าย

๑๕/๐๔/๒๕๐๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๐๐๕
นางสาววิจิตรา สินรัชดากร

๒๒/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๐๐๖
นางสาวกันตินันท์ สีนาค

๒๗/๐๘/๒๕๑๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๐๐๗
นางสาวพิไล

ภิญโญรัตนานนท์
๐๑/๐๘/๒๕๑๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๐๐๘
นางสาวอัจฉราวดี พลเยียม

่

๒๕/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๐๐๙
นางสาวปณฑิตา อุดมวงษ์

๑๕/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๗๒ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๖๐๑๐
นางสาวกาญจนศิริ บุญสนอง

๑๒/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๐๑๑

นางสาววิจิตร พรหมจรรย์
๑๖/๐๘/๒๕๑๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๐๑๒
นางสาวบงกช มงคลรัตน์

๑๔/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๐๑๓

นางสาววิรัญญา เจริญศิลป

๑๒/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๐๑๔

นางสาววราภรณ์ ลาวเกษม
๐๒/๐๘/๒๕๑๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๐๑๕

นางสาวนิรมล อ่อนด้วง
๑๔/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๐๑๖
นางสาวนฤมล วางจัน

๑๓/๐๓/๒๕๑๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๐๑๗

นางสาวนาฎยา นุตรฉำ
๑๐/๐๖/๒๕๑๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๐๑๘

นางสาวกรภัทธ พึงอุทัย

่

๐๙/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๐๑๙

นางสาวปธิตตา เข็มปญญา
๒๑/๑๐/๒๕๑๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๐๒๐
นางสาวนิภาพันธ์ มากช่วย

๑๘/๐๖/๒๕๐๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๐๒๑

นางสาวรุ่งรัตน์ สุขใจ ๗/๖/๒๕๒๔ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๐๒๒

เด็กชายมงคลชัย สุขสวัสดิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดเกาะแก้ว  

สป ๒๔๕๙/๖๐๒๓

เด็กชายปวริศ จันทร์กลาง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดเกาะแก้ว  

สป ๒๔๕๙/๖๐๒๔
เด็กชายนนทพัทธ์ ปานทอง

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดเกาะแก้ว  

สป ๒๔๕๙/๖๐๒๕

เด็กชายเอนก เอียมยัง

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดเกาะแก้ว  

สป ๒๔๕๙/๖๐๒๖

เด็กชายชนะชล แสงใสยะ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดเกาะแก้ว  

สป ๒๔๕๙/๖๐๒๗

เด็กหญิงพรนภา ภุมมาลักษณ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดเกาะแก้ว  

สป ๒๔๕๙/๖๐๒๘
เด็กหญิงพรรณวสา ช้างดี

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดเกาะแก้ว  

สป ๒๔๕๙/๖๐๒๙

เด็กหญิงดาราวดี หมุดธรรม
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดเกาะแก้ว  

สป ๒๔๕๙/๖๐๓๐
เด็กหญิงชมพูนุช สีล้ง

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดเกาะแก้ว  

สป ๒๔๕๙/๖๐๓๑
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ พุ่มคง

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดเกาะแก้ว  

สป ๒๔๕๙/๖๐๓๒
เด็กหญิงรมิดา สุ่มสวัสดิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดเกาะแก้ว  

สป ๒๔๕๙/๖๐๓๓

เด็กหญิงอุริสยา ศรีอำไพ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดเกาะแก้ว  

สป ๒๔๕๙/๖๐๓๔

เด็กชายพีระพันธุ์ จันทร์ดี
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดเกาะแก้ว  

สป ๒๔๕๙/๖๐๓๕

เด็กหญิงจุฑามาส วงศ์ประยูรศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดเกาะแก้ว  

สป ๒๔๕๙/๖๐๓๖
เด็กหญิงณิธิวดี เทศน์ดี

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดเกาะแก้ว  

สป ๒๔๕๙/๖๐๓๗

เด็กหญิงเกศศิณี เรืองขำ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดเกาะแก้ว  

สป ๒๔๕๙/๖๐๓๘

เด็กชายปณณธร เปยนวม

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดเกาะแก้ว  

สป ๒๔๕๙/๖๐๓๙

เด็กชายวรวิทย์ หมุดธรรม
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดเกาะแก้ว  

สป ๒๔๕๙/๖๐๔๐
นางอารีวรรณ ปนผ่องแผ้ว

๑๖/๐๕/๒๕๐๘

กศน.อำเภอบางบ่อ วัดบางพลีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๖๐๔๑

นางสาวนัทวรรณ แพงศรี
๑๘/๐๑/๒๕๔๐

กศน.อำเภอบางบ่อ วัดบางพลีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๖๐๔๒

นางสาวหนูไกร พลธิแสง
๓๐/๐๖/๒๕๒๒

กศน.อำเภอบางบ่อ วัดบางพลีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๖๐๔๓

นางสาววรรณา บุญขุนยัง

๑๓/๑๒/๒๕๑๓

กศน.อำเภอบางบ่อ วัดบางพลีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๖๐๔๔
นายธันวา ทองนิล

๑๑/๑๒/๒๕๓๙

กศน.อำเภอบางบ่อ วัดบางพลีน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๗๓ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๖๐๔๕

นางสาวปภัสรา ดุจดา
๐๒/๑๐/๒๕๓๙

กศน.อำเภอบางบ่อ วัดบางพลีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๖๐๔๖

นางสาวสุวนันท์ แซ่ว่อง
๐๓/๑๑/๒๕๔๐

กศน.อำเภอบางบ่อ วัดบางพลีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๖๐๔๗
นางสาวสมใจ ภาระบุตร

๓๑/๑๒/๒๕๓๑

กศน.อำเภอบางบ่อ วัดบางพลีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๖๐๔๘

นางสาวปาริฉัตร ลีลาวงษ์
๒๙/๐๘/๒๕๓๕

กศน.อำเภอบางบ่อ วัดบางพลีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๖๐๔๙

นายสุทัศน์ สุทินเผือก
๐๖/๐๑/๒๕๓๔

กศน.อำเภอบางบ่อ วัดบางพลีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๖๐๕๐
นางเสาวณีย์ เผือกบาง

๑๘/๐๑/๒๕๑๒

กศน.อำเภอบางบ่อ วัดบางพลีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๖๐๕๑
นางสาวราศี เล็ดรอด

๐๑/๐๑/๒๔๙๕

กศน.อำเภอบางบ่อ วัดบางพลีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๖๐๕๒

นางธัญนิฐาช์ ฉำบุตร
๒๔/๐๙/๒๕๑๔

กศน.อำเภอบางบ่อ วัดบางพลีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๖๐๕๓

นางสาวธิดา แหวนเงิน
๑๒/๐๓/๒๕๑๙

กศน.อำเภอบางบ่อ วัดบางพลีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๖๐๕๔

นายเงิน เอียมยัง

่

๑๒/๐๒/๒๕๑๔

กศน.อำเภอบางบ่อ วัดบางพลีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๖๐๕๕
นางภทรมน กิจชัย

๑๐/๐๕/๒๕๒๐
กศน.อำเภอบางบ่อ วัดบางพลีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๖๐๕๖

นางสาวมุฑิตา ทาโยธี
๒๔/๐๖/๒๕๔๒

กศน.อำเภอบางบ่อ วัดบางพลีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๖๐๕๗

นายยุทธนา สิงห์สาวแห
๒๑/๐๓/๒๕๓๑

กศน.อำเภอบางบ่อ วัดบางพลีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๖๐๕๘

นางสาวศิริพร ไชยภักดิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๓๐
กศน.อำเภอบางบ่อ วัดบางพลีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๖๐๕๙
นางสาวศิริพร ลครพล

๑๖/๐๔/๒๕๓๔

กศน.อำเภอบางบ่อ วัดบางพลีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๖๐๖๐
นางเพ็ญศรี พูลสวัสดิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๒๕

กศน.อำเภอบางบ่อ วัดบางพลีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๖๐๖๑

นางสาวกายวรรณ ปานเรือง
๑๔/๐๔/๒๕๔๑

กศน.อำเภอบางบ่อ วัดบางพลีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๖๐๖๒

นางสาวเลิศรัศมี ปุราถาเน
๒๙/๐๙/๒๕๔๐

กศน.อำเภอบางบ่อ วัดบางพลีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๖๐๖๓
เด็กชายตะวัน พรหมรักษา

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพลีน้อย วัดบางพลีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๖๐๖๔

เด็กชายวีรศักดิ

์

สังข์งาม
๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพลีน้อย วัดบางพลีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๖๐๖๕

เด็กชายสมพรชัย ดีพุก
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพลีน้อย วัดบางพลีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๖๐๖๖

เด็กชายวัฒนชัย น้อยวิเศษ
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพลีน้อย วัดบางพลีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๖๐๖๗
เด็กชายศาสดา จำปาบุรี

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพลีน้อย วัดบางพลีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๖๐๖๘

เด็กชายธนวัตร พูนขุนทด
๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางพลีน้อย วัดบางพลีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๖๐๖๙

เด็กชายธัชชัย ขำกฤษ
๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพลีน้อย วัดบางพลีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๖๐๗๐
เด็กชายธชา ร่มโพธิทอง

์

๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางพลีน้อย วัดบางพลีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๖๐๗๑
เด็กชายฉัตรชัย โสภาระ

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพลีน้อย วัดบางพลีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๖๐๗๒

เด็กชายธนกร แสงอรุณ
๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพลีน้อย วัดบางพลีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๖๐๗๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ หมุดธรรม
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพลีน้อย วัดบางพลีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๖๐๗๔

เด็กหญิงทิพวัลย์ ศิริ
๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพลีน้อย วัดบางพลีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๖๐๗๕
เด็กหญิงจิตสุภา บุญน้อย

๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางพลีน้อย วัดบางพลีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๖๐๗๖

เด็กหญิงนฤมล ดีดิษฐ์
๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีน้อย วัดบางพลีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๖๐๗๗

เด็กหญิงวรรณภา หยวกดา
๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพลีน้อย วัดบางพลีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๖๐๗๘

เด็กหญิงศิริพร พานทอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพลีน้อย วัดบางพลีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๖๐๗๙
เด็กหญิงอิงลดา สมสืบ

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางพลีน้อย วัดบางพลีน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๗๔ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๖๐๘๐
เด็กหญิงพณิดา บุญน้อย

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางพลีน้อย วัดบางพลีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๖๐๘๑

เด็กหญิงกานดา มุมประภัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางพลีน้อย วัดบางพลีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๖๐๘๒
เด็กชายกนกพล ชันชารี

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๐๘๓

เด็กชายกิตติพิชญ์ พิมพ์สาร
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๐๘๔

เด็กชายณัฐพงค์ พุกหน้า
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๐๘๕

เด็กชายณัทพล ดวงนาค
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๐๘๖
เด็กชายปฐิพัทธ์ เมืองจันทร์

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๐๘๗

เด็กชายปยวัฒน์ เสวีวัลลภ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๐๘๘

เด็กชายพีรวัศ บุญพรม
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๐๘๙

เด็กชายภควัต ทองยา
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๐๙๐
เด็กชายภัคนันท์ นิรันดร

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๐๙๑

เด็กชายรักเกียรติ ศรีชนะ
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๐๙๒

เด็กชายวรยุธ กลางจตุรัส
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๐๙๓

เด็กชายวสันต์ ขจรเสถียรวรกุล
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๐๙๔
เด็กชายอาทิตย์ นพจรูญศรี

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๐๙๕

เด็กชายชิติพัทธ์ นงนุช
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๐๙๖

เด็กหญิงจอมขวัญ ผันผล
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๐๙๗

เด็กหญิงจิรารัตน์ บุญอำ
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๐๙๘
เด็กหญิงณภัทร ขจรมา

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๐๙๙

เด็กหญิงนภัสวรรณ แผลงศร
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๐๐
เด็กหญิงปารวาตี ซิงห์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๐๑

เด็กหญิงมินตรา พลิคามิน
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๐๒
เด็กหญิงรุ่งกานต์ ไชยวิเศษ

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๐๓

เด็กหญิงวรพร ยันอินทร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๐๔

เด็กหญิงวิภาวดี วงษาหาร
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๐๕

เด็กหญิงอวิกา เรืองนก
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๐๖
เด็กหญิงเอมมิกา นพภาษิต

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๐๗

เด็กชายศาศวัต ปอชำนิ
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๐๘

เด็กชายธเนศ อินเปง
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๐๙

เด็กชายณภัทร ทรัพย์เล็กจิตต์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๑๐
เด็กชายณัฐพงค์ คำเขียว

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๑๑

เด็กชายปติกร สุขศรีทอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๑๒

เด็กชายปยะณัฐ กันนะสมบัติ
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๑๓

เด็กหญิงกัตติกา นิยม
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๑๔

เด็กหญิงกัลยาภรณ์ ไปพบ
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๗๕ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๖๑๑๕

เด็กหญิงจิณณพัต ปนทอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๑๖

เด็กหญิงณัฐธิดา ดวงนาค
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๑๗

เด็กหญิงปณิตตา เหล่าลาพระ
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๑๘

เด็กหญิงปวิชญา มังคัง

่ ่

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๑๙

เด็กหญิงพัณณ์ชิตา จันศรีรัตน์
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๒๐

เด็กหญิงพิยดา ระเบียบ
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๒๑

เด็กหญิงเยาวเรศ สายสี
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๒๒

เด็กหญิงวริศรา เย็นละออง
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๒๓

เด็กหญิงอังกฤษ ผลทิพย์
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๒๔

เด็กหญิงบุณยานุช กลินโสภณ

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๒๕

เด็กชายนาวี พูลสวัสดิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๒๖

เด็กชายธีรเชษฐ์ ปรีดากมลวัฒน์
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๒๗

เด็กชายธนพัฒน์ กลัดทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๒๘

เด็กชายอานุฉัตร ออนศรีทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๒๙

เด็กหญิงสิริประภา ชัยสรณ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๓๐

เด็กหญิงจุฑามาศ แบขุนทด
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๓๑

เด็กหญิงชนัญธิดา สาระวัน
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๓๒

เด็กหญิงชนิดาภา แก้วกุลศรี
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๓๓

เด็กหญิงญาณากร หัศกรรจ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๓๔
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ อุดมชุม

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๓๕

เด็กหญิงนฤมล ปพูน
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๓๖

เด็กหญิงนันณภัส เกษสุริยงค์
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๓๗

เด็กหญิงปยะมาศ เปรืองเชยจันทร์

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๓๘

เด็กหญิงพักตร์วิไล คุมมณี
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๓๙

เด็กหญิงพัชรพร ใจเพ็ง
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๔๐

เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ บ้วนหลี
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๔๑

เด็กหญิงรุจิษยา วาจาน้อย
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๔๒

เด็กหญิงวรศิริ กิจพิทักษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๔๓
เด็กหญิงศศิประภาพร

บุดดีเหมือน
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๔๔

เด็กหญิงอรวรรณ แข่งขัน
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๔๕

เด็กหญิงนพัตพร บุญทรง
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๔๖

เด็กหญิงปนัดดา ช่วยรอด
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๔๗

เด็กหญิงพิชชาพร ศรีเกตุ
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๔๘

เด็กหญิงภานุมาศ เรืองแจ่ม
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๔๙

เด็กหญิงกัญญาภัค ทรายขาว

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๗๖ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๖๑๕๐

เด็กหญิงบุษยามาศ บุญเขียว

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๕๑

เด็กหญิงวริศรา คำเสน

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๕๒

เด็กชายธนกฤต รอดมณี
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๕๓

เด็กชายธีรภัทร ชุมศรี
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๕๔

เด็กชายพรสมเด็จ กิจแสงทอง
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๕๕

เด็กชายภูวิศ ใยสูง
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๕๖

เด็กชายสรวิชญ์ บุญยัง
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๕๗

เด็กหญิงมานวรญา หนูเทพย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๕๘

เด็กหญิงคนึงนิจ มลิวัลย์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๕๙

เด็กหญิงจันจิรา แสงดาว
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๖๐
เด็กหญิงณัฐรีญากร เศรษฐกิจ

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๖๑

เด็กหญิงณัฐสุดา สวยบำรุง
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๖๒

เด็กหญิงธัญรัศม์ นันทะคำ
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๖๓

เด็กหญิงธันยาภัทร์ นันทะคำ
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๖๔

เด็กหญิงปพิชญา คุมขันธ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๖๕
เด็กหญิงประกายฟา ตังคำ

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๖๖

เด็กหญิงปาระมี เฉลิมวิเศษพล
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๖๗

เด็กหญิงพีรดา จุลลวาทีเลิศ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๖๘

เด็กหญิงภัทศา เชือนแปด

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๖๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ รัตนมณี
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๗๐

เด็กหญิงรภัทรภร พูลบุรณ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๗๑

เด็กหญิงวรินธร ปตตายะสัง
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๗๒

เด็กหญิงอัญมณี แปนเหมือน
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๗๓

เด็กหญิงวนารี สอนเสนาะ
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๗๔

เด็กชายชลกานต์ ขำมาก
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๗๕

เด็กชายณัฐพงษ์ เอียมกัก

๊

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๗๖

เด็กชายธีรพงศ์ วาจาสัตย์
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๗๗

เด็กชายนนทกร นาคคล้าย
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๗๘

เด็กชายปฏิพัทธิ

์

จำนงลักษณ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๗๙

เด็กชายปวริศ ปานท่าไข่
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๘๐
เด็กชายปยวัฒน์ พยัฆรัตน์

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๘๑

เด็กชายพีรพัฒน์ โพธิทอง

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๘๒

เด็กชายวรุฒม์ ไชยแสนศิริ
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๘๓

เด็กชายวีรภัทร พุ่มสลิด
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๘๔

เด็กชายอภิชัย ไชโย
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๗๗ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๖๑๘๕

เด็กชายอมรเทพ เชิดฉาย
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๘๖

เด็กชายภาณุภัทร ศิริพันธุ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๘๗

เด็กชายสุรเดช อินทร์มา
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๘๘

เด็กหญิงจันทรรัตน์ สืบวิสัย
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๘๙

เด็กหญิงณัฐพร อัฑฒกรพงศ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๙๐

เด็กหญิงธิติพร งามขำ
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๙๑
เด็กหญิงเบญญทิพย์ สัมฤทธิสิริภัค

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๙๒

เด็กหญิงสิรินธา มากสวาด
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๙๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ เนตรเทียนทอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๙๔

เด็กหญิงอภิญญา แพ่งสภา
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๙๕
เด็กหญิงฉันทลักษณ์ ทองสาย

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๙๖

เด็กหญิงราตรี พานทอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๙๗

เด็กหญิงศกาวรัตน์ นนท์สุวรรณ
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๙๘

เด็กหญิงกนกวรรณ คงเทียน
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๑๙๙

เด็กหญิงฐิติมา หอมชะเอม
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๐๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

นาคปานเสือ
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๐๑

เด็กชายณัฐภาส บรรเทากิจ
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๐๒

เด็กชายวิชิตพล แสนบัณฑิตย์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๐๓
เด็กชายภัทรดนัย คล้ายคดี

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๐๔

เด็กชายธีรดนย์ สุทธิโสม
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๐๕

เด็กชายยุทธกาญ โพธิสุรินทร์

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๐๖

เด็กชายอภิชิต ไชโย
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๐๗
เด็กชายชัยพัชร์ ฉิมบ้านไร่

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๐๘

เด็กหญิงรพีภัทร วรรธนวรพงศ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๐๙

เด็กหญิงรุ้งตะวัน เทศน์ดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๑๐

เด็กหญิงอภิรยา นิธิพงษ์วนิช
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๑๑

เด็กหญิงอัมพิกา แปนเหมือน
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๑๒

เด็กหญิงสิริกัญญา ใจดี
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๑๓

เด็กหญิงปยมาศ ปูย่า
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๑๔

เด็กหญิงอรสา แก้วศรี
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๑๕

เด็กหญิงณัชชา ทองยา
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๑๖

เด็กหญิงณิชกุล นิมา
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๑๗

เด็กหญิงสลิลทิพย์ แสนรัตน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๑๘

เด็กหญิงนภัสร เติมประชุม
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๑๙

เด็กหญิงสุนิสา ดวงศรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๗๘ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๖๒๒๐

เด็กหญิงวราพร ชาวนา
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๒๑

เด็กหญิงวริศรา ภู่สง่า
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๒๒

เด็กชายพัทธพล สินสวัสดิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๒๓

เด็กชายจิระพงศ์ แดงสุทธา
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๒๔

เด็กหญิงรสริน ทรัพย์เล็กจิตต์
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๒๕

เด็กชายกิตติภพ เพชรรัตน์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๒๖

เด็กหญิงศศิปรียา ปากดี
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๒๗

เด็กหญิงสกุลทิพย์ จันทร์สะอาด
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๒๘

เด็กหญิงภาวนาพร ชนะศรีโยธิน
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๒๙

เด็กหญิงนิภาพร หนุนเพชร
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๓๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา มาจันทร์

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๓๑

เด็กชายกิตติธัช แสงจินดา
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๓๒

เด็กชายอนุทัศน์ ประจวบสุข
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๓๓

เด็กชายเจษฎา ผากาเกตุ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๓๔

เด็กหญิงกนกวรรณ น่วมภักดี
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๓๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชูบ้านนา
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๓๖

เด็กหญิงทิชา จันทร
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๓๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไกล่เกลีย

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๓๘

เด็กหญิงณัฐชยา สุตาต๊ะ
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๓๙

เด็กหญิงทัสพร เผ่าเพ็ง
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๔๐

เด็กหญิงปราวรรณ ลืมไมมิต
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๔๑

เด็กหญิงภาสิณี ภู่หลง
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๔๒

เด็กหญิงรสิกา เกษาหอม
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๔๓

เด็กหญิงอชิรญา เกตุเทศ
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๔๔
เด็กชายภักดิชานนท์

์

ยอดมี
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๔๕

เด็กชายจักรภัทร ทัดไธสง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๔๖

เด็กชายเฉลิมเกียรติ กลินหอม

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๔๗

เด็กชายณัฐวุฒิ คำภิมูล
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๔๘

เด็กชายนิรัตติศัย คล้ายสุวรรณ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๔๙

เด็กชายพัสกร พุกเปยม
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๕๐
เด็กชายฤกษ์ดี พูลมาลย์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๕๑

เด็กชายวิวัฒน์ ช่วยรอด
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๕๒

เด็กชายศุภวิชญ์ บุญขวาง
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๕๓

เด็กชายเกรียงไกร ศรีสุข
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๕๔

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีบุตรศรี
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๗๙ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๖๒๕๕

เด็กชายวีรภัทร ปนมา
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๕๖

เด็กหญิงกนกวรรณ รัตนโค้น
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๕๗

เด็กหญิงขวัญชนก เกตุโรจน์
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๕๘

เด็กหญิงณัฐธิดา ทองอ่วม
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๕๙

เด็กหญิงพรนัชชา สวัสดีผล
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๖๐

เด็กหญิงพัชรพร สวัสดีผล
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๖๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ เกียนประโคน
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๖๒

เด็กหญิงอักษร คุ้มไขนุ่น
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๖๓

เด็กหญิงจุฑาพร ชืนโพธิ

่ ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๖๔ เด็กหญิงทิพย์ภาวรรณ
สอนรัตน์

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๖๕

เด็กหญิงปภัสรา ขัดสาย
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๖๖

เด็กหญิงจิรัฐิติกาล มงคลบุตร
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๖๗

เด็กหญิงพรรณชนก ศรีจันทร์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๖๘

เด็กหญิงปทมวรรณ สุวรรณวงษ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๖๙

เด็กชายเจษฎาภรณ์ กลินหอม

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๗๐

เด็กชายณัฐวัฒน์ กล้ากลางดอน
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๗๑

เด็กชายต่อสู้ เมฆทอง
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๗๒

เด็กชายพีระพล ทวีเดช
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๗๓

เด็กชายศตวรรษ โนนไทย

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๗๔

เด็กชายชนภัทร ทรัพย์มา

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๗๕

เด็กชายภูริพัฒน์ ทับทิม
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๗๖

เด็กหญิงดวงกมล จันทร
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๗๗

เด็กหญิงพรรณภษา ทองมาก
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๗๘

เด็กหญิงพรชนก วงษ์ทิพย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๗๙

เด็กหญิงวารีรัตน์ เกิดแก้ว
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๘๐

เด็กหญิงบงกช แจ่มจำรัส
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๘๑
เด็กหญิงทิพย์ประภา เทศน์ดี

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๘๒

เด็กหญิงกนกวรรณ นิลสยาม
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๘๓

เด็กชายจักรินทร์ แสงวรรณ
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๘๔

เด็กหญิงณัทฐิพร แตงอ่อน
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๘๕

เด็กหญิงปภัสสร ลาภคำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๘๖

เด็กหญิงสุภาภรณ์ พรมสำพราน
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๘๗

เด็กหญิงนำทิพย์ คำศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๘๘

เด็กหญิงอิศรียา กสิกรรม
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๘๙

เด็กหญิงกาญจนา สุทินเผือก
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๘๐ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๖๒๙๐

เด็กหญิงมัลลิกา กุมผัน
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๙๑

เด็กชายธงชัย หมืนเจริญ

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๙๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ขีดวัน
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๙๓

เด็กหญิงกุลสตรี เพชรหมู่
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๙๔

เด็กหญิงชลลดา บำเพ็ญเชาว์
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๙๕

เด็กหญิงพณัฐชา ขำแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๙๖

นางสาวนภิศรา สุขถนอม
๒๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๙๗

นางสาวปุริมพร กอสาลี

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๙๘

นางสาวสิริลักษณ์ สมาวัด

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๒๙๙

นางสาวอรัญญา สุวรรณแสง
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๓๐๐
นายอคิน แก้วกระจ่าง

๐๗/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๓๐๑

นางปานใจ ภัทรสุวรรณกิจ
๒๓/๐๕/๒๕๑๕

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๓๐๒

นางสาวพนอ เล็ดรอด
๑๔/๑๐/๒๕๑๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๓๐๓

นางสาวชมภูนุช ลาบึง
๑๒/๐๔/๒๕๒๓

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๓๐๔
นางสาวมธุกันตา แซ่ลิม

้

๐๖/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๓๐๕

นางสาวธิดารัตน์ สุขศรีทอง
๐๔/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๓๐๖

นางสาวนันท์นภัสร์ นรินทรสรศักดิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๒๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๓๐๗

นางสาวมัญชรี ศรีวิชัย
๑๔/๐๘/๒๕๒๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๓๐๘
นางสาวแสงดาว ฉวนศรี

๓๑/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๓๐๙
นางสาวมณฑาทิพย์ ปลืมน้อย

้

๒๖/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๔๕๙/๖๓๑๐

เด็กหญิงปทุมทิพย์ บุญศักดิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยา
วัดเปร็งราษฎร์บำรุง

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๑๑

เด็กหญิงศดานันท์ ศิริศิลป
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา
วัดเปร็งราษฎร์บำรุง

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๑๒

เด็กหญิงชิดชนก ชัยภักดี
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา
วัดเปร็งราษฎร์บำรุง

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๑๓

เด็กหญิงอรนิตา พิศนอก
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา
วัดเปร็งราษฎร์บำรุง

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๑๔

เด็กชายนรุตม์ชัย สวัสดิวงศ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา
วัดเปร็งราษฎร์บำรุง

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๑๕

เด็กชายธนกฤต ชอบสำโรง
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยา
วัดเปร็งราษฎร์บำรุง

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๑๖

เด็กหญิงจิติมา ทองศรี
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยา
วัดเปร็งราษฎร์บำรุง

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๑๗

เด็กหญิงอทิตยาพร ประครองใจ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยา
วัดเปร็งราษฎร์บำรุง

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๑๘

เด็กหญิงษยวดี เงาศรี
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยา
วัดเปร็งราษฎร์บำรุง

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๑๙

เด็กหญิงนิสากร บุญเผือน

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยา
วัดเปร็งราษฎร์บำรุง

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๒๐
เด็กชายปญญากรณ์ คำภู

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยา
วัดเปร็งราษฎร์บำรุง

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๒๑

เด็กหญิงกุลธิดา เพ็ชรภา
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา
วัดเปร็งราษฎร์บำรุง

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๒๒

เด็กหญิงนันท์นภัส ชัยการนิติวัฒน์
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา
วัดเปร็งราษฎร์บำรุง

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๒๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เงินนา
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยา
วัดเปร็งราษฎร์บำรุง

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๒๔

เด็กชายกฤตบุญ แสงวัฒน์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยา
วัดเปร็งราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๘๑ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๖๓๒๕

เด็กหญิงอรพิณ ธรรมชาติ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยา
วัดเปร็งราษฎร์บำรุง

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๒๖

เด็กหญิงอาภารัตน์ คณาสาร
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา
วัดเปร็งราษฎร์บำรุง

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๒๗

เด็กหญิงพิจิตรา เขียวหวาน
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา
วัดเปร็งราษฎร์บำรุง

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๒๘

เด็กชายจีรวัฒน์ แก้วมณีวัฒน์
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยา
วัดเปร็งราษฎร์บำรุง

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๒๙

เด็กชายธนบดี จันทาวี
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา
วัดเปร็งราษฎร์บำรุง

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๓๐

เด็กหญิงมาลินี ตองอ่อน
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยา
วัดเปร็งราษฎร์บำรุง

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๓๑

เด็กชายฉันทวุฒ ศิริ
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยา
วัดเปร็งราษฎร์บำรุง

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๓๒
เด็กหญิงดณัฎฐณิชา บุญพินิจ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยา
วัดเปร็งราษฎร์บำรุง

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๓๓

เด็กหญิงกฤติมา ทัศบุญนาค
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยา
วัดเปร็งราษฎร์บำรุง

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๓๔

เด็กชายศิวกร ปกกาเวสา
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยา
วัดเปร็งราษฎร์บำรุง

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๓๕

เด็กหญิงสุนิตตา นิลนามมะ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา
วัดเปร็งราษฎร์บำรุง

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๓๖

เด็กหญิงวิมพ์วิภา เงินศรีสุข

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยา
วัดเปร็งราษฎร์บำรุง

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๓๗

เด็กชายอัมรินทร์ ประมาณ
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา
วัดเปร็งราษฎร์บำรุง

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๓๘

เด็กชายศุภเสกร์ สายแสง
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา
วัดเปร็งราษฎร์บำรุง

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๓๙

เด็กชายกีรติ เอียมสาหร่าย

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยา
วัดเปร็งราษฎร์บำรุง

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๔๐
เด็กหญิงพัชธิรานันท์ นักธรรม

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยา
วัดเปร็งราษฎร์บำรุง

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๔๑

เด็กหญิงนภสร สว่างแก้ว
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยา
วัดเปร็งราษฎร์บำรุง

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๔๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เพชรประไพ

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยา
วัดเปร็งราษฎร์บำรุง

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๔๓

เด็กชายกมลภพ เขียวจู

๒๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๔๔

เด็กชายไชยวัฒน์ ชอบฉิมพาลี
๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๔๕

เด็กชายธนาธร ชูชาติชัยณรงค์
๒๗/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๔๖

เด็กชายธีรภัทร ทิพยรัตน์
๑๓/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๔๗

เด็กชายนนธี ทิพวรรณ
๒๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๔๘

เด็กชายภราดร คำแก้ว
๒๒/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๔๙

เด็กชายวัชชัย อ่อนละมูล ๔/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๕๐

เด็กชายวิรวัตน์ ศรีธนาวงษ์ชัย ๘/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๕๑

เด็กชายอธิวัฒน์ สุขดิษฐ์
๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๕๒

เด็กชายอนุชิต รอดบุญเกิด
๑๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๕๓

เด็กชายอนุพันธ์ ดียามา
๑๕/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๕๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เอียมกลาง

่

๒๔/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๕๕

เด็กหญิงกชกร พุดม่วง
๒๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๕๖

เด็กหญิงกัญญพัชร รอดคล้าย ๑/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๕๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ รอดบรรจบ
๒๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๕๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ เจียเจริญ

่

๑๐/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๕๙

เด็กหญิงชนกนันท์ ไชยบุรี ๗/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๘๒ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๖๓๖๐

เด็กหญิงชลิตา นุชสา
๓๐/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๖๑

เด็กหญิงชุลีพร กลำทอง
๒๐/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๖๒

เด็กหญิงฐานิดา ปะตะวัง
๒๘/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๖๓

เด็กหญิงณัฐชา ปานทับ ๒/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๖๔

เด็กหญิงณัฐฐา สมพันธ์
๑๘/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๖๕

เด็กหญิงดวงฤดี สุนาอาจ
๒๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๖๖

เด็กหญิงนภัส ม่วงสนธิ

์

๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๖๗

เด็กหญิงพลอยชมพู แซ่ตัง

้

๘/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๖๘

เด็กหญิงพิชชาภา นุ้ยปากช่อง
๒๐/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๖๙

เด็กหญิงพิรชา ไม้หนองบัว
๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๗๐
เด็กหญิงภิรญา ธรรมวุฒิชัย

๒๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๗๑

เด็กหญิงศศิประภา เบญจเพชร ๔/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๗๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ วิเศษสุวรรณ
๒๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๗๓

เด็กหญิงสิตานัน เพชรนิล
๒๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๗๔

เด็กหญิงสิริวิมล แพประสิทธิ

์

๒๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๗๕

เด็กหญิงอภิญญา อคิราห์วัทน์ ๖/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๗๖

เด็กหญิงอัครมณี นุชสา
๒๗/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๗๗

เด็กหญิงอาภาพร อินกราด
๒๙/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๗๘

เด็กชายกิตติกร กาเพ็ง ๒/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๗๙

เด็กชายเจษฎา บุญทา

๒๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๘๐

เด็กชายชัยนรินทร์ ทองใบ
๑๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๘๑

เด็กชายธนาภัทร์ บำรุง ๓/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๘๒

เด็กชายธีธัชพงศ์ เกิดบัว
๒๕/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๘๓

เด็กชายนนทณัฐ รองาม
๑๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๘๔
เด็กชายปกรณ์เกียรติ บัวคลี

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๘๕

เด็กชายพิพัฒน์ ศรีม่วง
๒๔/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๘๖

เด็กชายเมธา ทองคง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๘๗

เด็กชายสุธี คุ้มทรัพย์
๒๗/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๘๘

เด็กชายสุรพงษ์ สุขจิตร
๑๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๘๙

เด็กชายอนุชา มีอุดม

๑๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๙๐
เด็กหญิงชนาภา บ้านกล้วย

๒๓/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๙๑

เด็กหญิงชลธิชา สมพูล
๑๒/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๙๒

เด็กหญิงญาดา ใจชนะ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๙๓

เด็กหญิงธัญวรัตม์ แซลี

้

๑๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๙๔

เด็กหญิงนัฐนิชา วันเทียง

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๘๓ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๖๓๙๕

เด็กหญิงนันทภัค เปยมอรุณ
๑๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๙๖

เด็กหญิงนันธิดา สอนหัด
๒๘/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๙๗
เด็กหญิงบุญญารัตน์ แก้วสายแสง ๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๙๘

เด็กหญิงเบญจพร พัดสิทธิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๓๙๙

เด็กหญิงผกามาศ มารศรี
๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๐๐
เด็กหญิงแพรพิไล พูลสวัสดิ

์

๑๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๐๑
เด็กหญิงภณิดา ปรึกษา ๘/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๐๒

เด็กหญิงมิลตรา สายสุวรรณ ๗/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๐๓

เด็กหญิงยลดา คุ้มครอง
๒๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๐๔

เด็กหญิงรัตนา ทองรัสมี
๑๑/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๐๕
เด็กหญิงลลิตา ภูมิรินทร์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๐๖

เด็กหญิงวรรณวิสา ตรีเนตร ๗/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๐๗

เด็กหญิงวันใส ทองดีศรี
๒๐/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๐๘

เด็กหญิงสิรีธร มาดเหมาะ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๐๙
เด็กหญิงสุจิตราภรณ์ สุขศรี

๑๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๑๐

นางสาวสุพัชชา แซ่เล้า ๘/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๑๑

เด็กหญิงสุภาวดี โต๊ะเงิน
๑๗/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๑๒

เด็กหญิงอรปรีญา การกล้า
๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๑๓

เด็กชายกิศดา ดีดพริม

้

๑๘/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๑๔

เด็กชายกมลชัย แพทย์จะเกร็ง
๒๖/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๑๕

เด็กชายคฑาวุธ หวานอ่อน ๒/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๑๖

เด็กชายจักรพรรดิ

์

จันทร์เทศ
๑๙/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๑๗

เด็กชายเฉลิมพล นวลสันเทียะ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๑๘

เด็กชายชัยเดช อุดมนาค
๒๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๑๙

เด็กชายณัฐวุฒิ คุณคนอง
๒๓/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๒๐

เด็กชายธนวัฒน์ รัดท้วม ๘/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๒๑

เด็กชายธวัชชัย หนูเทพย์
๒๗/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๒๒

เด็กชายธีรภัทร์ อวนปอง
๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๒๓

เด็กชายนัธทวัฒน์ คูหา
๒๕/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๒๔

เด็กชายบูรพา ธรรมสาลี ๑/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๒๕

เด็กชายปรเมศร์ พรประเสริฐ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๒๖
เด็กชายพงษ์สุวรรณ ลิมเจริญ

้

๒๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๒๗

เด็กชายพิทวัส แจ่มใส ๗/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๒๘

เด็กชายมงคลชัย จาบสุวรรณ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๒๙

เด็กชายวิภูวัฒน์ ทิพประเสริฐ
๒๐/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๘๔ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๖๔๓๐

เด็กชายศตวรรษ จือดำรงค์
๑๒/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๓๑

เด็กชายศิวพันธ์ ม่วงเปย
๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๓๒

เด็กชายสุพิพัตร ประยงค์กลิน

่

๑๔/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๓๓

เด็กชายอัคคเดช กลินหอมรืน

่ ่

๑๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๓๔

เด็กชายชนินทร์ สมถวิล ๗/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๓๕

เด็กหญิงกชกร น้อยถนอม
๒๔/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๓๖

เด็กหญิงจันทิมา ปดจะโร
๑๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๓๗

เด็กหญิงชลดา เทียนยิม

้

๑๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๓๘
เด็กหญิงณัฎฐกาญน์ ผึงกรรฐ์

่

๒๗/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๓๙

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ ปานเอียม

่

๑๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๔๐
เด็กหญิงธนภร จันทรา

๒๘/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๔๑

เด็กหญิงปานศิริ ดีประเสริฐ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๔๒

เด็กหญิงภคพร อินทร์กล่อม

๑๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๔๓

เด็กหญิงมุฐิตา บำเพ็ญสุข
๑๐/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๔๔

เด็กหญิงศรุตยา สุขรินทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๔๕

เด็กหญิงอรจิรา เรืองคำ
๒๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๔๖

เด็กหญิงอัยเรศน์ แก้วสีขาว
๒๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๔๗

เด็กชายจักรพรรดิ

์

ไล้สุวรรณ
๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๔๘

เด็กชายจีรพัฒน์ ศรศิลป
๒๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๔๙

เด็กชายชนะชล เสาร์ทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๕๐

เด็กชายซันชาย ใจเอือ

้

๖/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๕๑

เด็กชายดนัย แก้วสุขแท้

๑๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๕๒

เด็กชายธนกร พรมเวียง
๑๗/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๕๓

เด็กชายธนวัฒน์ สุขสง่า
๓๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๕๔

เด็กชายธีรทัศน์ บุญประเสริฐ ๘/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๕๕

เด็กชายธีรภัทร ศรีอนุศิษฏ์
๑๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๕๖

เด็กชายบรรดาศักดิ

์

ขาวผ่อง ๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๕๗

เด็กชายปฏิภาณ ปนแก้ว ๔/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๕๘

เด็กชายประเสริฐ เกียรติกระโทก
๑๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๕๙

เด็กชายพัชนะ ขวัญเนตร ๒/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๖๐
เด็กชายพีรพล จันทร์โต

๑๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๖๑

เด็กชายเมธาพัฒน์ ชนเมศบุณยวีร์
๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๖๒

เด็กชายศตานนท์ ปนทรัพย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๖๓

เด็กชายศราวุธ แดงกลิน

่

๖/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๖๔

เด็กชายสราวุฒิ ยิมละมัย

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๘๕ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๖๔๖๕

เด็กชายแสนศักดิ

์

เอียมจริง

่

๕/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๖๖

เด็กชายรัฐพงษ์ พรมงาม
๑๙/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๖๗

เด็กหญิงจันทิมา คำมะนา
๑๗/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๖๘

เด็กหญิงชืนฤดี

่

บุญพยุง
๑๘/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๖๙

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ อินจาด
๒๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๗๐

เด็กหญิงนริสา เลียบประเสริฐ

๊

๑๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๗๑

เด็กหญิงปณิดา เอกวัตร
๑๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๗๒

เด็กหญิงพรรณษา ขำเถือน

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๗๓

เด็กหญิงภัทรวรรณ โคตรประทุม
๒๕/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๗๔

เด็กหญิงยศวดี รมณียรัศมี

๑๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๗๕

เด็กหญิงวนิศรา บุญทิวนาค

๒๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๗๖

เด็กหญิงศศิธร มาลัย
๒๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๗๗

เด็กหญิงสุจินดา ยุงหนู ๓/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๗๘

เด็กหญิงสุภาวดี ขำงาม
๑๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๗๙

เด็กหญิงอรณิชา กลินเจริญ

่

๑๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๘๐

เด็กหญิงอารี แก้วสีคร้าม
๑๑/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๘๑

เด็กหญิงปภากร วงศ์เพ็ชร์
๑๘/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๘๒

เด็กชายกฤษฎา บุนเฮง
๑๐/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๘๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เกตุอุดม
๒๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๘๔

เด็กชายเจษฎา วารีดี
๑๕/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๘๕

เด็กชายชนาธิป เงินมัน

่

๑๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๘๖

เด็กชายฐิติรัฐ สังข์แก้ว ๗/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๘๗

เด็กชายต้นบุญ แจ้งตระกูล
๑๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๘๘

เด็กชายธนกร ใจก๋ง
๑๙/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๘๙

เด็กชายธนกร แสงม่วง

๒๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๙๐

เด็กชายนครินทร์ แสงคำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๙๑

เด็กชายนฤเบศ พรประเสริฐ ๗/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๙๒

เด็กชายบรรหาร ยิมกัลป

้

๑๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๙๓

เด็กชายปฐภพ เทพสุวรรณ์
๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๙๔

เด็กชายปยพงศ์ ศิริสุนทร

๒๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๙๕

เด็กชายพันภพ ใต้ตรงเขียน ๒/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๙๖

เด็กชายพีรพัฒน์ จ้อยเจริญ
๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๙๗

เด็กชายภานุวัฒน์ ปูมิม

้

๑๖/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๙๘

เด็กชายสิทธินันต์ สอนครบุรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๔๙๙

เด็กชายอติวัณณ์ สกุลคต

๒๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๘๖ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๖๕๐๐
เด็กชายอนันดา ขำบาง ๘/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๐๑

เด็กชายธนวัฒน์ พรมงาม
๑๙/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๐๒
เด็กหญิงกัลยรัตน์ แตงอ่อน

๑๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๐๓

เด็กหญิงจารุวัน หลักคำพันธุ์ ๑/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๐๔
เด็กหญิงทับทิมแก้ว เพียรประเสริฐ ๘/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๐๕

เด็กหญิงนิชธาวัลย์ ยกไว้
๑๔/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๐๖
เด็กหญิงบุญรดา พ่วงใจ

๒๗/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๐๗

เด็กหญิงปทิตตา ทิพรัตน์
๒๓/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๐๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ แย้มสวน
๒๗/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๐๙

เด็กหญิงภัลดา ตันวงค์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๑๐
เด็กหญิงศิริพร ชัยศร

๒๒/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๑๑

เด็กหญิงสุธิชา วรสมจิตร์ ๗/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๑๒

เด็กหญิงสุวิดา จุติตรี
๒๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๑๓

เด็กชายกฤษดา ยีสุ่นศรี

่

๒๙/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๑๔

เด็กชายไกรสร ทองเปรม
๑๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๑๕

เด็กชายคุณกร เก้าสินชัย
๒๓/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๑๖

เด็กชายจุลจักร พลอยพุ่ม
๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๑๗

เด็กชายทรงพล กิมแกมแก้ว ๔/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๑๘

เด็กชายธนวัฒน์ บานชืน

่

๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๑๙

เด็กชายธวัชชัย หิรัญเพิม

่

๑๔/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๒๐

เด็กชายนนทชัย เกิดทอง
๒๓/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๒๑

เด็กชายบวร บุญพร ๓/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๒๒

เด็กชายปฐมพงษ์ คุณทรัพย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๒๓

เด็กชายพัสกร จันทร์เกษม ๙/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๒๔

เด็กชายพีรภัทร สังข์ทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๒๕

เด็กชายภานุพงษ์ บัวเฟอง
๒๒/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๒๖

เด็กชายภูธเนศ เจียรสุข
๒๙/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๒๗

เด็กชายเลิดศักดิ

์

เพ็งศรี ๙/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๒๘

นายศิริศักดิ

์

เพ็ชรจัน

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๒๙

เด็กชายสิทธิพงษ์ ไล้สุวรรณ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๓๐
เด็กชายอนุพัฏ บรรดาศักดิ

์

๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๓๑

เด็กชายอินทนนท์ หลอดทอง
๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๓๒

เด็กชายณัฐภูมินทร์ รูปดี
๒๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๓๓

เด็กหญิงเกสรา โกมลสิงห์
๑๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๓๔

เด็กหญิงจิรวรรณ บุญสงวน
๓๐/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๘๗ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๖๕๓๕

เด็กหญิงณิชาภา ทองทับพันธ์
๓๑/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๓๖

เด็กหญิงปรวรรณ พึงบุญ

่

๒๔/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๓๗

เด็กหญิงพิจิตรา จีเพ็ชร

้

๒/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๓๘

เด็กหญิงมณฑิตา ประเสริฐวิทย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๓๙

เด็กหญิงวรารัตน์ มาสาลี
๒๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๔๐

เด็กหญิงศิรพาภรณ์ ภู่สมร
๑๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๔๑

เด็กหญิงสุนิตา แจ้งตระกูล
๒๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๔๒

เด็กหญิงโสภิญา เสาแบน
๓๑/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๔๓

เด็กหญิงอรัญญา เพ็ชรดี
๒๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๔๔

เด็กชายกิตติธัช ตาดทอง ๙/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๔๕

เด็กชายขวัญชัย ศรีบุตร
๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๔๖

เด็กชายจตุรวิทย์ น้อยสัมฤทธฺ์
๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๔๗

เด็กชายเจษฎา สอนฉำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๔๘

เด็กชายชัยณรงค์ เย็นเกิด
๒๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๔๙

เด็กชายณัฐกิจ เผ่าประเสริฐ ๖/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๕๐

เด็กชายทศนัย ทองคำ
๑๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๕๑

เด็กชายธนรัตน์ ปูมิม

้

๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๕๒

เด็กชายธวัชชัย อนันต์สินชัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๕๓

เด็กชายธัญเทพ รวงผึง

้

๓๐/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๕๔

เด็กชายนพรัตน์ แก่นอากาศ
๒๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๕๕

เด็กชายบุญยกร สามเรือนทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๕๖

เด็กชายปุณวัฒน์ รองาม
๑๖/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๕๗

เด็กชายพิชาภพ ตองอ่อน
๒๓/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๕๘

เด็กชายพีระพล พูลสวัสดิ

์

๕/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๕๙

เด็กชายมงคล น้อยสัมฤทธิ

์

๕/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๖๐

เด็กชายลัทธพล บำรุงศรี
๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๖๑

เด็กชายวัชรากร ยิมละมัย

้

๑๗/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๖๒

เด็กชายศิวพงษ์ เพ็ญจันทร์
๑๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๖๓

เด็กชายสุภวัฒน์ ตินเฮง

้

๑๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๖๔

เด็กชายอนุสรณ์ แจ้งจำรัส
๒๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๖๕

เด็กชายปานทอง วงค์เพ็ชรชัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๖๖

เด็กชายเมธา กลินจิงหรีด

่ ้

๔/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๖๗

เด็กชายปยะวัฒน์ อยู่สบาย
๒๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๖๘

เด็กชายสิทธิกร เอกวงษ์
๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๖๙

เด็กหญิงปนัดดา มีมา
๑๒/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๘๘ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๖๕๗๐

เด็กหญิงจริยา คงเอียม

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๗๑

เด็กหญิงชลดา มดศรีแก้ว ๖/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๗๒

เด็กหญิงทิพวรรณ ยุงหนู
๒๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๗๓

เด็กหญิงพีรดา ตะพัง
๒๕/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๗๔

เด็กหญิงแพรพรรณ ดุจดา
๒๓/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๗๕
เด็กหญิงมาลัยรัตนา มดตะวัน

๒๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๗๖

เด็กหญิงวัชญามล เกษมเสถียร
๓๐/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๗๗

เด็กหญิงสายธาร มุมกระโทก ๕/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๗๘

เด็กหญิงสุพรรณษา สละทอง
๑๔/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๗๙

เด็กหญิงเหมือนฝน จันทร์แดง
๒๔/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๘๐
เด็กชายกฤษฎา กันยามา ๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๘๑

เด็กชายชัยชนะ เนตรโกศล ๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๘๒

เด็กชายณัฐกาญจน์ ชุ่มโสภณ ๖/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๘๓

เด็กชายเดชพนต์ กงทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๘๔

เด็กชายดรณัย คำประเสริฐ ๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๘๕

เด็กชายนัทภัทร เติมผล

๒๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๘๖

เด็กชายปฏิพัฒน์ สายสังข์ ๑/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๘๗

เด็กชายพัชรพล สมภา
๑๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๘๘

เด็กชายเพชรมงคล แก้วสาร

๑๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๘๙

เด็กชายภูมิสิษฐ์ จำปาจันทร์
๒๖/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๙๐

เด็กชายมณฑล นิชกรรม ๙/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๙๑

เด็กชายวัชรภรณ์ ช่วยบรรจง ๘/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๙๒

เด็กชายศราวุฒิ แก่นดี ๘/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๙๓

เด็กชายสัตยา รษีพันธ์
๒๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๙๔

เด็กชายอนุชา ปานกล้า
๑๖/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๙๕

เด็กชายอานุภาพ โพธิสาตร์

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๙๖

เด็กหญิงอารียา เจียมสินดี
๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๙๗

เด็กหญิงอรจิรา ปลืมใจสุข

้

๕/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๙๘

เด็กหญิงอรุณรัตน์ บุตรสวัสดิ

์

๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๕๙๙

เด็กหญิงณัฐกานต์ โสภี
๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๐๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เล่าสกุลชัย ๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๐๑

เด็กหญิงกาญจนธัช รุ่งเรือง
๒๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๐๒

เด็กหญิงจิราพร แก้วนุ่ม
๒๘/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๐๓

เด็กหญิงชวาลา เจิญธรรม

๑๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๐๔
เด็กหญิงณัฐจิรา มุมทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๘๙ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๖๖๐๕

เด็กหญิงณัฐรดา นาคทอง
๑๖/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๐๖

เด็กหญิงบัณฑิตา เรืองแสง
๑๐/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๐๗
เด็กหญิงพัชราวรรณ แก้วมืด

๒๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๐๘

เด็กหญิงวัชรี สิมัยนาม
๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๐๙

เด็กหญิงอริยา ทองทิพย์
๒๗/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๑๐

เด็กหญิงอลิสา นาชม
๑๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๑๑

เด็กหญิงนิยตา หอมกลิน

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๑๒

เด็กหญิงหทัยพันธน์ ศิลตระกูล
๒๗/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๑๓

เด็กหญิงไอรดา แก้วประเสริฐ
๒๗/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๑๔

เด็กชายเกริกชัย ประฐมสุข
๒๒/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๑๕

เด็กชายจิรานุวัฒน์ น้อยสัมฤทธิ

์

๒๑/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๑๖

เด็กชายชยางกูร ขันแก้ว
๒๗/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๑๗

เด็กชายธวัชชัย สุขมะ
๒๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๑๘

เด็กชายปริวัตร อินทรเมือง

๒๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๑๙

เด็กชายอนุชา ยีสุ่นศรี

่

๒๑/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๒๐

เด็กหญิงสุกัญญา ขอเจือกลาง

๒๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๒๑

เด็กหญิงวรรณวิษา อาจเนียม ๕/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๒๒

เด็กชายกฤษณะ สอนรัตน์
๑๒/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๒๓

เด็กชายภูวคุณ ด้วงนิล
๒๒/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๒๔

นายอานนท์ ยินดี
๒๙/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๒๕

เด็กชายศรรัก แสงแก้ว
๑๔/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๒๖

เด็กหญิงศุภรัตน์ สมชาย
๒๔/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๒๗

เด็กหญิงสุกัญญา สุขประเสริฐ
๒๐/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๒๘

เด็กชายเจษฏาภรณ์ เหมืองทอง
๒๕/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๒๙

เด็กชายฐาปนพงศ์ แย้มแม่ง
๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๓๐

เด็กชายธีรภัทร์ ยิมละมัย

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๓๑

เด็กชายยงยุทธ แจ้งตระกูล
๑๖/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๓๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

สมอเนา
๒๒/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๓๓

เด็กชายอรุณ ดำพังไกร
๑๘/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๓๔

นายอำนาจ โค้วฮวด
๑๐/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๓๕

เด็กชายวรพงศ์ ทองปาน
๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๓๖

เด็กชายประสพโชค สุขญาติ
๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๓๗

เด็กชายณัฐพงศ์ ชาวกำแพง

๑๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๓๘

เด็กชายชานนท์ โกวิทย์
๓๐/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๓๙

นายอรรถชัย บุญทอง
๒๐/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๙๐ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๖๖๔๐

เด็กชายกฤษดา ปตตังละพา
๓๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๔๑

เด็กชายชนณัฐ
เจริญอุดมโชคชัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๔๒

นายณกฤศ ผลอ้อ ๗/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๔๓

เด็กชายณันทวัฒน์ ทองแย้ม
๒๐/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๔๔

เด็กชายธนาทร ภัทรธนฐากูร
๑๕/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๔๕

เด็กชายธีรภัทร สัมพันธมิตร ๓/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๔๖

เด็กชายประสิทธิพร โตน้อย
๑๙/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๔๗

เด็กชายวีรวัฒน์ สีรุ่ง ๗/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๔๘

เด็กชายหาญณรงค์ ใจหาญ
๒๖/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๔๙

เด็กชายอัครภูมิ สุวรรณวิเวก
๓๐/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๕๐
เด็กชายอิทธิพล บัญญัติ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๕๑

นายธีรพัฒน์ วงษ์เอียม

่

๒๖/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๕๒

เด็กชายประสพชัย สุขญาติ
๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๕๓

เด็กชายรัฐนนท์ สุขแสง
๑๓/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๕๔

เด็กหญิงณัฐวรรณ จิตมัน

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๕๕

เด็กหญิงอรอุมา แวนรัมย์
๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๕๖

นายศานติ ขวัญอ่อน ๘/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๕๗

เด็กชายคุณากร เรืองอุบล
๒๑/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๕๘

เด็กชายจักรพันธ์ วงษา
๒๐/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๕๙

เด็กหญิงจันทรา แก้วลำสัน

้

๑๖/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๖๐

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ครุทอง
๑๐/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๖๑

เด็กหญิงศิริพร สอนแจ้ง ๔/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๖๒

เด็กหญิงสุนิสา เครืองทองใหญ่

่

๒๔/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๖๓

นายพชรพล คำอิง

้

๑๗/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๖๔

นางสาวณริสา เอียมศรี

่

๑๖/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๖๕

นางสาวปนมณี งามพริง

้

๘/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๖๖

เด็กชายกัณฐวัศ สนธิ ๖/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๖๗

นางสาวสุพรรษา เหมือนวิหาร ๔/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๖๘

นายกฤษดา สามเรือนทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๖๙
เด็กหญิงเบญจมินทร์ จัตุเชือ

้

๒๓/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๗๐
นายณัฐสิทธิ

์

คำเจริญ
๑๓/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๗๑

นางสาวเต็มดวง หนูเทพย์
๒๐/๑/๒๕๔๒ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๗๒

นายอรรถธนทิพ จันแดง
๔/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๗๓

นางสาววิศิตตา ฮุนตระกูล
๑๐/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๗๔

นางสาวอารียาลักษ์ มาลศรี
๒๘/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๙๑ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๖๖๗๕

นายทัศนัยน์ สักการะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๗๖

นางสาววชิราพรรณ ช่วยกล่อม
๒๒/๖/๒๕๔๓ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๗๗

นายธนวิชญ์ จันทนะคีรี
๒๒/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๗๘

นายณัฐพล จอมทุม
๒๖/๕/๒๕๔๒ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๗๙

เด็กชายวุฒิชัย ทิพย์อุทัย
๒๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๘๐

เด็กชายวิทวัส รัตนสุริยกุล ๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๘๑

เด็กหญิงศิริพร จ้อยมาก
๑๙/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๘๒

เด็กหญิงวิลาวัลย์ พุฒลา
๒๕/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๘๓

เด็กหญิงสุพิชชา เทศสกุล
๓๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๘๔

เด็กหญิงวริศรา เสนาะสรรพ์
๑๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๘๕

เด็กหญิงฑิฆัมพร สายแก้ว
๒๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๘๖

เด็กหญิงวริศรา พุ่มพวง
๒๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๘๗

เด็กหญิงสิริณัฎฐ์ มหาปญญภักดิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๘๘

เด็กหญิงวรัญญา ฉิมป
๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๘๙

เด็กชายธนกร อ้นประเสริฐ ๔/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๙๐

เด็กชายอนุสรณ์ สวัสดิผล
๒๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๙๑

เด็กชายธนกิตติ

์

บุญเลียง

้

๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๙๒

เด็กชายธีรพงศ์ ยังยืน

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๙๓

เด็กชายนวพล อยู่นาน
๒๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๙๔

เด็กชายวรากร ภูกาม
๒๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๙๕

เด็กชายกฤษดา ดีพระ
๒๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๙๖

เด็กชายพัชรพล เจริญวัย
๒๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๙๗

เด็กชายรัฐชัย เทศสกุล
๑๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๙๘

เด็กชายชิณธรัฏฐ์ อุ่นภา ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๖๙๙

เด็กชายภูชนะพล เชษฐวัน ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๐๐
เด็กชายทัตศพงศ์ ปานแดง ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๐๑
เด็กหญิงอิง สมพันธ์

๒๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๐๒

เด็กหญิงทัตพิชา โพธิอ้น

์

๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๐๓

เด็กหญิงรัตนาวดี ตังตระกูล

้

๑๙/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๐๔

เด็กหญิงพรชนก ตองอ่อน
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๐๕
เด็กหญิงปญญาพร เรืองศรี

๓๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๐๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ มุสิกานนท์
๒๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๐๗

เด็กชายธราธร จันทร์ขำ
๓๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๐๘

เด็กชายธนกฤต สมพันธ์
๒๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๐๙
เด็กชายทินกร จินตกะเวศ

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๙๒ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๖๗๑๐

เด็กชายเศรษฐพงศ์ พูลประดิษฐ์
๒๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๑๑

เด็กชายณัฐวัชต์ หอมกลิน

่

๑๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๑๒

เด็กชายณัฐศักดิ

์

ทรัพย์สมบัติ
๒๙/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๑๓

เด็กชายสรธิญ บุญยศิริสุวรรณ
๒๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๑๔

เด็กหญิงธิติกานต์ แสงศิลา ๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๑๕

เด็กหญิงบัณฑิตา สาระกูล
๒๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๑๖

เด็กหญิงอนัชฎา
สิงหะแสนยาพงษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๑๗

เด็กหญิงชาลิสา นาคเกิด
๒๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๑๘

เด็กหญิงจิรัชญา แรงเริง
๒๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๑๙

เด็กหญิงจิดาภา ไกรวารี
๑๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๒๐
เด็กหญิงดวงพร หนูอ้น

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๒๑

เด็กหญิงญาณิกา เสมสุข

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๒๒

เด็กหญิงสุธิตา เกตุแก้ว
๑๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๒๓

เด็กหญิงณัฐมน พุ่มมณี
๒๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๒๔
เด็กหญิงพลอยไพริน พรมน้อย

๑๙/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๒๕

เด็กชายชัชวาฬ พุ่มมะรินทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๒๖

เด็กชายภานุพงศ์ สุมะ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๒๗

เด็กชายชนาธิป พรหมจันทร์
๒๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๒๘

เด็กชายธณภัทร ทองกรรณ์ ๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๒๙

เด็กชายกมล พุ่มเจริญ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๓๐

เด็กชายชนะศักดิ

์

พวงมณี
๑๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๓๑

เด็กชายภัทรพล สมพันธ์
๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๓๒

เด็กชายบรรพต ทองเย็น
๒๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๓๓

เด็กชายธาราธร ไทรโพธิทอง

์

๑๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๓๔

เด็กชายนทีธาร หมวดสังข์
๓๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๓๕

เด็กชายนพกร บุญรอด
๓๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๓๖

เด็กชายพุฒิพงศ์ ดวงบุญชู
๑๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๓๗

เด็กหญิงอริสา ปุเรเต
๒๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๓๘

เด็กหญิงเทียมเดือน แย้มศาสตร์
๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๓๙

เด็กหญิงญาดา นาคศิริ
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๔๐
เด็กหญิงจันดา บุญเกิด

๒๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๔๑

เด็กหญิงชลธิชา พัฒนประเสริฐ
๑๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๔๒

เด็กหญิงศศิปรียา การญจนกานน

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๔๓

เด็กหญิงศิริพร อินทร

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๔๔

เด็กหญิงปานวาด ปริยัตสุนทร
๒๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๙๓ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๖๗๔๕

เด็กชายอนุสรณ์ สุมะ
๒๓/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๔๖

เด็กชายอมรเทพ ทิมกลัน

่

๒๙/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๔๗

เด็กชายณัฐพงศ์ งามมณฑา
๒๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๔๘

เด็กชายชินภัทร สุขเกษม
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๔๙

เด็กชายเดชณรงค์ สวยลึก ๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๕๐

เด็กชายภุมรินทร์ เรืองศรี
๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๕๑

เด็กชายจตุรพร จันทร์เกษม ๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๕๒

เด็กชายสิริทัศน์ พุ่มแก้ว
๑๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๕๓

เด็กหญิงสุวิมล อัมภวัน ๖/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๕๔

เด็กหญิงจิราภา คุมพล
๒๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๕๕

เด็กหญิงยุพารัตน์ ปนศิริ
๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๕๖

เด็กหญิงนพมาศ พลพาแพน
๑๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๕๗

เด็กหญิงพลอยชมพู สวยลึก
๒๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๕๘

เด็กหญิงศิริพร บุญชู
๑๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๕๙

เด็กหญิงหัทยา มังกร
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๖๐

เด็กหญิงวรัญญา โลหะศรี
๑๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๖๑

เด็กหญิงธัญญารัตน์ รอดบรรจบ
๒๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๖๒

เด็กชายธนภัทร สัยวิจิตร
๑๗/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๖๓

เด็กชายยอดชาย รวงผึง

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๖๔

เด็กชายสหภาพ สังข์สุวรรณ
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๖๕

เด็กชายธราเทพ สุวรรณวิสูตร ๘/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๖๖

เด็กชายพัชรพล ท้วมละมูล
๑๑/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๖๗

เด็กชายอดิสร รุ่งเรือง ๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๖๘

เด็กชายพงศกร พิมศร
๒๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๖๙

เด็กชายชัยวัฒน์ เรืองศรี
๑๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๗๐

เด็กชายจักรภัทร จันทร์คลองใหม่
๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๗๑

เด็กชายสราวุธ ศิริสุนทร ๙/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๗๒

เด็กชายศักรินทร์ เจริญวัย
๑๘/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๗๓

เด็กชายชนินทร์ สังข์กรณ์
๑๕/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๗๔

เด็กชายรัชพล แซ่จึง
๑๘/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๗๕

เด็กชายคุณาสิน ภู่พูลเพียร
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๗๖

เด็กหญิงจรัญญา คำพุฒ
๒๒/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๗๗

เด็กหญิงหวานใจ ภู่ซ้อน
๒๘/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๗๘

เด็กหญิงเกศินี รองาม
๑๒/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๗๙

เด็กหญิงสุรีพร เย็นสมุทร
๑๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๙๔ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๖๗๘๐

เด็กหญิงปวีณา รวงผึง

้

๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๘๑

เด็กหญิงอารียา เพ็ญจันทร์
๒๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๘๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ คำศรีสุข
๒๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๘๓

เด็กหญิงเบญจมาศ เต่าทอง ๗/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๘๔

เด็กหญิงกนกพร แพงพฤกษ์ภูมิ ๗/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๘๕

เด็กหญิงสโรชา รำเรียนกิจ ๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๘๖

เด็กชายธนชัย แสงน้อย
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๘๗

เด็กชายฐิติวุฒน์ อ่อนละม้าย
๒๗/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๘๘

เด็กชายสุภาพ ยุ้นพันธ์ ๔/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๘๙

เด็กชายทัศไท รวงผึง

้

๒๖/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๙๐
เด็กชายพงศกร รวงผึง

้

๕/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๙๑

เด็กชายทิวา รวงผึง

้

๑๙/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๙๒

เด็กชายพงศธร พริงเพราะ

้

๒๓/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๙๓

เด็กชายบรรพต สำราญลำ
๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๙๔

เด็กชายธนธรณ์ สุขเกษม
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๙๕

เด็กชายชาญณรงค์ เบญอำ ๕/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๙๖

นางสาวเพียงฟา รวงผึง

้

๒๙/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๙๗

เด็กหญิงกุลจิรา อัมภวัน

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๙๘

เด็กหญิงนำเพชร นนทอุดม
๓๐/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๗๙๙

เด็กหญิงรุ่งรวี พวงสอน
๑๑/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๘๐๐
เด็กหญิงสายธาร ศรีประทุม

๑๓/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๘๐๑

เด็กหญิงสรัญญา สุขเกษม

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๘๐๒
เด็กหญิงเบญจารัตน์ เรืองศรี

๑๙/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๘๐๓

เด็กหญิงชลธิชา เกตุแก้ว ๘/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๘๐๔

เด็กหญิงกัลยา สุขเกษม
๒๕/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๘๐๕

เด็กหญิงจุฑาลักษ์ เพ็ชรัตน์
๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๘๐๖
เด็กหญิงธัญลักษณ์ สวยลึก

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๘๐๗

เด็กหญิงจันทิมา รวงผึง

้

๒๑/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๘๐๘

เด็กหญิงวิสสุตา ปนเกตุ
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๘๐๙

เด็กหญิงมัทวัน พลูพลบ
๑๓/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๘๑๐
เด็กหญิงจิรภัทร รวงผึง

้

๒๐/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๘๑๑

นางสาวชนาพร บุญเรือง
๑๐/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๘๑๒
เด็กหญิงพรแสงเธียร ดีหอมศิล ๘/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๘๑๓

นางสาวอารียา ศรีงาม
๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๕๙/๖๘๑๔

เด็กหญิงจิรารัตน์ ภู่ภมร
๑๙/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๙๕ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๖๘๑๕

เด็กชายกิติกร ทองคงอ่วม ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๖๘๑๖

เด็กหญิงปานิศา เชือแถว

้

๑๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๖๘๑๗

เด็กหญิงศรัญญา สุระภี ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๖๘๑๘

เด็กหญิงภาวีนี ท้วมแสน
๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๖๘๑๙

เด็กหญิงธิดาภา อุดมผล

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๖๘๒๐

เด็กชายพีรณัฐ จันทร์พรม
๒๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๖๘๒๑

เด็กหญิงณัฐธิดา คำสอืง

่

๓๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๖๘๒๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เอกพิมพ์
๒๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๖๘๒๓

เด็กหญิงปาริชาติ ทวีตา
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๖๘๒๔

เด็กหญิงโซเฟย หนูนิม

่

๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๖๘๒๕
เด็กหญิงพลอยไพลิน แดงศรี ๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๖๘๒๖

เด็กชายบุญช่วย ศิลาอาสน์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๖๘๒๗

เด็กชายธัชพล ใจพุก
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๖๘๒๘

เด็กชายพิชญะ สอนแจ้ง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๖๘๒๙

เด็กชายจักรกฤษณ์ ชูยิม

้

๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๖๘๓๐

เด็กหญิงบุญญาดา แก้วบัวผา
๒๘/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๖๘๓๑

เด็กหญิงจีรนันท์ แซ่ซิม

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๖๘๓๒

เด็กชายธนพร มูลทองชุน
๒๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๖๘๓๓

เด็กชายธนภัทร รู้อยู่
๒๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๖๘๓๔

เด็กชายจงชนะ สมบัติพานิช

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๖๘๓๕

เด็กชายกัณตพงศ์ มีมา
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๖๘๓๖

เด็กหญิงสุนิตตา ตาบเอียม

่

๒๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๖๘๓๗

เด็กหญิงพุทธชาติ จันทน์เทศ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๖๘๓๘

เด็กชายนิรันดร์ รัดท้วม
๒๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๖๘๓๙

เด็กชายพีรภัทธ หล้าบุตร
๑๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๖๘๔๐

เด็กชายสหรัฐ สุทธิละม่อม
๒๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๖๘๔๑

เด็กหญิงภิรมพร เล็ดลอด ๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๖๘๔๒
เด็กหญิงพลอยพรรณ พรมจีน

๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๖๘๔๓

เด็กหญิงอุศณีย์ ทรัพย์อร่าม
๑๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๖๘๔๔

เด็กหญิงธนัชชา ไวยศิลา
๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๖๘๔๕

เด็กหญิงณัฐธิดา ก้อนทอง
๑๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๖๘๔๖

เด็กชายเกียรติภูมิ จันเผือก

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๖๘๔๗

เด็กหญิงอรณัส จันทร์อยู่ ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๖๘๔๘

เด็กหญิงชุติพงศ์ ศรีแก้ว
๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๖๘๔๙

เด็กหญิงสุนิสา ศรีแก้ว
๒๑/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๙๖ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๖๘๕๐

เด็กหญิงอารยา สำเภาทอง
๑๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๖๘๕๑

เด็กหญิงระรินทิพย์ พุ่มทอง
๑๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๖๘๕๒

เด็กชายนพนันท์ ติวเฮือง
๒๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๕๙/๖๘๕๓

เด็กหญิงชมพูนุช เขียวหวาน
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๘๕๔

เด็กหญิงบวรลักษณ์ แก้วสีคร้าม
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๘๕๕

เด็กชายชุติพันธุ์ ธีรัชธรรมสรณ์

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๘๕๖

เด็กชายวัชรานนท์ ชดสูงเนิน
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๘๕๗

เด็กชายอธิป วรรณวงค์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๘๕๘

เด็กชายเกริกชัย นันทะสาร
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๘๕๙

เด็กชายธีรภัทร นันกระโทก
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๘๖๐
เด็กชายเศรษฐพงศ์ มีทอง

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๘๖๑

เด็กชายธีรเดช ลองงาม

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๘๖๒

เด็กชายภูดิศ หนูเทพ
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๘๖๓

เด็กชายจักรพันธุ์ บุญเสริม
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๘๖๔

เด็กชายธิดาวรรณ ส่งศรี
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๘๖๕

เด็กหญิงปรีญาพร พัฒประคอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๘๖๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เบ๊ะกี
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๘๖๗

เด็กหญิงกนกชนม์ สร้อยอำภา
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๘๖๘

เด็กหญิงกมลชนก สนไชย

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๘๖๙

เด็กหญิงภารดี สร้อยอำภา
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๘๗๐

เด็กหญิงถาวรีย์ โพธิศรี

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๘๗๑

เด็กหญิงพรรณิดา วงค์อุปปา
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๘๗๒

เด็กหญิงสุพิชญา บุญนาค
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๘๗๓

เด็กชายวรรชนะ ทองยา
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๘๗๔

เด็กหญิงอังคญา จันทร์ศิริสุข

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๘๗๕

เด็กชายสุพิพัฒน์ อำอ่อน
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๘๗๖

เด็กชายสันติภาพ สมคูณ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๘๗๗

เด็กชายภาคิน เกียรกระโหก
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๘๗๘

เด็กชายปฎิภาณ พันธ์แย้ม
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๘๗๙

เด็กชายอุดมศักดิ

์

บุตรสวัสดิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๘๘๐
เด็กชายธนกฤต ปานนิล

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๘๘๑

เด็กชายบุตร ภักดีเหลา
๑๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๘๘๒

เด็กชายธราธิป รามโคกกรวด
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๘๘๓

เด็กหญิงสุนิศา คงชนะ
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๘๘๔

เด็กหญิงนพรัตน์ สุขมะ
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๙๗ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๖๘๘๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ สีนวล

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๘๘๖

เด็กหญิงพัชร์นิษฐา สุขเลิศ
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๘๘๗

เด็กหญิงภัทราวดี สุดศรี
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๘๘๘

เด็กหญิงเบญจมาศ ทองสาย
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๘๘๙

เด็กชายประยุทธ ชิดประทุม
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๘๙๐

เด็กหญิงณัฐชา โห้ประไพ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๘๙๑

เด็กหญิงฟาใส แก้วรุ่งเรือง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๘๙๒

เด็กหญิงภัทราวดี ยิมละมัย

้

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๘๙๓

เด็กชายสุรพงษ์ ฟองนวล
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๘๙๔

เด็กหญิงขัญนันท์ ดันเกาะใหญ่

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๘๙๕

เด็กชายทนงศักดิ

์

พูลผล
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๘๙๖

เด็กชายสันติ เฉยแย้ม
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๘๙๗

เด็กชายวรายุทธ์ โชติกันตะ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๘๙๘

เด็กชายธีรภัทร์ ตุ้มทอง
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๘๙๙

เด็กชายอรวัฒน์ หรังนางหงษ์

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๙๐๐
เด็กชายกนก เจริญนิรันดร์

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๙๐๑

เด็กชายศรยุทธ จ้อยมณี
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๙๐๒

เด็กหญิงอารียา ประกอบนา
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๙๐๓
เด็กหญิงเปมิกา ทองประเสริฐ

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๙๐๔

เด็กหญิงกชกร พึงบุญ

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๙๐๕

เด็กชายเศรษฐพงษ์ จินดาประดิษฐ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๙๐๖

เด็กชายณัฐกรณ์ ไทยพาริช
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๙๐๗
เด็กชายอดิศร สมจิตต์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๙๐๘

เด็กหญิงรวิษฎา รักษาชล
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๙๐๙

เด็กหญิงลลนา แคนหนอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๙๑๐

เด็กหญิงอิงอร นาคสุวรรณ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๙๑๑

เด็กหญิงธันยารัตน์ พิมูลขันข์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๙๑๒

เด็กชายวีรภัทร ผลพยอม
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๙๑๓

เด็กชายเทพพัด เพยพัด

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๙๑๔

เด็กชายรณกร น้อยส้มฤทธิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๙๑๕

เด็กชายปฎิภาณ บุญชู
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๙๑๖

เด็กชายทศวรรษ มดทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๙๑๗

เด็กชายวีรพงษ์ คล่องการ
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๙๑๘

เด็กชายวัลธยา ใช้อู๋
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๙๑๙

เด็กชายจักรพงษ์ ขุนเภา
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๙๘ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๖๙๒๐

เด็กชายมณฑล มีเพ็ง
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๙๒๑

เด็กหญิงศศิธร เกสร
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๙๒๒

เด็กหญิงนิภาภัทร์ เกิดบัว

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๙๒๓

เด็กชายตนุภัทร สุขประเสริฐ
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๙๒๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พุทธมงคล
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๙๒๕

เด็กหญิงยุวรรณดา จันตา
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๙๒๖

เด็กชายสุรพัศ สุดใจ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๙๒๗
เด็กชายธัญญาลักษณ์

ขำน้อย
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๙๒๘

เด็กชายกฤษนะ เกิดบัว
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๙๒๙

เด็กหญิงจันทร์จิรา ศรีจันทร์โฉม
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๖๙๓๐
เด็กหญิงเอมมิกา คุ้มประยูร ๔/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลาดหวาย ลาดหวาย  

สป ๒๔๕๙/๖๙๓๑

เด็กหญิงวิไล เพชรงาม
๒๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดหวาย ลาดหวาย  

สป ๒๔๕๙/๖๙๓๒

เด็กชายอนุภัทร รักพร้า
๒๘/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดหวาย ลาดหวาย  

สป ๒๔๕๙/๖๙๓๓

เด็กหญิงวรรณพร สมมาคูณ
๒๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดหวาย ลาดหวาย  

สป ๒๔๕๙/๖๙๓๔

เด็กชายอชิตพล แจ่มจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดหวาย ลาดหวาย  

สป ๒๔๕๙/๖๙๓๕

เด็กหญิงสุภาวดี แจ่มจันทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดหวาย ลาดหวาย  

สป ๒๔๕๙/๖๙๓๖
เด็กหญิงปราณปริยา อุบลหล้า

๑๘/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลาดหวาย ลาดหวาย  

สป ๒๔๕๙/๖๙๓๗

เด็กชายวุฒินันท์ สีเทา
๑๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดหวาย ลาดหวาย  

สป ๒๔๕๙/๖๙๓๘

เด็กชายยิงศักดิ

่ ์

ปกปอง
๑๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดหวาย ลาดหวาย  

สป ๒๔๕๙/๖๙๓๙

เด็กหญิงธีรนันท์ สีลือ ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลาดหวาย ลาดหวาย  

สป ๒๔๕๙/๖๙๔๐

เด็กหญิงรัศมี ดวงรัก
๑๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดหวาย ลาดหวาย  

สป ๒๔๕๙/๖๙๔๑

เด็กหญิงนริสา จิตตะปญญา
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดหวาย ลาดหวาย  

สป ๒๔๕๙/๖๙๔๒

เด็กหญิงช่อลดา ยวนไธสงค์
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดหวาย ลาดหวาย  

สป ๒๔๕๙/๖๙๔๓

เด็กหญิงพิมพ์ธิดา ชุ่มสมุทร ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลาดหวาย ลาดหวาย  

สป ๒๔๕๙/๖๙๔๔

เด็กชายเอกราช ผาลี ๒/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดลาดหวาย ลาดหวาย  

สป ๒๔๕๙/๖๙๔๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ชาวดร ๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดลาดหวาย ลาดหวาย  

สป ๒๔๕๙/๖๙๔๖

เด็กชายสืบสกุล ใจหงษ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสร่างโศก สร่างโศก  

สป ๒๔๕๙/๖๙๔๗

เด็กชายศิวัฒน์ ชำนาญ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสร่างโศก สร่างโศก  

สป ๒๔๕๙/๖๙๔๘

เด็กชายระพีพัฒน์ สนไชย

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสร่างโศก สร่างโศก  

สป ๒๔๕๙/๖๙๔๙

เด็กชายพงษ์ศิลป รุจิรานุกุล
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสร่างโศก สร่างโศก  

สป ๒๔๕๙/๖๙๕๐
เด็กชายภาณุ ใต้ตรงเขียน

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสร่างโศก สร่างโศก  

สป ๒๔๕๙/๖๙๕๑

เด็กชายคงศักดิ

์

โพธิทอง

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสร่างโศก สร่างโศก  

สป ๒๔๕๙/๖๙๕๒

เด็กชายฐิติพงศ์ จูประเสริฐ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสร่างโศก สร่างโศก  

สป ๒๔๕๙/๖๙๕๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ คำบุตรศรี
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสร่างโศก สร่างโศก  

สป ๒๔๕๙/๖๙๕๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สัมพันธุ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสร่างโศก สร่างโศก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๙๙ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๖๙๕๕

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ สุขสง่า
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสร่างโศก สร่างโศก  

สป ๒๔๕๙/๖๙๕๖

เด็กหญิงดาว ไม่ปรากฏ
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสร่างโศก สร่างโศก  

สป ๒๔๕๙/๖๙๕๗

เด็กหญิงรุ่งนภา ภูมิผล

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสร่างโศก สร่างโศก  

สป ๒๔๕๙/๖๙๕๘

เด็กหญิงบุษรินทร์ บุญหนุนเทศ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสร่างโศก สร่างโศก  

สป ๒๔๕๙/๖๙๕๙

เด็กหญิงปยธิดา ลีศรีใส
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสร่างโศก สร่างโศก  

สป ๒๔๕๙/๖๙๖๐

เด็กหญิงกชกร เขียวปลอด

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสร่างโศก สร่างโศก  

สป ๒๔๕๙/๖๙๖๑

เด็กหญิงวันเพ็ญ สวัสดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสร่างโศก สร่างโศก  

สป ๒๔๕๙/๖๙๖๒

เด็กชายณัฐนันท์ จุ้ยทองคำ
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสร่างโศก สร่างโศก  

สป ๒๔๕๙/๖๙๖๓

เด็กชายพนัชกร ใช้อู๋
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสร่างโศก สร่างโศก  

สป ๒๔๕๙/๖๙๖๔

เด็กชายวีระเชษฏ สุขถนอม
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสร่างโศก สร่างโศก  

สป ๒๔๕๙/๖๙๖๕

เด็กชายชัยรัตน์ ใช้อู๋
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสร่างโศก สร่างโศก  

สป ๒๔๕๙/๖๙๖๖

เด็กชายวรัตถ์วงค์ โพธิศรี

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสร่างโศก สร่างโศก  

สป ๒๔๕๙/๖๙๖๗

เด็กชายภัทรพล มรรคระตานนท์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสร่างโศก สร่างโศก  

สป ๒๔๕๙/๖๙๖๘

เด็กชายศุภกร ยังยืน

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสร่างโศก สร่างโศก  

สป ๒๔๕๙/๖๙๖๙

เด็กชายพรชัย พุ่มเรือง
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสร่างโศก สร่างโศก  

สป ๒๔๕๙/๖๙๗๐

เด็กชายจักรพันธ์ กำม่วง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสร่างโศก สร่างโศก  

สป ๒๔๕๙/๖๙๗๑

เด็กชายเชิงชาย พุทธ
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสร่างโศก สร่างโศก  

สป ๒๔๕๙/๖๙๗๒

เด็กชายภูรีภัทร เรืองแจ่ม
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสร่างโศก สร่างโศก  

สป ๒๔๕๙/๖๙๗๓

เด็กชายทวีศักดิ

์

อุ่นอุรา
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสร่างโศก สร่างโศก  

สป ๒๔๕๙/๖๙๗๔

เด็กชายวรวิทย์ เนียมอุ้น
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสร่างโศก สร่างโศก  

สป ๒๔๕๙/๖๙๗๕

เด็กชายณัช สุวรรณบุตร
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสร่างโศก สร่างโศก  

สป ๒๔๕๙/๖๙๗๖

เด็กชายอรุณ ลีศรีใส
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสร่างโศก สร่างโศก  

สป ๒๔๕๙/๖๙๗๗

เด็กชายภูผา ผันพรม
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสร่างโศก สร่างโศก  

สป ๒๔๕๙/๖๙๗๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ ถนอมใจ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสร่างโศก สร่างโศก  

สป ๒๔๕๙/๖๙๗๙

เด็กหญิงสุมลภัทร เชือแถว

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสร่างโศก สร่างโศก  

สป ๒๔๕๙/๖๙๘๐

เด็กหญิงอมิตตา กำม่วง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสร่างโศก สร่างโศก  

สป ๒๔๕๙/๖๙๘๑

เด็กหญิงธิดาลักษณ์ แววมยุรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสร่างโศก สร่างโศก  

สป ๒๔๕๙/๖๙๘๒

เด็กหญิงฑิฆัมพร ใจตรง
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสร่างโศก สร่างโศก  

สป ๒๔๕๙/๖๙๘๓

เด็กหญิงสุรัตชวดี ประทุมมา
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสร่างโศก สร่างโศก  

สป ๒๔๕๙/๖๙๘๔

เด็กหญิงเมธาวี เหลางาม

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสร่างโศก สร่างโศก  

สป ๒๔๕๙/๖๙๘๕

เด็กหญิงพลอยชมพู สัมพันธมิตร
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสร่างโศก สร่างโศก  

สป ๒๔๕๙/๖๙๘๖

เด็กหญิงอนัญญา วิริยะพันธ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสร่างโศก สร่างโศก  

สป ๒๔๕๙/๖๙๘๗

เด็กหญิงชนิสรา เอเดิง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสร่างโศก สร่างโศก  

สป ๒๔๕๙/๖๙๘๘

เด็กชายวีรพันธ์ บริสุทธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๕๙/๖๙๘๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีประเสริฐ
๑๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๐๐ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๖๙๙๐

เด็กหญิงผุสดี คันศิลา
๓๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๕๙/๖๙๙๑

เด็กหญิงมณียา ทองดี
๒๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๕๙/๖๙๙๒

เด็กหญิงอรวรา เชิดรัตนะสกุล
๑๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๕๙/๖๙๙๓

เด็กชายเบญจศีล เสรีสว่างนิคม
๒๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๕๙/๖๙๙๔

เด็กหญิงศศิธร สมทรัพย์
๑๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๕๙/๖๙๙๕

เด็กหญิงอมรรัตน์ เหลืองสุขเจริญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๕๙/๖๙๙๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ คำเกิด

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๕๙/๖๙๙๗

เด็กชายจีรวัฒน์ ไชยสาร
๑๓/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๕๙/๖๙๙๘

เด็กหญิงศิริธร บุตรงาม
๑๐/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๕๙/๖๙๙๙

เด็กชายธนภัทร สมีเพ็ชร
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๕๙/๗๐๐๐
เด็กหญิงรวิภา อยู่เงิน

๒๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๕๙/๗๐๐๑
เด็กชายธนวัฒน์ โฉมวิลัย ๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๕๙/๗๐๐๒
เด็กชายสหรัฐ หวานชะเอม ๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๕๙/๗๐๐๓
เด็กชายอภิรักษ์ กลินมี

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๕๙/๗๐๐๔
เด็กหญิงเอ จันทร์โพธิทอง

์

๓/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๕๙/๗๐๐๕
เด็กหญิงยุวดี จันทร์แดง ๓/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๕๙/๗๐๐๖
เด็กชายธัญธวัช มัคอาน

๑๖/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๕๙/๗๐๐๗
เด็กชายภาณุพงศ์ บุญฉิม ๘/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๕๙/๗๐๐๘
เด็กชายยงยุทธ มติโภชน์

๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๕๙/๗๐๐๙
เด็กชายวิชิตชัย แนวพนา

๑๑/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๕๙/๗๐๑๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สายทอง ๙/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๕๙/๗๐๑๑

เด็กชายณภัทร ครุธนี
๑๐/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๕๙/๗๐๑๒
เด็กชายอนุพล สว่างอารมย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๕๙/๗๐๑๓

เด็กชายจุฑาภัทร รักกะพันธ์
๒๗/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๕๙/๗๐๑๔

เด็กหญิงกัลยดา นุ้ยปลี

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๕๙/๗๐๑๕

เด็กชายศิวกร แสดงวุธ
๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๕๙/๗๐๑๖
เด็กชายอิทธิมนต์ บุตรทา

๑๐/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๕๙/๗๐๑๗

เด็กชายณัฐพงศ์ สว่างอารมย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๕๙/๗๐๑๘

เด็กชายยุทธพงค์ เกษประยูร
๒๕/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๕๙/๗๐๑๙

เด็กชายสิทธิโชค แซ่เล้า
๑๔/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๕๙/๗๐๒๐
เด็กหญิงกุลธิดา เกษประยูร

๓๑/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๕๙/๗๐๒๑

เด็กหญิงชัยรัตน์ จันทร์โพธิทอง

์

๑๕/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๕๙/๗๐๒๒

เด็กหญิงน้อยหน่า แก้วมณี
๑๒/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๕๙/๗๐๒๓

เด็กหญิงสุกัญญา เกษประยูร
๒๙/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๕๙/๗๐๒๔
เด็กหญิงพรรณทษา ภูแชมโชติ

๒๖/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๐๑ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๗๐๒๕

เด็กชายณัฐพล ทองทาบ
๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๕๙/๗๐๒๖

เด็กชายคุณากร ปรางศร

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๕๙/๗๐๒๗
เด็กชายธนทัศน์ เต่าให้

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๕๙/๗๐๒๘

เด็กหญิงกฤตพร เย็นสกุล

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๕๙/๗๐๒๙

เด็กหญิงณัฐวลี อัตถะไพบูลย์
๒๘/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๕๙/๗๐๓๐
เด็กหญิงปริณดา ทองยา

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๕๙/๗๐๓๑
เด็กหญิงจริยา เกษมสุข

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๕๙/๗๐๓๒

เด็กหญิงวัลพร คล้ายสุวรรณ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๕๙/๗๐๓๓

เด็กชายปรเมษฐ์ รอดวุฒิ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๕๙/๗๐๓๔

เด็กชายอดิเทพ เลิศสุรัตน์
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๕๙/๗๐๓๕
เด็กหญิงณัฐญาดา ศรีนวล

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๕๙/๗๐๓๖

เด็กหญิงกรองแก้ว สังข์ทอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๕๙/๗๐๓๗

เด็กหญิงสุริชา อินทระ
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๕๙/๗๐๓๘

เด็กหญิงวนิดา กตัญูสูตร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๕๙/๗๐๓๙
เด็กหญิงภูริชญา ยนต์ศิริ

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๕๙/๗๐๔๐
เด็กหญิงธิติพร ไวก้า

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๕๙/๗๐๔๑

เด็กหญิงมัญฑิตา ด้วงเชย
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๕๙/๗๐๔๒

เด็กหญิงกฤษตยา ไกรโสภณ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๕๙/๗๐๔๓
เด็กหญิงเฉลิมขวัญ จันทร์สุขสวัสดิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๕๙/๗๐๔๔

เด็กหญิงอาทิตยา ศรีนวล
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๕๙/๗๐๔๕

เด็กหญิงธัญดา เสวีวัลลภ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๕๙/๗๐๔๖

เด็กหญิงเกวลี ไกรเชย
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๕๙/๗๐๔๗
เด็กหญิงสุนิษา บัวลอย

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๕๙/๗๐๔๘

เด็กชายธนบดี นาคสมบูรณ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๕๙/๗๐๔๙

เด็กหญิงจิราพัชร บุตตะ
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๕๙/๗๐๕๐
เด็กชายพงษกร จุฬา

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๕๙/๗๐๕๑
เด็กชายเกริกฤทธิ

์

รัตนวรรณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๕๙/๗๐๕๒

เด็กชายสุรทิน พุฒฉำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๕๙/๗๐๕๓

เด็กชายชัชวาล ทองยังยืน

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๕๙/๗๐๕๔

เด็กชายพงษพัฒน์ เผือกผ่อง
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๕๙/๗๐๕๕
เด็กชายสารัช จีนบิน

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๕๙/๗๐๕๖

เด็กหญิงธนาภรณ์ จันทรา
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๕๙/๗๐๕๗

เด็กหญิงสุภัทรา ผิวอ่อน

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๕๙/๗๐๕๘

เด็กหญิงทรรศนีย์ พุฒฉำ
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๕๙/๗๐๕๙
เด็กหญิงนฤมล ต่านแตง

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม ปานประสิทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๐๒ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๗๐๖๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ ศรีจำปา

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๕๙/๗๐๖๑

เด็กชายนครินทร์ พลอยงาม
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสกัด 80 ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๕๙/๗๐๖๒
เด็กชายไพสิฐ ปติ

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสกัด 80 ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๕๙/๗๐๖๓

เด็กชายภาคิน พลอยงาม

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสกัด 80 ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๕๙/๗๐๖๔

เด็กชายวสวัตติ

์

สุขจินดาทอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสกัด 80 ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๕๙/๗๐๖๕

เด็กชายศุภกิจ ยามี
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสกัด 80 ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๕๙/๗๐๖๖
เด็กหญิงวิชุพร ศรีแก้ว

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสกัด 80 ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๕๙/๗๐๖๗

เด็กหญิงผกาวรรณ ภู่ฉัตร
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสกัด 80 ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๕๙/๗๐๖๘

เด็กหญิงสุวันดี ยามี
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสกัด 80 ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๕๙/๗๐๖๙

เด็กหญิงจันทิมา รุ่งเจริญ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสกัด 80 ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๕๙/๗๐๗๐
เด็กหญิงวิมล บุณเรือง

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสกัด 80 ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๕๙/๗๐๗๑

เด็กหญิงแสนรัก บุญเปยม
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสกัด 80 ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๕๙/๗๐๗๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ปองขาว
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๐๗๓

เด็กชายรชต สุขมี
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๐๗๔
เด็กชายศุกลวัฒน์ มาตฤปโยธร

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๐๗๕

เด็กหญิงกนิษฐา อ็อดทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๐๗๖

เด็กหญิงญาณัจฉรา โพธิศรี

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๐๗๗

เด็กหญิงวรรัตน์ ชัชวาลย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๐๗๘
เด็กหญิงวัลย์วิสา อาศานอก

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๐๗๙

เด็กหญิงสุกัญญา พวงอินทร์
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๐๘๐
เด็กชายสุเมธ สุขเกษม

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๐๘๑

เด็กหญิงรัตติกาล หมัดหมอ
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๐๘๒
เด็กหญิงอภิญญา ทีฆะพันธ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๐๘๓

เด็กชายวุฒิภัทร บุญยืน
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๐๘๔

เด็กชายศุภวิชญ์ นิลศรี
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๐๘๕

เด็กหญิงกัลยากรณ์ เย็นทรวง
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๐๘๖
เด็กชายกฤษฎา เทียนบุตร

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๐๘๗

เด็กชายธีรวัฒน์ บางสูงเนิน
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๐๘๘

เด็กชายชูวิทย์ ขุนรักษา
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๐๘๙

เด็กชายพีรชัย ชูบางบ่อ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๐๙๐
เด็กชายมารุต มากศิริ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๐๙๑

เด็กหญิงรัฐชดา ไวยทิ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๐๙๒

เด็กหญิงธนัชญา แสงทอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๐๙๓

เด็กหญิงกลยรักษ์ ไชยเสน
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๐๙๔
เด็กหญิงสุธาทิพย์ แสนบัณฑิตย์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๐๓ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๗๐๙๕

เด็กหญิงปวันรัตน์ มณฑาทิพย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๐๙๖

เด็กชายคมชาญ กักเอียม

๊ ่

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๐๙๗
เด็กชายอดิศักดิ

์

อาสานอก
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๐๙๘

เด็กหญิงโยษิตา สีนวน
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๐๙๙

เด็กหญิงแสงหอม ลุงจ๊ะ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๐๐
เด็กหญิงกิตติยาพร เพ็งโคตร

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๐๑
เด็กชายศิวัฒน์ น่าชม

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๐๒

เด็กหญิงรัชนก ยะลี
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๐๓

เด็กชายธนวัฒน์ แสวงดี
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๐๔

เด็กหญิงเกศินี เอียดอุ้ย
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๐๕
เด็กหญิงณัฐชา สิทธินัน

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๐๖

เด็กหญิงสักษิกา มาดเหมาะ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๐๗

เด็กชายเมธี ศรีสงคราม

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๐๘

เด็กหญิงณัฎฐณิชา กรินท์ธัญญกิจ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๐๙
เด็กชายศุภโชค อับดุลลาฮัย

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๑๐

เด็กหญิงพัชรา พ่วงเพิม

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๑๑

เด็กหญิงสร้อยสุดา สังข์ทอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๑๒

เด็กชายพิชัย นาครอด
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๑๓

เด็กชายธนพล สาริยา
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๑๔

เด็กชายจักรพง เทพสถิตย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๑๕

เด็กชายชลวัตร พึงพร้อม

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๑๖

เด็กชายนครินทร์ โสจิต
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๑๗

เด็กชายหน่อนคำ ลุงจ๊ะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๑๘

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ สีพัน
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๑๙

เด็กชายนครินทร์ บุญใหญ่
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๒๐

เด็กชายอนุวัช ม่วงแก้ว
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๒๑

เด็กชายทัศน์ชยุต ขลิบทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๒๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ขาวสอาด
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๒๓

เด็กชายกรวิชญ์ พวงแก้ว
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๒๔

นายปณิธิษณ์ สุวรรณทอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๒๕

นายปุรพล วงศ์เจียก
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๒๖

นายบัญชา ศรีสัมฤทธิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๒๗

นายวัชรพล ยศชัยภูมิ
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๒๘

นายวิสัยทัศน์ ไชโย
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๒๙

นายธีรเชษฐ์ ธัญสิริรอดวงษ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๐๔ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๗๑๓๐

นายปณิธิ พึงบุญ

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๓๑

นายวิชยุตม์ แสงสารวัตร
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๓๒

นายอนวัช เสนาเกตุ
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๓๓

นายศุภณัฐ สังข์สนิท
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๓๔

นายสรวิชญ์ จันทร์งาม

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๓๕

นายทัตเทพ บูรพากาญจน์

๒๑/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๓๖

นายนิติภูมิ อินพุ่ม
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๓๗

นางสาวกมลวรรณ งิมขุนทด
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๓๘

นางสาวพีรดา ทองอินท์
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๓๙

นางสาวเก็จแก้ว ขุนแสน
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๔๐
นางสาวขนิษฐา อิมใจ

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๔๑

นางสาวณิชภัทร เหมือนสุดใจ
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๔๒
นางสาวทัศนีย์วรรณ รุ่งแสงจันทร์

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๔๓

นางสาวฐิติมา ศิลปศร
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๔๔

นางสาวณิชกานต์ พละสาร
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๔๕

นางสาวรัชฎาภรณ์ ราชมนตรี
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๔๖

นางสาวอารียา ภูเหมือนบุตร
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๔๗

นางสาวขวัญใจ จันพา

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๔๘

นางสาวดุสิตา นพเก้า
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๔๙

นางสาวสุวรรณา จันทพันธุ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๕๐

นางสาวกานต์ธิดา ภู่ภูษิต
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๕๑

นางสาวณัฐวิภา หลวงเทพ

๑๔/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๕๒

นางสาวรติกร สิทธิน้อย
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๕๓

นางสาวศศิภา พุทฉิม

๑๖/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๕๔

นางสาวอารีย์ยา จันทร์ยาม
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๕๕

นางสาวจณิสตา คำจันดา

๒๓/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๕๖

นางสาวคีตภัทร คำแผง
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๕๗

นางสาวติณณา ขุมทรัพย์
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๕๘

นางสาวนฤตยา หนูไชยันต์
๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๕๙

นางสาวนันธิสา อ่วมคุ้ม
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๖๐
นางสาวพลอยลิน สุภะกะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๖๑

นายอชิตะ
สิงหะแสนยาพงษ์ ๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๖๒

นายสหรัฐ กอบขุนทด
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๖๓

นายเจษฎา ซือสวัสดิ

้ ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๖๔

นายจิรพงศ์ ศรีโมลา
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๐๕ / ๒๘๔

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๗๑๖๕

นายฐิรพงษ์ อ้มพรม
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๖๖

นายนนทกานต์ แตงเจริญ
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๖๗

นายศิวกร พิชิตตระกูล
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๖๘

นายกรกฎ รักสวนะ
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๖๙

นายทรนง ท้าวเพชร
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๗๐

นายประสบโชค กุลทนันท์
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๗๑

นายอนันตกานต์ กันภัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๗๒

นายธนาคาร แสงวัฒน์
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๗๓

นายพงศธร จำรัสฤทธิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๗๔

นางสาวปนัดดา นาคทรัพย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๗๕

นางสาวพิราอร สมุทรานุกูล
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๗๖

นางสาวอริศรา แซ่โค้ว
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๗๗

นางสาวนัฐศิมาพร ห่อคนดี

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๗๘

นางสาวสบันงา ฉิมบ้านไร่
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๗๙

นางสาวณัฐกมล ยิมถนอม

้

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๘๐
นางสาวชญาณ์นันท์ การุณรักษ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๘๑

นางสาวธัญกร ขีดวัน
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๘๒

นางสาวพรนัชชา แสงแก้ว
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๘๓

นางสาวณิชชาวีณ์ เรืองสิริสันติ
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๘๔

นางสาวสโรพร สลักทอง
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๘๕

นางสาวสุดารัตน์ แสงจันทร์
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๘๖

นางสาวชุติรัตน์ เชียงอินทร์
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๘๗

นางสาวณัฐธิตา ทองมณี
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๘๘

นางสาวธัญญ์ฐิตา เบญจรงค์นิธิโชติ
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๘๙

นางสาวพรัญทิพย์ โพนทราย
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๙๐

นางสาวชนม์นิภา ไชยบุญ
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๙๑

นางสาวนภัสรพี นันทพานิช
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๙๒

นางสาวยลรดี สพฤกษ์ศรี
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๙๓

นางสาวพิชญ์สินี อุตสาหะ
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๙๔

นางสาววาสนา เอียมสมุทร

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๙๕

นางสาวอรุณี ยะสุทธิตา

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๙๖

นางสาวนภษร สังขะโห
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๙๗

นางสาวปยาพัชร คำทอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๙๘

นางสาวชนากานต์ จันมา
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๑๙๙

นางสาวนภัสนันท์ เวชกามา
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๐๖ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๗๒๐๐
นายกิตติชัย พรหมแดน

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๐๑

นายณัทกฤช ไวยสุขศรี
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๐๒
นายเมธัส นิชกรรม

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๐๓

นางสาวธัญมน ขีดวัน
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๐๔

นางสาวณัฐริกา สีสา
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๐๕

นางสาวอรพิมล ทับจันทร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๐๖
นางสาวอิสรียา แหยมบำรุง

๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๐๗

นางสาวบุษญารัตน์ สิงห์โลก
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๐๘

นางสาวภาวศุทธิ ประเสริฐ
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๐๙

นางสาวเจริญขวัญ หวดสันเทียะ
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๑๐
นางสาวภัครภา หมืนไธสงค์

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๑๑

นางสาวสาลินี อำละมัย
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๑๒

นางสาวอนุสรา พูลนุช
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๑๓

นางสาวนภัทธิดา สุริยะคำวงษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๑๔

นางสาวรจนา ฉินชัย

๒๗/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๑๕

นางสาวเมธาวี แก้วเอก
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๑๖

นางสาววรรัตน์ สิงห์จันทร์
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๑๗

นางสาวชนินาถ ประเสริฐดี
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๑๘

นางสาวฐานพร อุตสาหะ
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๑๙

นางสาวธมลวรรณ คล้ายศิริ
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๒๐

นายกฤษณะ สังข์น้อย
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๒๑

นายธนกฤต คำลาด
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๒๒

นายคุณานนต์ สุวรรณมณี
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๒๓

นายชญตว์ รักนาควน
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๒๔

นายอธิป มงคล
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๒๕

นายฉัตรณรงค์ เอียมปริก

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๒๖

นายพงศกร ธูปทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๒๗

นายวิศรุต สายพัฒน์
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๒๘

นายจิณณธรรม เอียมยิม

่ ้

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๒๙

นายเฉลิมพล พรมมา
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๓๐
นายณัฐพงศ์ แสงรัตน์

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๓๑

นางสาวนำฝน หงษา
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๓๒

นางสาวภัทรกันย์ วงค์ขวัญเสน่ห์
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๓๓

นางสาวสุพรรษา ภักดีศรี
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๓๔
นางสาวชัญญาพัชญ์ โพธิรัตน์กุลธนา

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๐๗ / ๒๘๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๗๒๓๕

นางสาวพิมล เขียวแก้ว
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๓๖
นางสาวปรีณาพรรณ ใจเด็จ

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๓๗

นางสาวนัทพร เสวีวัลลภ
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๓๘

นางสาวรัตนาพร วงษ์เปรม

๒๒/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๓๙

นางสาวศิริภัสสร ธนสราญรมย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๔๐

นางสาวอุษณิษา เสาสวย
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๔๑

นางสาวเกศกนก เชียวชาญ

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๔๒

นางสาวกันต์ฤทัย จันโทกุล
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๔๓

นางสาวปทิตตา สันทาลุนัย
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๔๔

นางสาวกุลจิรา แตงชุ่ม
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๔๕

นางสาวณัฐนันท์ ชนังกลาง
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๔๖

นางสาวเจนจีรา รองาม
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๔๗

นางสาวสุชาดา คล้ายบางบ่อ
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๔๘

นางสาวกรกฏ เอียมไกรษร

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๔๙

นางสาวชนณิกานต์ เจ็ดกฤษ
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๕๐

นายนนทนันท์ ชมหอม
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๕๑

นายศุภกร ใจสถาน

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๕๒

นายศุภกฤต อรรถมณี
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๕๓

นายคณินท์ชัย ปริญญโรจน์
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๕๔

นายทรงเกียรติ ศิริโส
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๕๕

นายณัฐวุฒิ สุวรรณอำไพ
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๕๖

นายทนุศักดิ

์

เสียงใหญ่
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๕๗

นายอภินันท์ สมนึก
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๕๘

นายฐานวุฒิ ยังเจริญ
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๕๙

นายตะวัน ฟกแสง
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๖๐

นายภัทรชนน สว่างอารมณ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๖๑

นายรณชิต ฉีดอิม

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๖๒

นายภาสพล ขำขา
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๖๓

นายกษาปณ์ บูรพา
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๖๔

นายฉลองชัย ม่วงงาม
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๖๕

นายภานุเทพ มากแพ
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๖๖

นายณัฐพงษ์ พูลสุข
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๖๗

นายภูชิชย์ กุลสุทธิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๖๘

นายภูพิรัฐ ประชุมรักษ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๖๙

นายอัฏฐพล แก้วสีเขียว
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๐๘ / ๒๘๔

้
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่
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๗๒๗๐
นางสาวจิฎากาญจน์ ย่อมกุลเศรษฐ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๗๑

นางสาวพัชราภรณ์ สุจริต
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๗๒

นางสาววรุณพันธ์ นุ่มสวัสดิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๗๓

นางสาวชนาภัทร ทองศรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๗๔

นางสาวสุนัฐติยา จันทร์ผอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๗๕

นางสาวกัลยรัตน์ คำทอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๗๖

นางสาวสิตางค์ สุจวิพันธ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๗๗

นางสาวณิชาภา ศรีสถิรดา
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๗๘

นางสาวภาวรินทร์ นวลจันทร์
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๗๙

นางสาววิริยา
กิติเวชโภคาวัฒน์

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๘๐
นางสาวอาทิตยา หลงบางพลี

๒๓/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๘๑

นางสาวชนากานต์ อาจหาญ
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๘๒

นางสาวณัฐชา ชูชมชืน

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๘๓

นางสาวธนภรณ์ ลำเลิศวรวิทย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๘๔

นางสาวปณณพร สอนลือ
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๘๕

นางสาวอัจฉราพร ชายะตานันท์
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๘๖

นางสาวภิชญาพร สิกุลจ้อย
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๘๗

นางสาววิชุดา คะหานินทร์
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๘๘

นางสาววิภากร สุขเจริญ
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๘๙

นางสาวศสิณา มันน้อย

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๙๐

นางสาวชุติมา ปจฉิมบุตร
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๙๑

นางสาวชนิดา โชยรัมย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๙๒

นางสาวภัทราพร ทองกร
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๙๓

นางสาวโอฬาริก บุญศักดิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๙๔

นางสาวณฐวรรณ ขันถม
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๙๕

นางสาวชมพูนุช แสงสิมมา
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๙๖

นางสาวนำฝน แก้วอินทร์ตา
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๙๗

นางสาวอภิชญา เบียวเก็บ

้

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๙๘

นางสาวกริษฐา วงศ์ธนาสิทธิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๒๙๙

นางสาวนภัสรา ตังทีฆกูล

้

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๐๐
นางสาวศิวาพร ศรีวิเศษ

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๐๑

นางสาวกิตติวรา เจริญหล้า
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๐๒

นางสาวสุวิมล ชูเปรม
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๐๓

นางสาวกานต์ธีรา ชูสกุล
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๐๔
นางสาวนพัชกร เมฆอิม

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๐๙ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๗๓๐๕

นางสาวปุณญดา อินยาโส
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๐๖

นางสาวสุลิลตา แก้วคำรอด
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๐๗
นายณัฏฐิติกร จันทะแสน

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๐๘

นายชนาธิป อมรชีวศิลปกุล

๑๙/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๐๙

นายจิณณวิทย์ อนันต์ปฏิเวธ
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๑๐

นายทัตดนัย ช่วงโชติ
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๑๑

นายนพปฎล อุบะลักษณะ
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๑๒

นายฐิติพงศ์ ภาสวร
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๑๓

นายณฐพล พึงสีใส

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๑๔

นางสาวติยารัตน์ หินยกฮิน

้ ่

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๑๕

นางสาวรุจิญา เวทย์วิทยา

๑๒/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๑๖

นางสาวจุฑามาศ ขวัญกลำ
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๑๗

นางสาวณัฐกมล เหล็กมา
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๑๘

นางสาวทัศน์วรรณ สุวรรณะ
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๑๙

นางสาวปยะมาศ ปูปว
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๒๐

นางสาวฟาใส สุขสัจจี
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๒๑

นางสาวชฎาภา โสภา
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๒๒

นางสาวญาณิศา ทองสุวรรณ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๒๓

นางสาวภัณฑิรา วุฒิสาร
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๒๔

นางสาวกนกวรรณ บุญคำภา
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๒๕

นางสาวกรรณิการ์ อภัยภักดิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๒๖

นางสาวเขมจิรา ชูประดิษฐ

๒๓/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๒๗

นางสาวจิรัชยา คิสาลัง
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๒๘

นางสาวชนากานต์ เล็กศิริ
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๒๙

นางสาวนิษิตา สุบิดา
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๓๐

นางสาวรสสุคนธ์ เหมสมิติ
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๓๑

นางสาวชาคริยา คำทอง
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๓๒

นางสาวเบญญาภา เชือหนองปรง

้

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๓๓

นางสาววรภัทร ฐิติอดิศัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๓๔

นางสาวสิริน กมขุนทด
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๓๕

นางสาววรัญญา สร้อยเสน
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๓๖

นางสาวยศวดี เจริญภูมิ
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๓๗

นางสาวธัญลักษณ์ ไทรพวงโพธิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๓๘

นางสาวนรมล พ่วงแพ
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๓๙

นายธีราวินท์ คมเมธาศรีวงศ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๑๐ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๗๓๔๐

นายณัฐพล เด็ดขาด
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๔๑

นายสิรภพ อินสละ

๒๑/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๔๒

นายณัฐพล เย็นประสิทธิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๔๓

นายทวีศักดิ

์

จันทร์อำพล

๒๕/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๔๔

นายกฤติธี ตระกูลนุช
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๔๕

นายนฤปนาถ มหาแก้ว
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๔๖

นายกันตพล นุชประมูล
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๔๗

นายฐิติวิชญ์ พิถยะพัฒน์

๒๖/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๔๘

นายนัทธวัฒน์ สารศรี
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๔๙

นายศิริพงศ์ อุดมโภชน์
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๕๐
นางสาวตตินันท์ งามนิสัย

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๕๑

นางสาวพิมพ์ชนก เพิมพูล

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๕๒

นางสาวรติมา เกิดสังข์
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๕๓

นางสาวชโนดม คาดสนิท
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๕๔

นางสาวสันต์หทัย อินทร
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๕๕

นางสาวกฤติญา แสวงวงค์
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๕๖

นางสาวจิรัชญา เกียรติขุนทด
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๕๗

นางสาวพิยดา ลาภพูล
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๕๘

นางสาวชนกกร ศรีผดุง
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๕๙

นางสาวณัฐณิชา ชนะโชติ
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๖๐

นางสาวเพ็ญพิชา อยู่เย็น
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๖๑

นางสาวศรุดา พันโย
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๖๒

นางสาวธัญชนก ทองจำรูญ
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๖๓

นางสาววราภรณ์ ภูมีทอง
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๖๔

นางสาววิลัยรัตน์ สุทธิ
๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๖๕

นางสาวสุพิชญา อินทร์มณี
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๖๖

นางสาวมาริษา อิมเนืองนุช

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๖๗

นางสาวกรรณิกา พกนนท์
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๖๘

นางสาวกฤษณา วนาสินชัย
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๖๙

นางสาวนภัสสร บังเกิดฤทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๗๐
นางสาวนิธิพร บัวแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๗๑

นางสาววีรลักษณ์ ตองมีทอง
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๗๒

นางสาวอิสริยา รัตนภูมิ
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๗๓

นางสาววรรณวิชชา สง่าเมือง
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๗๔

นางสาวกัณติกา สายงาม
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๑๑ / ๒๘๔

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๗๓๗๕

นางสาวธัญญรัตน์ กงสิมมา

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๗๖

นางสาวรภัสศา ประจำเมือง
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๗๗

นายจิรพันธ์ ถือทอง
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๗๘

นายพลสิทธิ

์

จาตุรงค์

๒๘/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๗๙

นายศุภณัฐ ธนญชัยกุล
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๘๐

นายวิชานนท์ คำแขก

๑๕/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๘๑

นายกิตตินันท์ นัทธี
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๘๒

นายณัฐพงศ์ เด็ดขาด
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๘๓

นายณัฐพงษ์ ไชยชุมภู
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๘๔

นายธนวัฒน์ แก้วก่า
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๘๕

นายนันทิพัฒน์ โพบขุนทด
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๘๖

นายนันทิภาคย์ โพบขุนทด
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๘๗

นายธนกฤต สามหาดไทย
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๘๘

นางสาวกรชนก ยอดภีระ

๑๗/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๘๙

นางสาวรักษณาลี ทองทา
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๙๐

นางสาวสุธาวี ทรัพย์สกุล
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๙๑

นางสาวชญานิศวร์ แย้มวงษ์วราชัย
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๙๒
นางสาวเบญจลักษณ์ รัตนเดชากร

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๙๓

นางสาวฉัตรศิริ ท้วมพงษ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๙๔

นางสาวพิมพ์อัปสร จำปานวน
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๙๕

นางสาวสิริยากร โฉมศรี
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๙๖

นางสาวเสาวรจน์ นุ่มเตีย

้

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๙๗

นางสาวอุไรพร ทองคำภา
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๙๘

นางสาวณัฐกุล สกุลศักดิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๓๙๙

นางสาวธมลวรรณ เรืองนก
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๐๐
นางสาวศศิณา รักดี

๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๐๑
นางสาวกมลชนก ศรีผดุง

๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๐๒

นางสาวชฎาพร มันน้อย

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๐๓

นางสาวโชติรส ตาลสอน
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๐๔

นางสาวโชศิมล สีสุพล
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๐๕
นางสาวฐานิตา แซ่จัง

๒๙/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๐๖
นางสาวธนิศกาญจน์ สังเขป

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๐๗

นางสาวมฑิลา คมกรด
๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๐๘

นางสาวเมธาวี อาดัม
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๐๙
นางสาวธรรมาภรณ์ สินธพประเสริฐ

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๑๒ / ๒๘๔

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๗๔๑๐

นางสาวจิราภรณ์ สิงหนนท์
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๑๑

นางสาวยุพารัตน์ แดงกุลวานิช
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๑๒

นางสาวศรวณีย์ จันจาลักษณ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๑๓

นางสาวณัฐธิดา พลดงนอก
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๑๔

นายภควัฒน์ ชืนใจฉำ

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๑๕

นายธนวินท์ ขาวผ่อง

๒๖/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๑๖

นายนครินทร์ สุขแพ
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๑๗

นายปญจพัฒน์ อินทรเสน
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๑๘

นายภาสวิชญ์ โยธาวงค์
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๑๙

นายรชต เคหะทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๒๐
นายวรุตม์ สิงห์ไธสง

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๒๑

นายศุภกร โพธิงาม

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๒๒

นายสิฐิปกร ญาณปญญา
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๒๓

นายอภิลักษ์ อยู่ดี
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๒๔

นางสาวชัญญานุช เขียนปญญา
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๒๕

นางสาวเพ็ญพิชชา พันธ์ดี
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๒๖

นางสาวปทมาภรณ์ ใยคำ
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๒๗

นางสาวรมิดา จันทร์ปรุง

๒๒/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๒๘

นางสาวกุลภัทรา ซือวาจา

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๒๙

นางสาวจุฬาลักษณ์ ธรรมยุติ

๒๖/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๓๐

นางสาวโชติกา ตระกูลนุช
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๓๑

นางสาวณัฐธินันท์ วงศกรวุฒิ
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๓๒

นางสาวบัวชมพู จันทร์กระจ่าง
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๓๓

นางสาวสโรชา สิทธิประเสริฐ
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๓๔

นางสาวสหัฑญา วิบูลย์เชือ

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๓๕

นางสาวสุวิมล เตชะนอก
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๓๖

นางสาวนัฐลดา ศรีวิชัย
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๓๗

นางสาวมนปรียา จรรังกา
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๓๘

นางสาวศิลารัตน์ ภิญโญดม
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๓๙

นางสาวศิวะพร ฤทธิรณ
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๔๐
นางสาวศุภาพิชญ์ นาวีรัตนวิทยา

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๔๑
นางสาวอิสริยาภรณ์ ผดุงรัตน์

๒๓/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๔๒

นางสาวณัฏฐ์นรี บุบผัน
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๔๓

นางสาวไปรดา มีเพ็ชร
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๔๔

นายณัฐพล กองทอง
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๑๓ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๗๔๔๕

นายธนวัฒน์ ศรีภิรมย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๔๖

นายเฉลิมเดช ม่วงงาม
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๔๗

นายณัฐกานต์ เตชะวงศ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๔๘

นายธนวัฒน์ รักสนิท
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๔๙

นายปติพัฒน์
วัฒนาโชคชัยนนท์ ๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๕๐

นายมงคลสิทธิ

์

บุญมา
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๕๑

นายวัชรพล ทศรักษา
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๕๒

นางสาวเบญญาภา ทรัพย์อุปถัมภ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๕๓

นางสาวกมลวรรณ บุญรัตนสมัย
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๕๔

นางสาวสิริกานต์ เชยหลี
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๕๕

นางสาวจณิสตา โททอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๕๖

นางสาวณัฐกฤตา แสงสร้อย
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๕๗

นางสาวพิชญ์ชา โสภา
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๕๘

นางสาวอาทิตยา โพธิปน

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๕๙

นางสาวพรรณปพร มะโนคำ
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๖๐

นางสาวมินทร์รฐา นิติวัฒน์กิตติกร
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๖๑

นางสาวอารดา อุ่นจันทร์เงิน
๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๖๒

นางสาวอารียา อุ่นจันทร์เงิน
๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๖๓

นายเจษฎา แซ่โง้ว
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๖๔

นางสาวธนาพร วงศ์คำ
๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๖๕

นางสาวอิศริยา เชือสระพัง

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๖๖

นางสาวสาลินี สนธิ
๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๖๗

เด็กชายธีรภัทร พึงพร

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๖๘

เด็กหญิงพรชนก บุญชู
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๖๙

เด็กชายปยวัฒน์ เรืองดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๗๐

เด็กชายพลพล พระศรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๗๑

เด็กหญิงชมพูนุช ฉายงาม
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๗๒

เด็กชายชยพล กมลนาวิน
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๗๓

เด็กชายชยุตพงษ์ คนชม

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๗๔

เด็กหญิงธีริศรา แซ่ตัง

๊

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๗๕

เด็กหญิงสุชาวลี เปลียนกระสันต์

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๗๖

เด็กชายปารเมษฐ์ จันแดง
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๗๗

เด็กหญิงนันทกานต์ ศรีเกิด
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๗๘

เด็กชายรณัชย์ พูลสวัสดิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๗๙

เด็กหญิงพัชรพร สว่างแก้ว
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สุคันธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๑๔ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๗๔๘๐

เด็กหญิงธนิตยาธร นุ่มเจริญ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๘๑

เด็กหญิงชริสรา ขวัญมัน

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สุคันธาวาส  

สป ๒๔๕๙/๗๔๘๒

เด็กชายธนโชติ วรคำ
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๔๘๓

เด็กชายธีรพงษ์ ช่อผูก

๑๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๔๘๔

เด็กชายเนติพงษ์ พุฒดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๔๘๕

เด็กชายบดินทร์ เปรมเดช
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๔๘๖

เด็กชายบี โอช
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๔๘๗

เด็กชายภณ สีแก้วช่วง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๔๘๘

เด็กชายรัชชานนท์ โตพันธ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๔๘๙

เด็กชายอิทธิพล ไทยกูล
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๔๙๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ แก้วกลำศรี

๓๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๔๙๑

เด็กหญิงธิภารัตน์ อุปพงศ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๔๙๒

เด็กหญิงปนัดดา วงษ์ศิลป
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๔๙๓

เด็กหญิงภัทรจิรา คำเกียง
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๔๙๔

เด็กหญิงมณฑิตา กุลพันธํ

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๔๙๕

เด็กหญิงศศิกานต์ ดียิง

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๔๙๖

เด็กหญิงศุภดา ปานพรหม
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๔๙๗

เด็กหญิงอาทิตยา เงินแพทย์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๔๙๘

เด็กชายณัลทวัฒน์ บุญทรัพย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๔๙๙

เด็กชายธนิสร ลำพรหม
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๐๐
เด็กชายปณณทัต พุ่มคำ

๒๖/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๐๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ เกตุทอง
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๐๒
เด็กชายรพีภัทร ตังสมสุข

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๐๓

เด็กชายเอกศิษฏ์ ฟกทิม
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๐๔
เด็กหญิงกมลพรรณ แซ่ซิม

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๐๕

เด็กหญิงกองทอง เชือมทอง

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๐๖
เด็กหญิงดุษฎี เปกวง

๑๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๐๗

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ฉายชูวงษ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๐๘

เด็กหญิงธิยาดา ปนทอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๐๙

เด็กหญิงนวรัตน์ เอือกิตติพรชัย

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๑๐
เด็กหญิงน้อมเกล้า เอือกิตติพรชัย

้

๒๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๑๑

เด็กหญิงปภาดา อุดหนุนเผ่าพงษ์
๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๑๒

เด็กหญิงศุทธหชัย สีสุพะ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๑๓

เด็กหญิงศุภนิดา บุญเฉย
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๑๔

เด็กหญิงสุกันยา ทองจอก
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๑๕ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๗๕๑๕
เด็กหญิงอักศราภรณ์ อินทรเรืองศร

๐๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๑๖

เด็กหญิงวรรณรักษ์ จุลโลบล
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๑๗

เด็กชายจิรวัฒน์ บัวน่วม
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๑๘

เด็กชายจิรายุส ประสงค์สุข
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๑๙

เด็กชายณัฎฐพล สีหอม
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๒๐

เด็กชายณัฐนันท์ หวานชู
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๒๑

เด็กชายปฏิวัติ ซอกาญจนา
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๒๒

เด็กชายพัชรพล สง่างาม
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๒๓

เด็กชายมีนาณุวัฒน์ จิระวัฒโธ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๒๔

เด็กชายวัลลภ จิระวัฒโธ
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๒๕

เด็กชายสุวชัย อินทสิทธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๒๖

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีฐาน
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๒๗

เด็กหญิงจิฬาพร ธงชัย
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๒๘

เด็กหญิงชมพูนุช พุทธรักษา
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๒๙

เด็กหญิงชลมาศ สุขสงวน
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๓๐

เด็กหญิงชัญญานุช แก้วสุวรรณ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๓๑

เด็กหญิงดาวิกา รุ่งแจ้ง
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๓๒

เด็กหญิงทิชากร ผิวปลัง

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๓๓

เด็กหญิงธวัลรัตน์ พาเจริญ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๓๔

เด็กหญิงนันทิดา สง่างาม
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๓๕

เด็กหญิงพลอยฟา ช้างไชย
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๓๖

เด็กหญิงพัชริดา ยิงเดช

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๓๗

เด็กหญิงวิราวรรณ พุ่มเกษี
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๓๘

เด็กหญิงสิรินันท์ ชัชวงษ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๓๙

เด็กหญิงสุพรรษา ใจเทียง

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๔๐

เด็กหญิงอายัญ กิตติธนโอฬาร
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๔๑

เด็กชายจักริน ปนะโพ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๔๒

เด็กชายชวัลวิทย์ วงค์ตันฮวด
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๔๓

เด็กชายชินณรงค์ ใจเทียง

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ แหสมุทร
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๔๕

เด็กหญิงนารีรัตน์ มะลาวัน
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๔๖

เด็กหญิงนิสารัตน์ ภู่งาม
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๔๗

เด็กหญิงอุมาพร พรหมสีทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๔๘

เด็กชายศิงขร นาคผุด
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๔๙

เด็กหญิงเกวลี สีเทา
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๑๖ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๗๕๕๐

เด็กหญิงทักษิณา สว่างแจ้ง
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๕๑

เด็กหญิงอนันญา พึงสาย

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๕๒

เด็กหญิงอภิญญา อ่อนนอก
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๕๓

เด็กหญิงทิวาวรรณ ธีระวันทนีย์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๕๔

เด็กหญิงเบญจพร เคนชาติ
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๕๕

เด็กหญิงเมธิณี พลับพลาศรี
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๕๖

เด็กหญิงอริศรา โมรัษเฐียร
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๕๗

เด็กชายภัคธร เหลือสิน
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๕๘

เด็กหญิงบัณฑิตา สุพร
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๕๙

เด็กหญิงฐิตาภา บุตรสาร
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๖๐
เด็กหญิงทิพเกสร คันศร

๑๔/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๖๑

เด็กชายเทพชัย สลิดประโคน
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๖๒

เด็กหญิงสาริณี จวนแจ้ง
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๖๓
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ แซ่เฮ้ง

๐๓/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๖๔

เด็กหญิงพิมลวรรณ จันตรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๖๕

เด็กหญิงวรรณภา แสงอรุณ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๖๖

เด็กหญิงอาทิตยา แทนศิริ
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๖๗

เด็กหญิงวงษ์เมือง เกิดจงรักษ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๖๘

เด็กชายจักรพรรดิ

์

โพธิผลิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๖๙

เด็กชายธนพล ประดิษฐนิล
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๗๐

เด็กชายธนวัฒน์ สำลีแก้ว
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๗๑

เด็กชายปฏิภาณ แทนศิริ
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๗๒

เด็กชายวรพล ชืนเกษร

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๗๓

เด็กหญิงกมุทพร ใจอารีย์
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๗๔

เด็กหญิงจรรศรา หอมละออ
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๗๕

เด็กหญิงธัญสุดา พิลาทอน
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๗๖

เด็กหญิงพรประภา สีทา
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๗๗

เด็กหญิงสิรีธร สิงห์โต
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๗๘

เด็กชายธีระยุทธ จันทร์คำ
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๗๙

เด็กชายชิษณุพงค์ พริกศรี
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๘๐
เด็กชายพีรพล สุดทีป

๑๓/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๘๑

เด็กชายสรายุทธ ทวีบุญ
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๘๒

เด็กหญิงศุภสุตา เปรมเดช
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๘๓

เด็กชายสิทธิพล คำมูล
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๘๔

เด็กชายภูมิภัทร ส่งมา
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๑๗ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๗๕๘๕

เด็กชายพุทธิพงศ์ อยู่เสนารถ
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๘๖

เด็กชายกิตติพัฒน์ ชูวิชา
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๘๗

เด็กชายทิชากร ศรีบุตร
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๘๘

เด็กชายรัชชานนท์ รุ่งแจ้ง
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๘๙

เด็กชายวิศวกร ม่วงประเสริฐ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๙๐

เด็กชายศุภณัฐ อิมใจ

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๙๑

เด็กชายศุภวัฒน์ มาวัชระ
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๙๒

เด็กหญิงกมลชนก โพธิคลี

์ ่

๑๘/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๙๓

เด็กหญิงดลพร อยู่ดี
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๙๔

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

สงวนงาม
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๙๕

เด็กชายปฏิภาณ ทองลอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๙๖

เด็กหญิงปาริฉัตร ขาวประเสริฐ
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๙๗
เด็กชายชัยธนากรณ์ ดีละ

๑๗/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๙๘

เด็กชายสมาทร์ คงโต
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๕๙๙

เด็กหญิงเบญจมาศ อินทร์ประสิทธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๖๐๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ลำลอง

๑๓/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๖๐๑

เด็กหญิงฐิตานันท์ นรแสนสวนจิต
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๖๐๒

เด็กหญิงณัฐนิชา
เหง้าพรหมมินทร์

๓๐/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๖๐๓
เด็กหญิงพิมพิศา โกฏแสง

๒๘/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๖๐๔

นางสาวมะปราง สุขสันติ
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๖๐๕

เด็กหญิงสุภัทสร สันเต๊ะ
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๖๐๖

เด็กชายนันทิพัฒน์ เชือตาเมฆ

้

๐๘/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๖๐๗
เด็กชายภานุเดช แซ่ตัง

้

๑๓/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๖๐๘

นางสาวอรพิน เลเตอะ
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๖๐๙

เด็กหญิงรุ่งนภา รักชาติ
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๖๑๐

เด็กชายสราวุฒิ ช่วงโชติ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๖๑๑

เด็กชายอนุชิต ยูรสงค์
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๖๑๒

เด็กหญิงพิมพิลา พันสีทา
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๖๑๓

เด็กหญิงศศิพิมพ์ โคสอน
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๖๑๔

เด็กชายสุชานนท์ คนบำรุง
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๖๑๕

นางสาวพลอยกมล กลุ่มมิตร
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๖๑๖

เด็กหญิงสุพัตรา เมืองแปน
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๕๙/๗๖๑๗

เด็กชายนพดล ขาวสะอาด
๒๐/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๑๘

เด็กชายณัฐพงษ์ ฝอยทอง
๑๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๑๙

เด็กชายวสุธัญ เนตรวงศ์
๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๑๘ / ๒๘๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๗๖๒๐

เด็กชายไกรวุฒิ โพธิวัฒน์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๒๑

เด็กชายสุขสันต์ มุ่งอุทุม

๑๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๒๒

เด็กชายชัยชนะ ปาดศรี
๑๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๒๓

เด็กชายพงศ์พณิช บุญเกิด
๓๐/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๒๔

เด็กชายพีรภัทร บุญชู
๑๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๒๕

เด็กชายพัทรดนย์ แสงทองแดง
๒๔/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๒๖

เด็กหญิงโสภิตนภา พุกเจริญ
๑๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๒๗

เด็กหญิงวีรยา สุขคำ
๑๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๒๘

เด็กหญิงฐิติยา สีระยศ
๑๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๒๙ เด็กหญิงมอนิค พรินเซส

้

บริรักษ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๓๐
เด็กชายวิทวัส เริมเจริญ

่

๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๓๑

เด็กหญิงจิรนันท์ จรเจริญ
๑๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๓๒

เด็กหญิงธัญทิพย์ เหล่าจันทร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๓๓

เด็กหญิงศุภรดา สุโพธิฤทธิ

์ ์

๒๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๓๔

เด็กชายกฤติพงษ์ เปลียนสินไชย

่

๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๓๕

เด็กชายอธิราช เกณฑ์ทาง
๒๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๓๖

เด็กชายนด เซ็น
๒๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๓๗

เด็กชายเกียรติพงษ์ ณ วิเชียร
๒๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๓๘

เด็กชายธีรภัทร โทแสง
๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๓๙

เด็กหญิงผกามาศ ศรีพระจันทร์ ๒/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๔๐

เด็กชายวรพล นิรมลยานันท์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๔๑

เด็กชายรพีภัทร ตังทำนุ

้

๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๔๒

เด็กชายศรัณย์ วงอุบล
๒๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๔๓

เด็กชายภัทราวุธ ผุดผาด ๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๔๔

เด็กชายอดิรุจ แขมคำ
๑๗/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๔๕

เด็กชายปติ บางเจริญสุข
๑๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๔๖

เด็กหญิงญาณิศา พุทธรักษา
๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๔๗
เด็กหญิงสมิตตานันท์ จันทร์กระจ่าง

๑๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๔๘

เด็กหญิงณรงค์ธร เรียงนอก
๑๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๔๙

เด็กหญิงสุพรรษา ชุ่มคำ ๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๕๐
เด็กหญิงอภิชญา ใบศรี

๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๕๑

เด็กหญิงยุราวัลย์ เมืองขวา
๑๙/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๕๒

เด็กหญิงศิริกานดา ปลืมจิตร

้

๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๕๓

เด็กหญิงสุพัฒตรา ขำเกิด
๒๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๕๔

เด็กชายธีรวัจน์ ทองนวล
๒๗/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๑๙ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๗๖๕๕

เด็กหญิงปริณดา สำราญสุข
๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๕๖

เด็กหญิงสิรินทิพย์ ละมุด

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๕๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ น้อยหมอ
๑๙/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๕๘

เด็กหญิงอภิญญา ด้วงสำรวย

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๕๙

เด็กชายปกรณ์ รัตนโมรา
๑๘/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๖๐

เด็กหญิงเหนียน เหนียน
๒๕/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๖๑

เด็กหญิงดลยวรรณ แย้มทิพย์
๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๖๒

เด็กชายกิตติภณ สุขสวัสดิ

์

๒๐/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๖๓

เด็กชายชยธร โชติปญโญ ๕/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๖๔

เด็กชายรณชัย บัวน่วม ๙/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๖๕

เด็กชายสุวัชชัย สาดี
๒๓/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๖๖

เด็กหญิงกนกนิภา ท้าวมา
๒๐/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๖๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เจียมมี ๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๖๘

เด็กหญิงนันท์นภัส เรือนคง ๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๖๙

เด็กหญิงปาริชาติ อาจธานี
๒๒/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๗๐

เด็กชายจอย จันทร์
๑๙/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๗๑

เด็กชายธีรวัฒน์ เขือนคำ

่

๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๗๒

เด็กชายนิธิกร ศรีดา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๗๓

เด็กชายบุญวัทน์ พูนสวัสดิ

์

๒/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๗๔

เด็กชายพานิชย์ ประโลมรัมย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๗๕

เด็กชายภัรควัติ

์

สีแก้วไพหลวง
๒๒/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๗๖

เด็กชายมงคล กลัดพุฒ ๕/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๗๗

เด็กชายศิริโชค โชคคุณ
๑๐/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๗๘

เด็กชายสิทธิพงษ์ เลาหะพงษ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๗๙

เด็กหญิงมนัญญา จะริรัมย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๘๐

เด็กหญิงมาริสา แสงสี
๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๘๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ผ่องราศี ๙/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๘๒

เด็กหญิงทักษพร ไชยกุล
๓๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๘๓

เด็กหญิงภูริชา เขียวงาเขมากร

้

๓/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

วัดใหม่  

สป ๒๔๕๙/๗๖๘๔

นางสมทรง
เอือพัฒนาพานิชย์

้

๑๗/๐๒/๒๕๑๑ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๖๘๕

นางสาวภูตะวัน พระภักดี
๒๕/๐๙/๒๕๓๕ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๖๘๖

นางสาววันวิสาข์ ชินรัตน์
๑๗/๐๕/๒๕๓๗ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๖๘๗

นางศิริวรรณา ปนแก้ว
๑๑/๐๗/๒๕๒๑ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๖๘๘

เด็กชายหาญณรงค์ ชัยศิลป
๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๖๘๙

เด็กชายขวัญชัย แซ่โค้ว
๒๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๒๐ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๗๖๙๐

เด็กชายวีระพงศ์ เก็งวินิจ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๖๙๑

เด็กชายวงศพัทธ์ จันมาต
๒๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๖๙๒

เด็กชายภาณุพงษ์ คำสัตย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๖๙๓

เด็กชายจักรี เหยียน
๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๖๙๔ เด็กชายประพัฒน์พงค์
เติดสงค์

๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๖๙๕

เด็กชายธีรภัทร์ เจริญรักษ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๖๙๖

เด็กชายภัครินทร์ บุญคุณ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๖๙๗

เด็กหญิงจิรัชญา สังฆะ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๖๙๘

เด็กหญิงศศิประภา อินทร์จันทร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๖๙๙

เด็กหญิงกาญจนา ลอยแก้ว
๑๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๐๐
เด็กหญิงโสรญา ขำเนียม

๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๐๑

เด็กหญิงภัทราพร ศรีเขียว
๑๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๐๒

เด็กชายภาสกร สาระดา
๒๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๐๓

เด็กชายรัฐกร คุ้มพันธ์แย้ม
๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๐๔
เด็กชายวัฒนชัย พาสุวรรณ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๐๕

เด็กหญิงชนกานต์ ยิงสูง

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๐๖

เด็กหญิงสิรินทรา ทรัพย์ทองสว่าง
๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๐๗

เด็กหญิงปราญชลี ทวีงาม
๑๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๐๘
เด็กชายกีรติ แทนรินทร์

๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๐๙

เด็กหญิงจิดาภา ใจปง
๑๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๑๐

เด็กชายรชต ธงชัย
๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๑๑

เด็กหญิงพัชรพร คุณนาม
๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๑๒

เด็กชายปวริธ มูลคำสุข
๒๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๑๓

เด็กชายรัฐชานนท์ วันซ้อน
๐๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๑๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สืบกงแสง
๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๑๕

เด็กชายภูมิณทร์ ยินดีรัมย์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๑๖

เด็กชายอัณณพ ทองขัน
๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๑๗

เด็กชายอนุชา ทองขัน
๒๗/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๑๘

เด็กหญิงสุพิชฌา ชัยทอง
๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๑๙

เด็กชายธีรเดช ภควิรุฒิกุล
๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๒๐
เด็กหญิงวสุนันท์ แจ้งสงคราม

๑๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๒๑

เด็กหญิงณัฐชา เสือภู่
๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๒๒

เด็กหญิงวรินทร์ ผอบเพ็ชร
๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๒๓

เด็กชายธวัชชัย ศรีธรักษา
๑๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๒๔

เด็กหญิงสุกัญญา -
๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๒๑ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๗๗๒๕

เด็กหญิงศศิวรรณ เพ็ชรพงษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๒๖

เด็กหญิงมัณทิตา วาสิงหน
๓๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๒๗

เด็กชายพิชัย วงศรีเทพ
๒๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๒๘

เด็กชายนาราคิม สีบุญมา
๑๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๒๙

เด็กชายเกรียงไกร ศิริเทพ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๓๐

เด็กชายปวเรศ คงเจริญ
๒๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๓๑

เด็กหญิงรัตนา สีมาโรจน์
๑๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๓๒

เด็กหญิงณิชารีย์ ผาริการ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๓๓

เด็กชายอภิรักษ์ สุดตา
๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๓๔

เด็กชายธนกฤต สุระคำแหง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๓๕

เด็กชายรัชพงษ ชลคีรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๓๖

เด็กชายวรเมศฐ์ ขุนกอง
๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๓๗

เด็กชายภูมิพิพัฒณ์ วิโค
๐๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๓๘

เด็กหญิงจิรัญญา สิงห์ทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๓๙

เด็กชายอภิรักษ์ แจ่มศรี
๐๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๔๐

เด็กหญิงสุชานันท์ ศรีเดช
๑๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๔๑

เด็กชายศิรสิทธิ

์

ทองปลัง

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๔๒

เด็กชายธนภัทร วิจิตรแสงอรุณ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๔๓

เด็กชายวีรพงษ์ ผลวิชา
๐๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๔๔

เด็กหญิงรุ่งทิวา ขวัญอ่างทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๔๕

เด็กหญิงชนิตา ทองคำ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๔๖

เด็กชายธนรัตน์ ภู่เหมา
๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๔๗

เด็กชายไดจิโร เซคิจิมา
๑๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๔๘

เด็กชายธวัชชัย วงษาวุธ
๒๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๔๙

เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ ผลวิชา

๒๔/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๕๐

เด็กชายจุลจักร ทันจังหรีด
๐๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๕๑

เด็กหญิงอลิสา ทะเริงรัมย์
๐๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๕๒

เด็กชายอภินัน บุญอังคณารัตน์
๐๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๕๓

เด็กหญิงฐิติมา ชมชืน

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๕๔

เด็กชายณัฐพล ขาวงาม
๒๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๕๕

เด็กชายวีระศักดิ

์

สกลรัตน์
๐๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๕๖

เด็กชายธนากร บริบูรณ์หิรัญ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๕๗

เด็กชายสุวภัทร บางโมรา
๒๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๕๘

เด็กชายจักรพงษ์ สมรูป
๒๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๕๙

เด็กชายวีระศักดิ

์

ชาตพล

๒๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๒๒ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๗๗๖๐

เด็กชายกษิดิศ ตามธรรม
๒๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๖๑

เด็กชายศรัณย์ภัทร บุญหล้า
๐๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๖๒

เด็กชายอภิวัฒน์ ขวัญอ่างทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๖๓

เด็กชายศุภณัฐ คลีบำรุง

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๖๔

เด็กหญิงพรพรรณ มังคะสิงห์
๑๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๖๕

เด็กชายจักรกฤษ
จักรกฤษ  คล้ายหนู ๒๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๖๖

เด็กชายนพรัตน์
นพรัตน์  ใกล้กลาง ๐๔/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๖๗

เด็กชายชัยพิพัฒน์ แก้วพาปราบ
๐๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๖๘

เด็กชายจักรพรรดิ ศรีพาเพลิน
๒๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๖๙

เด็กชายวีรภัทร ใจเดช
๐๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๗๐
เด็กชายนิรินธน์ หย่อนใจ

๐๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๗๑

เด็กชายภูริพัฒน์ หนองพุดซา
๐๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๗๒

เด็กชายเจนภพ กิจวัตร
๐๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๗๓

เด็กหญิงนรินทร อำนวย

๒๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๗๔

เด็กชายอธิษ ทับชา
๒๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๗๕

เด็กหญิงรัชนีวรรณ บุญศักดิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๗๖

เด็กหญิงรุจิฬา ธงชัย
๑๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๗๗

เด็กชายกิติพงษ์ จันทร์รัตน์
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๗๘

เด็กชายชวกร ไม่มีขลาด
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๗๙

เด็กชายณปกรณ์ บุญนาค
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๘๐

เด็กชายเทพอัศวิน จันทร์อำไพ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๘๑

เด็กชายนพดล เรืองอุไร
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๘๒

เด็กชายสศิกาญ กองวัน
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๘๓

เด็กชายกิตติพงษ์ ดวงเนตร
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๘๔

เด็กชายนวนนท์ กองศรี
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๘๕

เด็กชายชยพล เพ็ชรนิล
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๘๖

เด็กชายศุภณัฐ ปลอดโปร่ง
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๘๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

คณาศรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๘๘

เด็กชายธีรเดช สาระทิพย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๘๙

เด็กชายพีระ จันทวิมล
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๙๐
เด็กชายมงคลชัย

มีอำนาจวีรานุวัฒน์ ๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๙๑

เด็กชายวสิน แก้วภักดี
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๙๒

เด็กชายศราวุฒิ วรรณศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๙๓

เด็กชายสิทธิชัย ด้วงมี
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๙๔

เด็กชายสิทธิพร สิริโชติ
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๒๓ / ๒๘๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๗๗๙๕

เด็กชายสิรดนัย เดชวิรัตน์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๙๖

เด็กชายอภิวิชญ์ สว่างสุข
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๙๗

เด็กชายวีรพงษ์ ชำนาญกิจ
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๙๘ เด็กหญิงทิพย์ภาวรรณ
วิรัญจะ

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๗๙๙

เด็กหญิงภัทรสิริ ครุฑวิเศษ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๐๐
เด็กหญิงวันวิสา สุขสว่าง

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๐๑
เด็กหญิงสุวนันท์ ชินวงศ์พรหม

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๐๒

เด็กหญิงศศิพร ร่มสนุก
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๐๓

เด็กหญิงกนกภรณ์ รุ่งทิม
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๐๔
เด็กหญิงเบญจมาพร เพ็ชรนิล

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๐๕
เด็กหญิงเกวลิน จันทร์ปุก

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๐๖

เด็กหญิงไพลิน ลับสูงเนิน
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๐๗

เด็กหญิงพิจิตรา พวงหิรัญ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๐๘

เด็กหญิงฐานิตา แปลนวงษ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๐๙
เด็กหญิงปฐมาวดี เชือวงษ์

้

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๑๐

เด็กหญิงสุพรรณี ผ่องศรี
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๑๑

เด็กหญิงสราวลี เลือดขุนทด
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๑๒

เด็กหญิงรัตนาพร สาระพิน
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๑๓

เด็กหญิงศิรประภา แสงศรี
๑๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๑๔

นางสาวสุภาพร ยิงรัมย์

่

๑๖/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๑๕

นางสาวศรีประภา เพริดฤทธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๑๖

นางจารุวรรณ มาท้วม
๑๘/๐๙/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๑๗

นางสาวธนพร ไชยพร
๐๑/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๑๘

นางสาววันเพ็ญ ไวสุวรรณ์
๒๔/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๑๙

เด็กชายศิวัฒน์ กลันแก้ว

่

๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๒๐

เด็กชายณัฐพงษ์ เทียมจันทร์
๒๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๒๑

เด็กหญิงพลอย วอน ๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๒๒

เด็กหญิงชญาดา ศรีสุทธิ
๒๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๒๓

เด็กชายศรุต จันหอม
๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๒๔

เด็กชายราเชนทร์ กาวินา ๓/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๒๕

เด็กชายณฐกร คำภีละ ๔/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๒๖

เด็กหญิงสุรภา ลูกกุลา

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๒๗

เด็กหญิงนิตยา เกตุจันทร์
๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๒๘

เด็กชายอธิวัฒน์ ปนเงิน ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๒๙

เด็กหญิงสุพิชญา แสนกล้า

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๒๔ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๗๘๓๐

เด็กชายอนุสรณ์ วรรณสิงห์
๑๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๓๑

เด็กหญิงญาณี ไม้ ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๓๒

เด็กชายพีรภัทร จีนกระจันทร์
๒๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๓๓

เด็กหญิงจันทกานต์ พุ่มสุข
๒๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๓๔

เด็กหญิงจินดา ฉลาด ๙/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๓๕

เด็กชายโยธิน ภัยบรินทร์ ๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๓๖

เด็กชายรัด ชาตรี
๑๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๓๗

เด็กหญิงธารารัตน์ กลันแก้ว

่

๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๓๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แคนมืด ๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๓๙

เด็กชายธนาคาร กาญจนกูล ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๔๐
เด็กชายรพีภัทร แสงระวิ

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๔๑

เด็กหญิงกรกมล ศรีเจริญ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๔๒

เด็กหญิงศราสิณี แก้วภู
๑๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๔๓

เด็กหญิงธนภรณ์ มะคุณมอน
๒๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๔๔

เด็กชายธรรมนูญ ลาธิ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๔๕

เด็กหญิงระริน ริน
๒๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๔๖

เด็กชายคฑาวุธ เสือเพียร
๑๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๔๗

เด็กหญิงฮวย ชัย
๒๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๔๘

เด็กชายรัชสิทธิ

์

หลวงผาด
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๔๙

เด็กชายธีรภัทร ไชยบุญทัน

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๕๐

เด็กหญิงอรุรินทร์ ภูพาที
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๕๑

เด็กหญิงณัฐกานต์ เชวงศักดิ

์

๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๕๒

เด็กชายทรงภูมิ บุญหลาย
๑๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๕๓

เด็กชายอภิมุข แสนมาตย์ ๘/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๕๔

เด็กหญิงสุภัชสร นิลยไทร ๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๕๕

เด็กชายธนวัฒน์ ชุ่มม่วง
๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๕๖

เด็กชายปญจพล เถือนรอด

่

๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๕๗

เด็กหญิงเก็จแก้ว วงษ์ศรีจันทร์
๑๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๕๘

เด็กชายเบิร์ด โอช

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๕๙

เด็กหญิงธนัญญา หอมลำดวน
๒๒/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๖๐
เด็กหญิงสุภารัตน์ อาง

๑๙/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๖๑

เด็กชายภานุพงษ์ ศิริเขตกรณ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๖๒

เด็กหญิงทวิพร สงค์ฆมัย
๑๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๖๓

เด็กหญิงนัทธมน หลอดทอง
๑๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๖๔

เด็กชายนพรัตน์ แก้วประดิษฐ์
๒๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๒๕ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๗๘๖๕

เด็กหญิงธารนันท์ ศิริวาลย์ ๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๖๖

นางสาวกัลยกร บุญญะวัตร ๔/๒/๒๕๑๙ โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๖๗

นางสาวบุศรินทร์ ธีระศักดิสกุลชัย

์

๒๒/๙/๒๕๓๑
โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๖๘

นางสาวทิวาภรณ์ พันธ์โนนงิว

้

๑๗/๓/๒๕๓๓
โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๖๙

นางสาวธนัญญา สกุลซ้ง ๗/๓/๒๕๓๔ โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๗๐

นายอมฤทธิ

์

เกตุจันทร์
๑๕/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๗๑

นายปณนพ ติณมณีพร ๗/๕/๒๕๑๙ โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๗๒

นางสมพร พรหมมายนต์
๒๒/๑๐/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๗๓

นายภาณุวัฒน์ โพธิงาม

์

๒๙/๖/๒๕๓๒
โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๔๕๙/๗๘๗๔

เด็กหญิงลักสิกา กังวาลวงษ์
๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๘๗๕

เด็กชายธวัชชัย ข้อชืน

่

๒๖/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๘๗๖

เด็กหญิงดรุณี ธนาสุทธิพงศ์
๒๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๘๗๗

เด็กชายเอกณรินทร์ สินโฉมงาม
๑๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๘๗๘

เด็กหญิงธิญาดา ยุทธเสน
๒๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๘๗๙

เด็กหญิงฑิฆัมพร กันสวัสดิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๘๘๐

เด็กชายรัศมิธศิลป

์

ตรีสิน
๒๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๘๘๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ พุ่มเจริญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๘๘๒

เด็กหญิงขวัญจิรา ธงสันเทียะ
๒๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๘๘๓

เด็กชายอดิศร สังข์คอน
๓๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๘๘๔
เด็กชายพานพุ่มทอง ฤทธิบูรณ์

๒๔/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๘๘๕
เด็กหญิงฟาประทาน วรพันธ์

๒๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๘๘๖

เด็กชายศิริศักดิ

์

โพธิวัด

์

๒๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๘๘๗

เด็กหญิงมณีภา นวมวิจิตร ๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๘๘๘

เด็กหญิงพรทิพย์ บุญที
๑๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๘๘๙

เด็กหญิงพิยดา ยางเครือ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๘๙๐

เด็กชายประชา โคตรแก้ว
๒๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๘๙๑

เด็กชายกฤตนัย ปนมอญ
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๘๙๒

เด็กชายประวิทย์ สังสมิง
๑๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๘๙๓

เด็กชายภูริพัทธ์ พึงพรหม

่

๒๖/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๘๙๔

เด็กหญิงบัณฑิตา บุญกลัด
๒๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๘๙๕

เด็กหญิงพีรยา เหลืองอ่อน
๑๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๘๙๖

เด็กชายอนวัช นิลโนรี
๒๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๘๙๗

เด็กหญิงนัทธพร ยอดไม้ ๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๘๙๘

เด็กหญิงชิตาพร พลอยเลียง

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๘๙๙

เด็กชายรุจิกร หอมจิตร ๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๒๖ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๗๙๐๐
เด็กหญิงวรารัชต์ ภู่ชรา

๒๘/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๐๑

เด็กหญิงนัฐพร รอดบุญมา
๓๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๐๒
เด็กหญิงกัลยา ทองนุ่ม

๒๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๐๓ เด็กหญิงทิพย์ประภาพร
ฐานียกุล

๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๐๔

เด็กหญิงกาญจนา คำคอน
๑๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๐๕

เด็กหญิงเพชรรัตน์ ชลศิริพงษ์
๑๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๐๖
เด็กหญิงฐานิดา อุลมาน

๒๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๐๗

เด็กหญิงอามีน วิชศึกษากรณ์
๒๓/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๐๘

เด็กหญิงกันตนา โคตะไชย ๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๐๙

เด็กหญิงอรอุสา ไชยปดถา
๑๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๑๐
เด็กหญิงอัจจิมา สงวนแสง

๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๑๑

เด็กหญิงสาวิตรี เจริญรัมย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๑๒

เด็กชายทิวานนท์ แก้วละมุล
๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๑๓

เด็กหญิงพัชราวดี คันธจันทร์
๑๗/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๑๔

เด็กชายนภดล ทองใบ
๑๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๑๕

เด็กหญิงภริตา จิตต์สุข

๑๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๑๖

เด็กชายสุรชัย รัววิชา
๑๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๑๗

เด็กหญิงสุชานาถ คุณสมบัติ
๒๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๑๘

เด็กชายธนากร เล็กลมัย
๒๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๑๙

เด็กชายณัฐยุทธ เทียงตรง

่

๒๙/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๒๐

เด็กหญิงเพลงพิณ สวนมาลัย
๑๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๒๑

เด็กหญิงเขมมิกา นุ้ยจันทร์
๑๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๒๒

เด็กหญิงสุภาวดี คำงาม
๒๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๒๓

เด็กหญิงวิลาวัลย์ เพียงสุวรรณ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๒๔

เด็กหญิงสุภัททา กิจธุระ ๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๒๕

เด็กหญิงชนนิชา ทองเผือก ๘/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๒๖

เด็กหญิงวริศรา ปนตามูล
๑๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๒๗

เด็กชายภานุวัฒน์ ถาพร
๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๒๘

เด็กชายวรภพ วงษ์ขาว
๑๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๒๙

เด็กหญิงสุทธิดา คางสันเทียะ
๒๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๓๐
เด็กชายศรัณย์ อุตอามาตย์ ๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๓๑

นางสาวภัก จิตรัตนสิทธิ

์

๒๕/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๓๒

เด็กหญิงศิริฉัตร ทุมนาค
๒๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๓๓

เด็กชายกรทักษ์ แตงร้าน

๒๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๓๔

เด็กชายทรงพล เหม็งสามเรือน
๒๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๒๗ / ๒๘๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๗๙๓๕

เด็กชายเบญจพล จรามร
๒๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๓๖

เด็กหญิงอารียา บุญเกตุ ๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๓๗

เด็กหญิงภัทราวดี ต๊ะคำ
๑๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๓๘

เด็กหญิงณัฐริกา สีมาลา
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๓๙

เด็กหญิงไอรดา มีมานะ
๒๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๔๐

เด็กหญิงภคนันท์ ยาปน
๒๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๔๑

เด็กหญิงธนพร ม่วงทิพย์
๑๐/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๔๒

เด็กหญิงกัญญาภัค จันทร์ทะดวง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๔๓

เด็กหญิงอินทิรา ชูเลิศ
๑๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๔๔

เด็กหญิงเกวลิน กันหาพา ๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๔๕

เด็กชายอภิวัฒน์ จักรมานนท์
๑๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๔๖

เด็กหญิงมันตา วัฒนา
๒๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๔๗

เด็กชายวีระศักดิ

์

นึกมี
๑๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๔๘

เด็กหญิงอรทัย ชะมารัมย์
๒๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๔๙

เด็กชายชนะชัย บุตรจันทร์ ๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๕๐

เด็กหญิงจิรชา วิชาเรือง
๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๕๑

เด็กชายธนินโชตน์ ปลืมจิตต์

้

๒๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๕๒

เด็กหญิงเปมิกา นามเหลา ๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๕๓

เด็กหญิงนิชาวีร์ จาบสุวรรณ
๑๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๕๔

เด็กหญิงวันนา ธงชัย
๑๗/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๕๕

เด็กหญิงสุพัตรา ศรแก้ว
๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๕๖

เด็กหญิงพรนภา พันนึก
๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๕๗

เด็กหญิงวิรตา เหรียญทอง
๑๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๕๘

เด็กหญิงนพวรรณ นันทคำ
๒๓/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๕๙

เด็กชายเดชคำภีร์ ตรวจมรรคา
๑๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๖๐

เด็กชายทรงกลด รอดพานิช
๒๔/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๖๑

เด็กหญิงสิดาพร มาลีเมาะ
๒๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๖๒

เด็กชายก้องณวิชญ์ คนกล้า
๑๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๖๓

เด็กชายคุณานนท์ เรืองเดช
๓๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๖๔

เด็กชายวีรยุทธ บุตรศรี ๙/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๖๕

เด็กหญิงรัตติกาล จักษุมา ๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๖๖

เด็กชายณัฐพล ธาบุญญรัตณุกูล ๑๓/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๖๗

เด็กชายสุรวุฑ เจริญเขต ๔/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๖๘

เด็กชายจักรภัทร พะธะนะ ๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๖๙

เด็กชายธีรภัทร มูลจันทร์
๑๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๒๘ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๗๙๗๐

เด็กหญิงศิริยากรณ์ เสริมทรัพย์ ๕/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๗๑

เด็กหญิงทิชากร ปนกันอินทร์
๒๕/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๗๒

เด็กชายกฤษณ์ ภูรีปติภาน ๙/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๗๓

เด็กหญิงญารินดา น้อยกลัด
๑๑/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๗๔

เด็กชายรัฐพัฒน์ สีหาวัตร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๗๕

เด็กชายธีรเดช เงินเรียน

๒๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๗๖

เด็กชายวันชัย พันธโชติ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๗๗

เด็กหญิงเจนจิรา จันทร์สุข
๒๒/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๗๘

เด็กชายสราวุฒิ วุฒิลาภ ๙/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๔๕๙/๗๙๗๙

เด็กชายศรัณยู บุญเรือน
๑๕/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๗๙๘๐
เด็กชายอานุภาพ โห้รอด ๕/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๗๙๘๑

เด็กชายสุรชัย นุชาหาญ ๓/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๗๙๘๒

เด็กชายธีรวัฒน์ ดอกมะลิ ๙/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๗๙๘๓

เด็กชายสิทธิชัย จรจรัญ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๗๙๘๔

เด็กหญิงบุตรี แก้วเรณู
๒๕/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๗๙๘๕

เด็กหญิงศศิกานต์ บุญเกลียง

้

๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๗๙๘๖

เด็กหญิงลดาวัลย์ สุขกุล
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๗๙๘๗

เด็กหญิงขวัญแก้ว มีจักร์
๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๗๙๘๘

เด็กหญิงบัวชมพู ทิพย์มณฑา ๔/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๗๙๘๙

เด็กหญิงกมลทิพย์ กองแก้ว
๑๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๗๙๙๐

เด็กหญิงณัฐพร สอดศรี
๑๕/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๗๙๙๑

เด็กหญิงหทัยชนกม์ โคมลอย ๑๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๗๙๙๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ปสสาสัย ๕/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๗๙๙๓

เด็กหญิงเกวลิน แหวนมรกต
๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๗๙๙๔

เด็กหญิงชนิภรณ์ อ่อนแก้ว
๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๗๙๙๕

เด็กชายพิเชษฐ์ ศรีเอียม

่

๑๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๗๙๙๖

เด็กหญิงพลอยชมพู คะดาษ
๑๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๗๙๙๗

เด็กชายวีรภัทร ภิญวัย ๕/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๗๙๙๘

เด็กหญิงวรนุช จันทร์ทอง
๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๗๙๙๙

เด็กหญิงสุชานันท์ จันทรา
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๐๐
เด็กหญิงศิรินารถ สังสกุล

๒๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๐๑
เด็กหญิงพินทอง พัฒนชัย

๑๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๐๒
เด็กชายชนะพล ทรัพย์สมบัติ

๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๐๓
เด็กหญิงจุฬารัตน์ เพ็ชรงาม

๑๖/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๐๔
เด็กชายธนพล หาบ้านแท่น

๑๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๒๙ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๘๐๐๕
เด็กชายกิตติภพ ตรวจมรรคา ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๐๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีขัดเคล้า ๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๐๗
เด็กหญิงณัฐนิช สมสวย

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๐๘
เด็กหญิงปวีณา วุฒิ

๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๐๙
เด็กหญิงตุลยมาศ บูโฮม

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๑๐
เด็กหญิงณัฐกานต์ วงศ์ทวี ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๑๑
เด็กหญิงรพีภัทร แดงเผือก ๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๑๒

เด็กหญิงกนกวรรณ การสมบุตร
๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๑๓

เด็กหญิงสิริกัญญา โพธิอยู่

์

๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๑๔

เด็กหญิงลักษณารีย์ เข่งวิมล
๑๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๑๕
เด็กชายนครินทร์ สุขสำราญ

๓๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๑๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ โตแดง
๓๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๑๗

เด็กหญิงกฤตชญา ระเบียบ ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๑๘

เด็กหญิงภัทรวดี หอมชืน

่

๒๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๑๙
เด็กหญิงชลธิชา เต็มกระโทก

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๒๐
เด็กชายวายุ เรืองศิริ ๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๒๑

เด็กชายอภิวัฒน์ คุ้มปู
๑๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๒๒

เด็กชายกิตติคุณ ราชอุบล
๑๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๒๓
เด็กหญิงพัชรัตน์ ลาดบัวขาว

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๒๔

เด็กหญิงมนิดา มุ่งดี
๑๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๒๕

เด็กชายคฑาวุธ เอียงฮง

้

๑๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๒๖

เด็กหญิงวชิราพร พัฒนชัย ๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๒๗
เด็กหญิงพิสมัย เจริญบุญ

๑๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๒๘

เด็กหญิงณัฐชา ภูผา ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๒๙

เด็กชายชญานนท์ มนัส
๒๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๓๐
เด็กชายธนภัทร ปนแก้ว

๑๔/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๓๑
เด็กชายชยันต์ กุลเลิศ

๒๒/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๓๒

เด็กชายกฤษดา วิปสสา ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๓๓

เด็กชายอภินันท์ แสนโสภณ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๓๔

เด็กชายฐานทัพ นางาม
๒๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๓๕
เด็กชายเพชรพล นฤมิตร

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๓๖

เด็กชายธงชัย เจริญบุญ
๒๑/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๓๗

นายธนโชติ ภิญวัย
๒๗/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๓๘

นางอรัญญา จักรหงษ์สุวรรณ ๐๘/๓/๒๕๐๖ โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๓๙
นางสาวระเบียบ โตพิมาย

๐๖/๖/๒๕๒๑
โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๓๐ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๘๐๔๐
นางสาวศุมาลิน เพ็งนิตย์

๒๔/๑๑/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย วัดภาวนาราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๔๑

นายนิติกร กุดแถลง
๑๓/๔/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย วัดภาวนาราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๔๒
เด็กชายปุณณวัชร เกษร

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย วัดภาวนาราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๔๓

เด็กหญิงณัฐชยา จันทร์รอด
๒๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย วัดภาวนาราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๔๔

เด็กหญิงพาขวัญ ทองทักษิณ
๑๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย วัดภาวนาราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๔๕

เด็กหญิงดาวเรือง พระอินทร์ ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย วัดภาวนาราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๔๖
เด็กชายอัครกฤษ มะลิแย้ม ๘/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย วัดภาวนาราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๔๗

เด็กชายณัฐดนัย เพ็ชรน้อย
๒๔/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย วัดภาวนาราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๔๘

เด็กชายคชา รอดภัย
๒๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย วัดภาวนาราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๔๙

เด็กชายอดิเทพ ศิริบุญ
๒๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย วัดภาวนาราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๕๐
เด็กชายจักรเพชร ฮวดทอง ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย วัดภาวนาราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๕๑

เด็กชายอัครพล ประทุมมา
๑๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย วัดภาวนาราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๕๒

เด็กชายธนรักษ์ กมลฉำ
๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย วัดภาวนาราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๕๓

เด็กชายปุณภพ สุวรรณ
๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย วัดภาวนาราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๕๔
เด็กหญิงอาริสา ผลไธสง

๒๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย วัดภาวนาราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๕๕

เด็กหญิงชาลิสา ดีมาก
๑๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย วัดภาวนาราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๕๖

เด็กหญิงกานดา - ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย วัดภาวนาราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๕๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ -
๑๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย วัดภาวนาราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๕๘
เด็กชายอัครชัย จันทร์รอด

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย วัดภาวนาราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๕๙

เด็กชายวรวิทย์ อุ่นหล้า
๑๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย วัดภาวนาราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๖๐
เด็กชายอนุชา รำไพพักตร์

๒๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย วัดภาวนาราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๖๑

เด็กหญิงอโนมา บนปาก
๒๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย วัดภาวนาราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๖๒
เด็กหญิงลัคณา เข่งสมุทร

๒๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย วัดภาวนาราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๖๓

เด็กหญิงณัฐณิชา เพ็ชรน้อย
๒๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย วัดภาวนาราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๖๔

เด็กหญิงอรสิมา สดสอาด
๒๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย วัดภาวนาราม  

สป ๒๔๕๙/๘๐๖๕

เด็กชายนพรัตน์ แบบสุวรรณ ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๔๕๙/๘๐๖๖
เด็กชายนพดล คนตรง

๑๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๔๕๙/๘๐๖๗

เด็กชายสิทธิชาติ วงศ์มาลี

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๔๕๙/๘๐๖๘

เด็กชายธวัชชัย รุ่งจำเนียร
๑๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๔๕๙/๘๐๖๙

เด็กชายเพชรรัตน์ สนเจริญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๔๕๙/๘๐๗๐
เด็กหญิงอรุณรัตน์ ผิวปลัง

่

๒๗/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๔๕๙/๘๐๗๑

เด็กหญิงรุ้งตะวัน เกษสกุล
๑๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๔๕๙/๘๐๗๒

เด็กหญิงภาวิณี บุญปลอด ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๔๕๙/๘๐๗๓

เด็กหญิงกรรณิกา รอดเกตุกุล
๓๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๔๕๙/๘๐๗๔
เด็กหญิงกันจิกา อ่วมสอาด

๕/๒๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๓๑ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๘๐๗๕

เด็กหญิงกัญฐิกา โพธิผลิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๔๕๙/๘๐๗๖

เด็กหญิงรัตนาพร คุ้มพงษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๔๕๙/๘๐๗๗
เด็กหญิงพรลภัส พวงทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๔๕๙/๘๐๗๘

เด็กหญิงอรณิชา สร้อยพา ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๔๕๙/๘๐๗๙

เด็กชายธีรวัฒน์ รักแดง
๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๔๕๙/๘๐๘๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ วรรณุทัศน์

๒๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๔๕๙/๘๐๘๑
เด็กหญิงชัญญานุช ช้างงาเนียม

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๔๕๙/๘๐๘๒

เด็กชายอนพัทย์ เกตุสกุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๔๕๙/๘๐๘๓

เด็กชายเตชานนท์ จาบถนอม
๒๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๔๕๙/๘๐๘๔

เด็กชายพุทธินันท์ ดนัยภัคกอบกุล
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๔๕๙/๘๐๘๕
เด็กชายกวีวัฒน์ ฤกษ์งาม ๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๔๕๙/๘๐๘๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ จาบถนอม
๒๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๔๕๙/๘๐๘๗

เด็กหญิงนันทกานต์ จันทกรณ์
๒๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๔๕๙/๘๐๘๘

เด็กหญิงอลิชา ธรารักษ์
๑๙/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๔๕๙/๘๐๘๙
เด็กหญิงณัฐชา ไกรเนตร์

๒๖/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๔๕๙/๘๐๙๐
เด็กหญิงรัตนากร เดชเรืองศรี

๑๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๔๕๙/๘๐๙๑

เด็กหญิงชนมน กลันสมุทร

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๔๕๙/๘๐๙๒

เด็กหญิงวรินทิพย์ กรพิทักษ์โสภณ
๓๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๔๕๙/๘๐๙๓
เด็กหญิงศิลารัตน์ แซ่เล้า ๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๔๕๙/๘๐๙๔

เด็กหญิงอลิชา สุคนธทรัพย์ ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๔๕๙/๘๐๙๕

เด็กหญิงพัชริดา นิขำ ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๔๕๙/๘๐๙๖

เด็กหญิงวราพร ผลอินทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๔๕๙/๘๐๙๗
เด็กหญิงวิภาวรรณ คุณทังทอง

่

๒๕/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๔๕๙/๘๐๙๘

เด็กหญิงพัชรลดา ประกอบผล
๒๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๔๕๙/๘๐๙๙
เด็กหญิงคัมภีรพรรณ เจริญสุข

๒๙/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๔๕๙/๘๑๐๐
เด็กหญิงพรชนัญญ์ ประกอบผล

๑๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๔๕๙/๘๑๐๑
เด็กหญิงสุพัตตรา ลอยไสว ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๔๕๙/๘๑๐๒

เด็กชายนันทภูมิ ประกอบผล
๑๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๔๕๙/๘๑๐๓

เด็กชายพีรดนย์ ศรีเขียว ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๔๕๙/๘๑๐๔

เด็กชายกฤษดากร เอียมอุดม

่

๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๔๕๙/๘๑๐๕
เด็กชายสิงหราช ทิศเสถียร ๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๔๕๙/๘๑๐๖

เด็กชายบูรพา ประกอบผล ๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๔๕๙/๘๑๐๗

เด็กหญิงดวงหทัย เกตุสกุล
๑๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๔๕๙/๘๑๐๘

เด็กชายวิษณุ เขียวหวาน
๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๔๕๙/๘๑๐๙
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เรืองอินทร์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๓๒ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๘๑๑๐

เด็กหญิงชวิศา พันธุ์โยคี
๑๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๔๕๙/๘๑๑๑

นายกำจัด สุวรรณปาล
๒๙/๑๒/๒๕๐๒

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๔๕๙/๘๑๑๒

นางพจนา ริมปรังสี ๕/๔/๒๕๐๐ โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๔๕๙/๘๑๑๓

นางบุญเรือน ธีระวรรณสาร ๑๒/๙/๒๕๐๐ โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๔๕๙/๘๑๑๔

นางละไม สุวรรณปาล ๖/๑/๒๕๐๓ โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๔๕๙/๘๑๑๕

นางดวงเดือน โสภี ๗/๘/๒๕๐๓ โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๔๕๙/๘๑๑๖

นางนิภา ประกอบผล
๑๑/๒/๒๕๐๕

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๔๕๙/๘๑๑๗

นายสุวิทย์ สีดา

๒๑/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๔๕๙/๘๑๑๘

นางสาวภัชนก พัฒนาเดชภาคิน ๑๔/๔/๒๕๓๒
โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๔๕๙/๘๑๑๙

นางสาวมณีนุช รอดสา
๔/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๔๕๙/๘๑๒๐
เด็กชายกิตติวัฒน์ เจนดง ๘/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๒๑

เด็กชายภูริ จุลกระเศียร ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๒๒

เด็กชายสรวิชญ์ กลับชาติ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๒๓

เด็กชายดนัย เกษรจันทร์
๒๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๒๔

เด็กชายทินกฤต อาจสูงเนิน
๒๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๒๕

เด็กชายเดชอนันต์ มงคลฤกษ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๒๖

เด็กหญิงกันติศา พืชอุดมผล
๒๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๒๗

เด็กหญิงเจนจิรา นันทะแพทย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๒๘

เด็กหญิงณัฐพร โพธิพุฒ

์

๑๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๒๙

เด็กชายปญจพาณ์ โตเปา
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๓๐

เด็กหญิงสุภาพร พุ่มสวัสดิ

์

๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๓๑

เด็กหญิงนิษาชล กำม่วง ๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๓๒

เด็กหญิงชนกสุดา ศรีประพันธ์ ๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๓๓

เด็กชายปณณวัฒน์ พันธ์เดช
๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๓๔

เด็กหญิงบุษกร แจ่มคล้าย
๒๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๓๕

เด็กหญิงระติรส นุชศิลา ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๓๖

เด็กชายศุภวิชญ์ กิจประยูร
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๓๗

เด็กชายภานุพัตร์ อภิรัตน์มนตรี
๒๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๓๘

เด็กหญิงบุษกร มาจำเนียร
๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๓๙

เด็กหญิงพนิดา วิฑูรย์
๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๔๐
เด็กหญิงเบญจพร เกษรพิกุน

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๔๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ อินทรชิต
๒๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๔๒

เด็กหญิงนภัส บูรณศิริ
๑๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๔๓

เด็กหญิงธนภรณ์ เข็มทอง
๒๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๔๔

เด็กหญิงอาทิตติยา ธรรมนาม
๑๙/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๓๓ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๘๑๔๕

เด็กชายสรวิชญ์ วอเพ็ชร
๑๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๔๖

เด็กชายทินภัทร อุดมศรี
๑๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๔๗

เด็กชายธีรเมธ แจ้งเวหา ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๔๘

เด็กหญิงอุ้มบุญ จู้สันเทียะ

๊

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๔๙

เด็กหญิงศิริภัสสร ถาวร ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๕๐

เด็กหญิงมันทนา ไกรถาวร
๒๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๕๑

เด็กหญิงเพ็ญศศิกร ดีเชย
๒๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๕๒

เด็กหญิงภคพร แก้วศักดิ

์

๒๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๕๓

เด็กหญิงเกษร นำทิพย์
๒๙/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๕๔

เด็กหญิงณิชาภรณ์ ดีเพ็ง ๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๕๕

เด็กชายนภดล แก้วเกือหนุน

้

๑๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๕๖

เด็กชายชูเกียรติ

์

รักษาจันทร์ ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๕๗

เด็กชายนพวิทย์ รอดฝุน
๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๕๘

เด็กชายสุรวุฒิ แตงทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๕๙

เด็กชายจิตรกร คงนายศ ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๖๐

เด็กชายชนะชล เนตรเมือง ๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๖๑

เด็กชายธีรวัฒน์ กุลานุวัติ
๒๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๖๒

เด็กชายวรกนก ไทยสมบูรณ์ ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๖๓

เด็กชายเจษฎาภรณ์ พลายเถือน

่

๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๖๔

เด็กหญิงนรินทร สุทธิโสม

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๖๕

เด็กหญิงอพิมล ทองดี
๒๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๖๖

เด็กหญิงประภัสสร วงศ์ดี
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๖๗

เด็กชายวิษณุ แซ่โปว
๒๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๖๘

เด็กชายวีรวัฒน์ บัวทิม
๒๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๖๙

เด็กชายธีรวุฒิ มีชัย
๑๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๗๐

เด็กชายวีระนันท์ นารีจันทร์
๑๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๗๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

เธียรประดับสุข
๒๘/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๗๒

เด็กชายสิทธา กลำแสง
๒๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๗๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทะนารัมย์
๒๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๗๔

เด็กชายสิทธิกร ฮัวเฮง

้

๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๗๕

เด็กชายก้องภพ ยิมคง

้

๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๗๖

เด็กหญิงพีรยา แก้วสุวรรณ์
๑๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๗๗

เด็กหญิงพลอยชมพู คำหลง ๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๗๘

เด็กหญิงอินทิพร ธรรมโชติ ๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๗๙

เด็กหญิงภัคจิรา ผิวเงิน
๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๓๔ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๘๑๘๐

เด็กหญิงเพชรลดา ซาล่อน ๗/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๘๑

เด็กหญิงสโรชีณี ทองคำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๘๒

เด็กหญิงพีรยา แซ่ลิม

้

๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๘๓

เด็กชายรัฐพล พิเศษกุล
๑๓/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๘๔

เด็กชายอธิปปติย์ จาเปา ๑/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๘๕

เด็กหญิงธนัชพร แพทย์รัตน์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๘๖

เด็กชายสรัญวุฐิ

์

ทิพย์ฉิมพลี
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๘๗

เด็กหญิงพลอยชมพู บุญแฟง
๑๔/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๘๘

เด็กหญิงนัยนา เกตแก้ว
๑๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๘๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุดใจ ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๙๐
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สมประเสริฐ

๑๗/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๙๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ ตุ้มทอง ๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๙๒

เด็กชายสรนันท์ ผ่องทอง
๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๙๓

เด็กหญิงอรจิรา แต้มสุด
๑๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๙๔

เด็กหญิงสุนารี ขำอ่อน

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๙๕

เด็กหญิงดวงฤดี เสนีย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ขำคม
๒๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๙๗

เด็กชายธนทัต เจริญพร
๒๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๙๘

เด็กชายธนธรณ์ สีชมภู
๑๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๑๙๙

เด็กหญิงโชติกา แถกระโทก
๑๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๒๐๐
เด็กหญิงณัฏฐา แสงกุล

๒๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๒๐๑

เด็กชายปราโมทย์ ทิพย์ธรรมมา
๒๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๒๐๒
เด็กหญิงมะการักษ์ เด่นดวง

๒๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๒๐๓

เด็กหญิงณิญาดา ระหาร
๒๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๒๐๔

เด็กชายวุฒิชัย คำภูแสน
๑๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๒๐๕

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ บุญเสริม
๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๒๐๖
เด็กชายเอกราช โฆษ์สงวน

๑๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๒๐๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

รอดฝุน ๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๒๐๘

เด็กหญิงชนิศา จันทร์ช่างพูด ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๒๐๙

เด็กหญิงสุฐิตา ขวัญเมือง
๑๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๒๑๐
นางเพ็ญนภา บุญก่อน

๙/๑๑/๒๕๑๔
โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๒๑๑

นางสาวพนิตพิชา คงศิริ
๒๗/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๒๑๒

นางสาวสรัลพร บัวระภา
๑๘/๖/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๒๑๓

นางนพวรรณ มูลณี
๖/๑๒/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๒๑๔

นางสาววิไลลักษณ์ ภู่กรุด
๒๘/๔/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๓๕ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๘๒๑๕

นางอัญชนา อินแก้ว
๒๐/๘/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๒๑๖

นางสาววริศรา อินทร์รอด
๒๐/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๒๑๗

นายชินกร เพ็งอุ่น
๒๘/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๒๑๘

นายปยะชัย ดาบลาอำ ๓/๒/๒๕๒๘ โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๔๕๙/๘๒๑๙

เด็กชายปณชัย สิงห์เรือง
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๒๐

เด็กชายภานุวัฒน์ ปรากฎสยาม

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๒๑

เด็กชายกฤติพงศ์ สมทิพย์
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๒๒

เด็กหญิงวริศรา ห่างถิน

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๒๓

เด็กหญิงณัฐชยา มูลบรรดิษฐ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๒๔

เด็กหญิงเปมิกา ปาไม้ทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๒๕

เด็กหญิงชญานีย์ พลายเถือน

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๒๖

เด็กชายอลงกร ทำทอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๒๗

เด็กชายอลงกต ทำทอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๒๘
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ดิษละ

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๒๙

เด็กหญิงรัฐนันท์ ด้วงสำรวย
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๓๐

เด็กชายก้องเกียรติ จะโรรัมย์
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๓๑

เด็กหญิงวิภาวี ยืนยง
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๓๒

เด็กชายพีระพงษ์ โหมดช้างใหญ่
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๓๓

เด็กหญิงเจนจิรา เก่าค้างพลู

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๓๔

เด็กหญิงรชฎา พาเจริญ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๓๕

เด็กหญิงอรวรรณ อำถนอม
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๓๖

เด็กชายธีรธรรม มีจัน

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๓๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ รักชือ

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๓๘

เด็กหญิงเนน วิรัช
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๓๙

เด็กหญิงอริสา จิระวัทโธ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๔๐

เด็กชายกฤชพล ศรีประจันทร์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๔๑

เด็กหญิงพิจิตรา บุญเลิศวณิชย์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๔๒

เด็กชายอนุสรณ์ จัดเขตรกรรม
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๔๓

เด็กหญิงไอรดา ไฝทาคำ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๔๔

เด็กหญิงชาลีนี ดิษละ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๔๕

เด็กหญิงรดาภรณ์ เทพนวน
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๔๖

เด็กหญิงเดือน กัมพูชา
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๔๗

เด็กชายแทนกาย ทรัพย์ทิพย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๔๘

เด็กชายกฤษณพงษ์ ไกรฤาชา
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๔๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ แก้วทองคำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๓๖ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๘๒๕๐

เด็กชายปฏิภาณ แต้นภาพร
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๕๑

เด็กหญิงสุภาพร ใจดวง
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๕๒

เด็กชายกันทรากร ขอนสัก
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๕๓

เด็กชายรพีภัทร สีอำภัย
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๕๔

เด็กชายสุประดิษฐ์ บุญทรัพย์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๕๕

เด็กหญิงสุธาสินี จารุชา

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๕๖

เด็กหญิงสิริมล คำศิริ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๕๗

เด็กหญิงปริยากร แต้โนนฝาว
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๕๘

เด็กชายพีรพล ธรรมกุล
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๕๙

เด็กชายพิธาน โสสุด
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๖๐
เด็กชายคธาวุฒ สุวรรณวาสิก

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๖๑

เด็กหญิงมณฑิตา สุขากิจ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๖๒

เด็กหญิงนลินทิพย์ แก้วสุข

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๖๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ บรรจง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๖๔

เด็กหญิงณัฐกมล สุทสาริกรรม
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๖๕

เด็กหญิงจุรีภรณ์ ผิวสวย
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๖๖

เด็กชายอนุชา แซ่อือ

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๖๗

เด็กหญิงเบญญาภา หาญพัฒนากิจ
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๖๘

เด็กชายปรเมธ คำหาญพล
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๖๙

เด็กชายณัฐภูมิ เหมือนเนียม
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๗๐

เด็กหญิงกิรติยา ปฏิมาการ
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๗๑

เด็กหญิงชนกนาถ จิตทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๗๒

เด็กหญิงสิริรัตนะ พุ่มทอง
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๗๓

เด็กชายองอาจ รืนรมย์

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๗๔

เด็กหญิงแสงอรุณ ภู่กระฉัตร
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๗๕

เด็กชายจิระภัทร์ เหลืองศิริ
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๗๖

เด็กหญิงกชกร ศรีวิชัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๗๗

เด็กหญิงวรรณนิดา คุซิตา
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๗๘

เด็กหญิงฟาใส แก้วพิกุล
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๗๙

เด็กชายอัษฎาวุธ พันสาย
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๘๐
เด็กชายศุภกร น้อยสุวรรณ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๘๑

เด็กชายสมชาย ดาสี
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๘๒

เด็กชายนัทพร เมืองนุช
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๘๓

เด็กชายภูริพัต แถมสวัสดิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๘๔

เด็กชายขจรชัย เค้าเหลือง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๓๗ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๘๒๘๕

เด็กชายสิทธิพงษ์ สุวรรณรักษ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๘๖

เด็กชายธนวัฒน์ สุขปราการ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๘๗

เด็กหญิงสมฤทัย สังข์สมศักดิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๘๘

เด็กหญิงสุทธิกานต์ ชุมศรี
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๘๙

เด็กหญิงมะลิสา สมใจ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๙๐

เด็กชายปารเมศ แจ้งอ่วม
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๙๑

เด็กชายเจษฎา เหลืองศิริ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๙๒

เด็กชายชฎายุ สมชาติ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๙๓

เด็กชายพุฒิพงศ์ อาบสุวรรณ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๙๔

เด็กชายอัครวัฒน์ รุ่งทิม
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๙๕

เด็กชายราเชนทร์ ปาไม้ทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๙๖

เด็กหญิงยุวันดา ถึงเจริญ
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๙๗

เด็กชายมานะชัย ผิวสวย
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๙๘

เด็กหญิงพิมพ์วิพา สังวงค์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๒๙๙

เด็กชายอโนทัย โพธิพระยา

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๓๐๐
เด็กชายกฤษณะ สืบสิงห์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๓๐๑

เด็กชายติยะราช ผุยพงษ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๓๐๒

เด็กชายจักรกฤษ เชิดชู
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๓๐๓
เด็กหญิงณัชชา ศรีสุวงศ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๓๐๔

เด็กชายชัยวัทน์ แหสมุทร
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๓๐๕

เด็กหญิงอลิชา มิงเมืองแมน

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๓๐๖

เด็กชายอัครพล รุ่งทิม
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๓๐๗
เด็กหญิงยุพาภรณ์ สุขหอม

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๓๐๘

เด็กหญิงสุจิตรา มีศรีจันทร์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๓๐๙

เด็กหญิงปณิตตา เจียสำราญ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๓๑๐
เด็กหญิงกมลลักษณ์ พุ่มเต้ะ

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๓๑๑

เด็กหญิงอรรถพร พวงทอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๓๑๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เสริฐกระโทก
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๓๑๓

เด็กชายอาทิตย์ ผิวเงิน

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๓๑๔

เด็กหญิงธิติมา เพลินพนาสมุทร
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๓๑๕

เด็กหญิงศุขฤดี เฉลิมวงษ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๓๑๖

เด็กชายนฤเบศวร์ ภู่ลำไพ
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๓๑๗

เด็กชายเจษฎา เจริญทรง
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๓๑๘

เด็กหญิงสมิตา ประทุมมา
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๓๑๙

เด็กหญิงกมลพรรณ ชูจันทร์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๓๘ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๘๓๒๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ โยมรัมย์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๓๒๑

เด็กชายสถาพร ยุ้ยประยูร
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๓๒๒

เด็กชายอิทธิพล วังคะฮาด
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๓๒๓

เด็กชายเอกบุรุษ เหลืองสุข
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๓๒๔

เด็กชายธนกร ทองประเสริฐ
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๓๒๕

เด็กชายภูธเนตร บัวแพ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๓๒๖

เด็กชายธีรวัฒน์ ศรีมาศ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๓๒๗

เด็กชายสุกัน สุวรรณโคตร
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๓๒๘

เด็กหญิงพิริยะ ทิพาระดี
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๓๒๙

เด็กชายอภิรักษ์ เล็กเนตร
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๓๓๐
เด็กชายสกุล อินทร์รอดวงษ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๓๓๑

เด็กหญิงวิภาดา วงศาธรรมกุล
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๓๓๒

เด็กชายปารเมษฐ์ บุญเสริม
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๓๓๓

เด็กชายวุฒิพงษ์ ใจบุตร
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๓๓๔

เด็กชายวุฒินันท์ ใจบุตร
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๓๓๕

เด็กชายไพฑูรย์ คตโคตร
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๓๓๖

เด็กชายภูรินทร์ สายสอน
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๓๓๗

เด็กชายเปนหนึง

่

เนียมศิริ
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๓๓๘

เด็กชายธวัชชัย สำอางค์
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๕๙/๘๓๓๙

เด็กหญิงนันทิพร โพธิศรีแก้ว

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๘๓๔๐

เด็กหญิงอมรรัตน์ เอียมสำอางค์

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๘๓๔๑

เด็กหญิงอุบลวรรณ พิมพบุตร
๒๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๘๓๔๒

เด็กหญิงธัญญวดี บุญจร ๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๘๓๔๓

เด็กหญิงจุฑาพร โตสงวน

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๘๓๔๔

เด็กชายวุฒิชัย นาคีไฟ
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๘๓๔๕

เด็กหญิงสุวิชาดา ศรีทอง
๑๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๘๓๔๖

เด็กหญิงอรยา บุญคง
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๘๓๔๗

เด็กชายอาณัญชา สุขเจริญ ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๘๓๔๘

เด็กชายพีรพงษ์ อ่องโสภา

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๘๓๔๙

เด็กชายธนากร เกาะแก้ว ๖/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๘๓๕๐
เด็กชายบุญทวี พิมพ์วงษา

๑๕/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๘๓๕๑

เด็กหญิงธัญลักษณ์ เปลียนบางช้าง

่

๒๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๘๓๕๒

เด็กชายยุทธภูมิ ทองภักดี
๑๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๘๓๕๓

เด็กชายจักรพันธุ์ คำสุวรรณ์ ๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๘๓๕๔

เด็กหญิงรัชนี บุญประกอบ
๑๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๓๙ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๘๓๕๕

เด็กหญิงศิรินภา ผาดชัยภูมิ ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๘๓๕๖

เด็กชายณัฐพล คูณจันทึก
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๘๓๕๗

เด็กชายชัยชนะ กองสูงเนิน ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๘๓๕๘

เด็กชายชัยนันท์ นามผล
๒๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๘๓๕๙

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา จันทร์โอวาท
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๘๓๖๐

เด็กหญิงธิราวดี เกตุวุฒิ
๒๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๘๓๖๑

เด็กหญิงณัฏชนน แสงวงศ์
๒๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๘๓๖๒

เด็กหญิงสุทธิดา กิกศรี

๊

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๘๓๖๓

เด็กหญิงรมิดา ประทาน

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๘๓๖๔

เด็กชายทิติพัฒน์ แดทอง ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๘๓๖๕

เด็กชายพรเทพ จันทร์แก่น
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๘๓๖๖

เด็กหญิงนภสร จันทะมาศ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๘๓๖๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พ่วงเขียว

๑๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๘๓๖๘

เด็กหญิงวิรวรรณ ยอดชะรูด ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๘๓๖๙

เด็กหญิงแก้วตา บุญคำภา
๒๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๘๓๗๐

เด็กหญิงมะลิสา กองสูงเนิน ๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๘๓๗๑

เด็กหญิงฐิติพร แสงอร่าม
๒๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๘๓๗๒

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

ต้นบุญ
๑๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๘๓๗๓

เด็กหญิงบุญรัตน์ มีแยบ ๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๘๓๗๔

เด็กหญิงพรนภา พึงเทียน

่

๑๕/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๘๓๗๕

เด็กหญิงรัตนา เจริญสุข ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๘๓๗๖

เด็กชายจุลจักร พยัฆษา ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๘๓๗๗

เด็กหญิงอิสรีย์ กระโจม
๑๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๘๓๗๘

เด็กหญิงภัสสร กาบทุม
๒๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๘๓๗๙

เด็กหญิงวิจิตรา อินทร์พละ
๑๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๘๓๘๐

เด็กชายวิรุฬห์ ศรีทอง
๑๕/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๘๓๘๑

เด็กหญิงวิสุดา พวงจำปา ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๘๓๘๒

เด็กหญิงชาลิสา ทองเพียร
๒๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๕๙/๘๓๘๓

เด็กชายบุรินทร์ แทบเสียง
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๓๘๔

เด็กหญิงอรวรรณ ลุนบุตร
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๓๘๕

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ทังจันทแดง

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๓๘๖

เด็กหญิงศุกลภัทร โคตรคันทา
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๓๘๗

เด็กหญิงศิภาภรณ์ เชือกาญจน์

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๓๘๘

เด็กหญิงกมลชนก สุขอารมย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๓๘๙

เด็กชายธรรมนูญ จันทะพงษ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๔๐ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๘๓๙๐

เด็กหญิงอนัตตา ผอบทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๓๙๑

เด็กหญิงวรัฏฐญา วระสิงห์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๓๙๒

เด็กหญิงวัชรินทร์ อินชู
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๓๙๓

เด็กชายอานนท์ ยานยิง

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๓๙๔

เด็กหญิงปาริตา พูลพิพัฒน์
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๓๙๕

เด็กหญิงชุติมา ภัยวงศ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๓๙๖

เด็กหญิงจิดาภา พับโพธิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๓๙๗

เด็กหญิงโสภาภรณ์ อิมเพิมสุข

่ ่

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๓๙๘

เด็กหญิงวีรวรรณ เชิดชู
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๓๙๙

เด็กหญิงกรรณิกา มานพ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๔๐๐
เด็กหญิงพรทิพา เอียมสอาด

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๔๐๑

เด็กชายโยธิน สินสมุทร

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๔๐๒

เด็กชายคณิศร ดาอ่อน
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๔๐๓

เด็กหญิงนภัสร จันทร์ประเสริฐ
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๔๐๔
เด็กหญิงพัชราภา พรมมี

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๔๐๕

เด็กหญิงกุสุมา ไวกุลเพชร
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๔๐๖

เด็กหญิงหทัยรัตน์ กอบกำ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๔๐๗

เด็กชายธีธวัช เจริญรัมย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๔๐๘
เด็กหญิงภัทราวดี คะเลรัมย์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๔๐๙

เด็กชายธนภูมิ ทองเงิน

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๔๑๐

เด็กชายธนพล พันธุ์แตง
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๔๑๑

เด็กชายพงศกร ปลืมไสยาสน์

้

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๔๑๒

เด็กหญิงสลิลทิพย์ อยู่สบาย
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๔๑๓
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ วงษ์เงิน

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๔๑๔

เด็กชายพิชิตชัย ศาสตร์กระจ่าง
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๔๑๕

เด็กหญิงกนกขวัญ สารีบุตร
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๔๑๖

เด็กชายสมพงษ์ รอดจันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๔๑๗

เด็กหญิงชลิตา สายเครือบุญ
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๔๑๘

เด็กหญิงปาริชาติ ขันกสิกรรม
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๔๑๙

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สถานทรัพย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๔๒๐
เด็กชายคณิศร เกตุภักดี

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๔๒๑

เด็กหญิงกมลรัตน์ ทองเงิน
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๔๒๒

เด็กชายปราริเชษฐ์ ดีดอกไม้
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๔๒๓

เด็กชายอิทธิพล ตาขาว
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๔๒๔

เด็กชายวิทยา แหยมวงษ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๔๑ / ๒๘๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๘๔๒๕

เด็กหญิงนิชานาถ ทองปน
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๔๒๖

เด็กชายกิตติ เจริญพรตระกูล
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๔๒๗

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ชมภูนุช

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๔๒๘

เด็กชายธนโชติ นักจะเข้
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๔๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญเรือง
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๔๓๐

เด็กชายพงศกร ทองแผ่น

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๔๓๑

เด็กชายคมสรรค์ นงยุทธิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๔๓๒

เด็กหญิงใบเฟรินร์ เทียงบุญถึง

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๔๓๓

เด็กชายธีรภัทร แย้มกรานต์
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๔๓๔

เด็กชายภัทรพงศ์ นาคงาม

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๔๓๕

เด็กหญิงมธุมาศ ด่านกระโทก
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๔๓๖

เด็กชายสิทธิชัย มีบุญรอด
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๔๓๗

เด็กชายนรินทร์ หมายพึง

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๔๓๘

เด็กหญิงพุทธิพร สมพร้อม
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๔๓๙

เด็กชายณัฐภัทร สุริยงคต
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๔๔๐

เด็กชายจิรุตม์ ศรีนารถนาวา
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๔๔๑

เด็กชายอภิวัฒน์ โชติศรี
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๔๔๒

เด็กหญิงนฤมล เหมิงสูงเนิน

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๔๔๓

เด็กหญิงนาตยา โพธิสอาด

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๔๔๔

เด็กหญิงนริศา เกตุพิบูรณ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๔๔๕

เด็กหญิงสุมินตรา สุพร
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๔๔๖

เด็กหญิงชุติมา รำไพวงษ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๔๔๗

เด็กหญิงวรรณิสา สายคำดี
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๕๙/๘๔๔๘

เด็กหญิงกัลยา สุทธปญญา
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๔๔๙

เด็กหญิงกาญจนา จันเทวา
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๔๕๐

เด็กชายกิตติพงษ์ เกษแก้ว
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๔๕๑

เด็กหญิงจตุรพิธพร การัมย์
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๔๕๒

เด็กหญิงชุตนาท โพธิสม

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๔๕๓
เด็กหญิงณัชฌานนท์ พลเยียม

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๔๕๔

เด็กหญิงธัญชนก ดอกไม้เงิน
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๔๕๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ รู้ยิง

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๔๕๖

เด็กชายนภดล ใจจริง
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๔๕๗

เด็กหญิงนนทการ สายวิเศษ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๔๕๘

เด็กหญิงนันทวดี พันธ์นุช
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๔๕๙

เด็กหญิงปณิสา กรินรักษ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๔๒ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๘๔๖๐

เด็กหญิงปทมา ขำวิไล
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๔๖๑

เด็กหญิงปทมา รุ่งวารัตนชัย
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๔๖๒

เด็กหญิงปยะวรรณ สุวรรณวิจิตร
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๔๖๓

เด็กหญิงพรพิมล จันทพฤกษ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๔๖๔

เด็กชายภัคพล บุญเพ็ง
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๔๖๕

เด็กชายภัทรพงษ์ เปลียนบางช้าง

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๔๖๖

เด็กชายภานุ กมลคราม
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๔๖๗

เด็กหญิงมุกครินทร์ ซินโซ
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๔๖๘

เด็กหญิงรัชติการ ผมน้อย
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๔๖๙

เด็กหญิงรัตมณี เงินกลม
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๔๗๐
เด็กหญิงรุ่งนภา จูรอด

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๔๗๑

เด็กหญิงวรัชยา ขำเถือน

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๔๗๒

เด็กหญิงศรีสวรรค์ รัฐรังษี

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๔๗๓

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ปล้องทอง
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๔๗๔

เด็กชายศิริเทพ ขำเถือน

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๔๗๕

เด็กหญิงสุนัดดา หาญณรงค์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๔๗๖

เด็กชายสุธาพัฒน์ สิริพัฒน์ธนเดชา
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๔๗๗

เด็กชายสุรเดช มีนำพูน
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๔๗๘

เด็กหญิงอชิรญา ภู๋พยอม
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๔๗๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ พ่วงงาม
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๔๘๐

เด็กหญิงอัญชรีพร ศรีแก้ว
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๔๘๑

เด็กหญิงอาคิรา โพนทัน
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๔๘๒

เด็กชายเดชณรงค์ ล้านทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๔๘๓

เด็กหญิงไอลดา ฮิมสุ่น
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๔๘๔

เด็กหญิงธนพร ปดสี
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๔๘๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

ศิริเวช
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๔๘๖

เด็กชายพงศภัค เงินสมบัติ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๔๘๗

เด็กหญิงพรนิภา พูนสิน

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๔๘๘

เด็กหญิงรพีพร ยศทะนะ
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๔๘๙

เด็กหญิงรัตนามณี คุ้มยะฤทธิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๔๙๐
เด็กหญิงวิภาวี รุ่งฤทธิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๔๙๑

เด็กหญิงศรสวรรค์ อุทธาโกสม
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๔๙๒

เด็กชายอนาวิล สีกลินหอม

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๔๙๓

เด็กหญิงเปมิกา คิดสม
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๔๙๔

เด็กชายกฤษฎา มากระจัน
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๔๓ / ๒๘๔

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๘๔๙๕

เด็กหญิงกุลธิดา วรชินา

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๔๙๖

เด็กชายคุณานนท์ ผ่องใส
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๔๙๗

เด็กชายจีระเดช ขาลสมดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๔๙๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ปนตา

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๔๙๙

เด็กหญิงฑิฆัมพร ธีระสุนทรไท

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๕๐๐
เด็กชายณัฐวุฒิ บ่วงเพชร

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๕๐๑
เด็กชายณัลทวัฒน์ อินทรวิเชียร

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๕๐๒

เด็กชายนราเทพ กำจายกลาง

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๕๐๓

เด็กหญิงปนัดดา หงษ์จร
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๕๐๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ มิงเหล็ก

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๕๐๕
เด็กชายมนต์รัก มณฑาทิพย์

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๕๐๖
เด็กหญิงศศิกาญจน์ อินทะวิเศษ

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๕๐๗

เด็กชายศริพงษ์ ชุ่มสมุทร
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๕๐๘

เด็กหญิงสุชานันต์ เสาธงน้อย
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๕๐๙
เด็กชายอรรถชัย ผลดี

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๕๑๐

เด็กหญิงเทพิตา โมรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๕๑๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ สาบรัมย์
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๕๑๒

เด็กหญิงกันทิมา เทียงแล้ว

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๕๑๓

เด็กชายกานต์ แก้วคำ
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๕๑๔

เด็กชายจรัญ สวนม่วง
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๕๑๕

เด็กหญิงจิณห์นิภา สุ่มมาตร์
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๕๑๖

เด็กหญิงจินตนา ปลืมจิตต์

้

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๕๑๗

เด็กหญิงชยาณัฐวีร์ ใจวงศ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๕๑๘

เด็กหญิงณิชกานต์ เกิดจันทร์
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๕๑๙

เด็กหญิงธนาภา สุวรรณแสง
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๕๒๐

เด็กชายนพเก้า ริยะสุ
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๕๒๑

เด็กหญิงพรธิตา ใจกล้า
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๕๒๒

เด็กหญิงมาลินี เกตุปราณีต
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๕๒๓

เด็กหญิงวรรณิกา คำผาเคน
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๕๒๔

เด็กหญิงสาลี

่

วรรณสุข
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๕๒๕

เด็กหญิงอรอนงค์ มาขุนทด
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เสาธงกลาง  

สป ๒๔๕๙/๘๕๒๖

เด็กชายศุภณัฐ เฟองฟู
๒๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๒๗

เด็กชายจักรี ปกปอง ๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๒๘

เด็กชายณัฐพงศ์ วงษา
๒๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๒๙

เด็กชายอานันท์ อินทร์เพชร
๒๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๔๔ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๘๕๓๐

เด็กหญิงสุกัญญา เรืองพิศาล
๑๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๓๑

เด็กหญิงพัชราภา รอดอินทร์
๒๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๓๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ยอดหาญ
๑๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๓๓

เด็กหญิงพรชลัยย์ กบกลางดอน ๖/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๓๔

เด็กชายณัฐดนัย พบสูงเนิน
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๓๕

เด็กชายกัมปนาท ใจไว
๒๗/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๓๖

เด็กชายวัญญชิต สีมุดดา
๒๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๓๗

เด็กหญิงรมย์นลิน ปูคะธรรม
๒๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๓๘

เด็กหญิงชไมพร ปูจาด
๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๓๙

เด็กหญิงนันทิยา จันทรังษี ๕/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๔๐
เด็กชายอัสสกุล สะอาจรัมย์

๒๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๔๑

เด็กชายพีรวัฒน์ เมืองเอียม

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๔๒

เด็กชายยงยุทธ บัวภูมิ ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๔๓

เด็กชายมนชิต ชัยปญหา
๑๔/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๔๔

เด็กชายเจษฎา โตวาท
๒๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๔๕

เด็กหญิงปริศนา สมทา ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๔๖

เด็กชายกฤษฎาพร ชูทิพย์
๑๔/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๔๗

เด็กหญิงนวรัตน์ เทียมทัศน์
๒๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๔๘

เด็กหญิงนุชจิรา ยอดหาญ
๒๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๔๙

เด็กชายโชคชนะ อ่อนละฮุ่ง ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๕๐

เด็กชายอนุภาพ ราศรีทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๕๑

เด็กชายไพสิฐ ภู่จรัส
๒๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๕๒

เด็กชายเสวก อินแก้ว
๒๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๕๓

เด็กหญิงศิริญญา ความมัน

่

๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๕๔

เด็กชายอิทธิชัย ฉีดอิม

่

๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๕๕

เด็กชายสิรดนัย ผลเจริญ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๕๖

เด็กหญิงยุพิน แซ่เฮ่อ
๒๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๕๗

เด็กหญิงจีราภรณ์ ทองมี
๓๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๕๘

เด็กหญิงวรรณิษา เทพรักษ์ ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๕๙

เด็กชายภูวนาถ สาขามูล
๑๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๖๐
เด็กชายมนตรี ศรีมันตะ

๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๖๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ มิงคะโน

่

๒๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๖๒

เด็กหญิงจิรวรรณ รืนฤดี

่

๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๖๓

เด็กหญิงเพ็ญนภา สบายดี
๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๖๔

เด็กหญิงวิภาวรรณ อธิลาภ
๑๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๔๕ / ๒๘๔

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๘๕๖๕

เด็กหญิงนวลจันทร์ สัมภะรักษ์
๑๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๖๖

เด็กหญิงปาริชาติ ใยคง
๑๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๖๗

เด็กหญิงจิราพัช วรสาร ๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๖๘

เด็กชายสุรนันท์ ชำนาญหัตถ์
๓๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๖๙

เด็กชายปรวัตร สุวรรณะ
๒๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๗๐

เด็กหญิงวันดา พูนสิน
๒๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๗๑

เด็กหญิงวิชญาดา จันทร์ไพบูลย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๗๒

เด็กชายวรเชษฐ์ ทีหมืน

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๗๓

เด็กหญิงกนกวรรณ บุญเนาว์ ๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๗๔

เด็กชายปฐมพร เหลิงสุดใจ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๗๕

เด็กหญิงเบญจพร พึงเทียน

่

๒๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๗๖

เด็กชายศุภกร ศรีแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๗๗

เด็กชายธีรเดช สุวรรณจันทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๗๘

เด็กหญิงศรุตา ราชจันคำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๗๙

เด็กชายชัยวัฒน์ อร่ามเรือง
๒๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๘๐

เด็กหญิงวริศรา แก่นท้าว ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๘๑

เด็กชายเอกภพ นาคสมบูรณ์
๑๘/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๘๒

เด็กชายธีรทัศน์ กุศลเอียมศิริ

่

๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๘๓

เด็กหญิงณัฐชา อ่อนสำลี
๒๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๘๔

เด็กหญิงปาตาลี ขอย้ายกลาง ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๘๕

เด็กหญิงปรียาภรณ์ เมืองใจ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๘๖

เด็กชายอนุสรณ์ น้อยหลา
๒๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๘๗

เด็กหญิงพิมพิศา ทิมชล
๒๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๘๘

เด็กหญิงงามตา ริมปริพิชัย ๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๘๙

เด็กชายอนุชิต อนุสรณ์
๒๙/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๙๐

เด็กหญิงรัตนมน คุดดอน
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๙๑

เด็กชายปญญกร แหลมราบ ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๙๒

เด็กหญิงปณิดา วัชรทัศนกุล
๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๙๓

เด็กชายสุชาติ แสวงนอก
๑๓/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๙๔

เด็กชายธีรวีร์ กุศลเอียมศิริ

่

๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๙๕

เด็กชายสุริยันต์ คุณอนันต์ ๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๙๖

เด็กหญิงเทวิกา แจ่มแจ้ง
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๙๗

เด็กหญิงพิมชนาถ เปงแก้ว
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๙๘

เด็กชายอานนท์ สร้อยทอง
๓๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๕๙๙

เด็กชายธนเดช สนประสิทธิ

์

๑๓/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๔๖ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๘๖๐๐
เด็กหญิงวรรณชนก ท้วมประเสริฐ

๒๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๖๐๑

เด็กชายศักดิดา

์

ทูล
๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๖๐๒
เด็กหญิงณิชาภัทร บัณฑิตย์

๑๓/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๖๐๓

เด็กหญิงรุ้งนภา ศรีแก้ว
๑๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๖๐๔

เด็กหญิงณัฐณิชา ทินช่วย
๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๖๐๕

เด็กชายรุจรวี เกษวิริยะกิจ
๒๒/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๖๐๖
เด็กชายภานุริชช์ จันทร์ไพโรจน์

๒๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๖๐๗

เด็กหญิงทองรัตนา ลีสุดกลิน

้ ่

๒๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๖๐๘

เด็กหญิงนีรนุช เบิกบาน
๑๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๖๐๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ชมพู
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๖๑๐
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

บูรณะ
๑๘/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๖๑๑

เด็กชายโยษิตา อรรควงค์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๖๑๒

เด็กชายศุภวราห์ แก้วบุญเรือง
๑๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๖๑๓

เด็กชายอิทธิพร บุรีรัตน์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๖๑๔

เด็กชายสมพงษ์ ชัยอุดม ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๖๑๕

เด็กหญิงวริศรา สิทธิจันทร์
๓๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๖๑๖

เด็กหญิงนันทินี น้อยไสย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๖๑๗

เด็กชายนักรบ ตำประโคน
๑๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๖๑๘

เด็กชายธีรดล จันทราชัย
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๖๑๙

เด็กหญิงลักขณา ชัยกิจ
๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๖๒๐

เด็กชายภูรินท์ สมบูรณ์ ๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๖๒๑

เด็กชายภานุวัฒน์ เรืองอร่าม
๑๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๖๒๒

เด็กชายธีรพงษ์ แสนทวีสุข
๒๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๖๒๓

เด็กหญิงกนกวรรณ มันน้อย

่

๑๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๖๒๔

เด็กหญิงมุทิตา อาจหาญ
๑๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๖๒๕

เด็กหญิงสุพัตรา อภัยจิตต์
๒๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๖๒๖

เด็กหญิงอรนิภา จารัตน์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๖๒๗

เด็กหญิงพัทธิธีรา

์

จิรานุศักดิ

์

๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๖๒๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ คะเชนทร์ชาติ
๒๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๖๒๙
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ใจพุก ๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๖๓๐
เด็กหญิงอาทิติพร มีอำนาจ

๒๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๖๓๑

เด็กหญิงเปมิกา เวยสาร ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๖๓๒

เด็กหญิงประภัสสร ปทุมวัน
๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๖๓๓

เด็กหญิงพรนภา ทองเปลว ๓/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๕๙/๘๖๓๔

เด็กหญิงอทิตยา โยนนอก
๒๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๔๗ / ๒๘๔

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๘๖๓๕

เด็กหญิงธัญชนก ไทยพรม ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๓๖

เด็กหญิงณัฐณิชา ณรงค๋เตชกุล
๑๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๓๗

เด็กหญิงกชกร สมแพง
๑๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๓๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา มีภูคำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๓๙

เด็กหญิงนวลสกุล คำสอน
๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๔๐
เด็กหญิงประดุจดาว จันทมาศ

๒๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๔๑

เด็กหญิงพรชิดา ช่างพิมพ์
๓๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๔๒

เด็กหญิงธนัญชนก กลำใจบุญ
๒๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๔๓

เด็กหญิงธัญญารัตน์ คูบูรณ์
๑๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๔๔

เด็กหญิงเบญญาภา ทรัพย์ประสม
๒๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๔๕

เด็กหญิงญาณิศา รัตนะงาม
๑๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๔๖

เด็กหญิงชนัญธิดา บุตรเทศ ๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๔๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ กันยะ

๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๔๘

เด็กหญิงชลทิฌา คำมนตรี ๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๔๙

เด็กชายกฤษดา พาอุ่นใจ ๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๕๐

นายธนาธิป เสียงใส

๒๑ / ๑๑/ ๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๕๑

นางสาวมณนภา ดิษฐ์สอน
๑๔/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๕๒

นายธรรมรักษ์ ดอนไธสง
๒๓/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๕๓

นางสาวรุจจิรา บุญสวัสดิ

์

๑/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๕๔

นางสาวจันทร์นภา แก่นเพ็ชร
๒๑/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๕๕

นายวรันต์พงษ์ มุ่งคิมกลาง ๒/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๕๖

นางสาวสิริรักษ์ ทรัพย์สังข์

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๕๗

นางสาวอาทิตยา
ไอยรากาญจนกูล ๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๕๘

นางสาวธัญชนก คิมทอง ๖/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๕๙

นางสาวนฤมล ตองอ่อน
๑๙/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๖๐

นางสาวอารียา บุญราช
๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๖๑

นางสาวรินรดา
วิริยะพงษ์ไพรงาม

๒/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๖๒

นางสาวชุติกาญจน์ บุญกำ
๓๐/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๖๓

นางสาวเยาวลักษณ์ ทวีพันธ์
๒๘/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๖๔

นายสิทธิกร แสนปาง
๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๖๕

นางสาวพรชิตา โพธิเงินงาม

์

๑๗/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๖๖

นายฉัตรดนัย แช่มทอง ๘/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๖๗

นายภูวดล พันธ์ศรี
๒๘/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๖๘

นางสาวศรุตา รุ่งเรือง
๒๓/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๖๙

นางสาวภัชราภรณ์ สาลีศรี
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๔๘ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๘๖๗๐

นางสาวปยฉัตตร หนองดี
๒๕/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๗๑

นายธนากร เพิมพงศ์ไพบูลย์

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๗๒
นางสาวปรียาภภรณ์

ขวัญทิพย์ธนางสาวาร
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๗๓

นายวิรัตน์ ศรีสุลักษณ์ ๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๗๔

นางสาวนิภารัตน์ คุ้มทรัพย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๗๕

นางสาวณัฎฐิณี ตุ่มมงกุฎเพ็ชร
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๗๖

นางสาวสุชานาถ ปานพลอย
๒๙/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๗๗

นายอัคนิรุทธิ

์

กาประโคน
๑๘/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๗๘

นายพงศธร นามขันธ์
๑๙/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๗๙

นางสาวจุฑามาศ ภูมิไธสง
๒๔/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๘๐
นางสาวนลินภัสร์ ชารีนิวัฒน์

๑๓/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๘๑

นายฐานียะ เมืองซ้าย
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๘๒

นางสาวสุภาพร เถระวัฒน์
๑๓/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๘๓

นายอิทธิกร ปนกิติ
๒๒/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๘๔

นายโรจนินทร์
รัชฏาไพศาลสินธุ ๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๘๕

นายรเรศ คล้ายลักษณ์
๑๓/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๘๖

นางสาววณิชยา ภูมิพัฒน์ ๑/๑/๒๕๔๓ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๘๗

นายพัลลภ น้อยนาค
๒๘/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๘๘

นายสหรัตน์ บุญเปรม ๘/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๘๙

นายอธิวัฒน์ ข้อทอง ๑/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๙๐

นายภควัต จักรนารายณ์
๓๐/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๙๑

นายสันติสุข พรมบริบุตร ๒/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๙๒

นายกันติทัต จิตมงคลทอง
๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๙๓

นายวณัฐพงษ์ อภิสมย์กร ๑/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๙๔

นางสาวนัชชา สามารถ
๑๑/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๙๕

นายจิรเมธ จารุอิทธิฤทธิ

์

๙/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๙๖

นายอิทธิพร ยุระตา
๑๓/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๙๗

นางสาววรินญา
เคนางสาวันเทียะ

๊

๑๕/๕/๒๕๔๓
โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๙๘

นางสาวกรรวี นาคสุข ๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๖๙๙

นายพงศกร อินทร์ปน

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๐๐
นางสาวมาศธญาณ์ ประจักษ์คุณวงศ์ ๒๐/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๐๑

นายอภิชา แสงนวลแจ่ม
๑๔/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๐๒

นายเจษฎาภรณ์ ปกสุข
๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๐๓

นายเมธวิน เหล็กศรี
๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๐๔
นายวรวัฒน์ จันทร์ตัน

๑๖/๖/๒๕๔๒
โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๔๙ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๘๗๐๕

นายสิทธิพันธุ์ เพ็ชรอำไพ
๑๓/๓/๒๕๔๒

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๐๖

นางสาวพัขรีพร ส่งศรี
๒๐/๖/๒๕๔๒

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๐๗
นางสาวนพวรรณ ลีฮ่วน

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๐๘

นายศราวุธิ อยู่สนาม ๒/๗/๒๕๔๒ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๐๙

นางสาวภณิดา ประทุมมา
๒๑/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๑๐

นายณัฐกานต์ แพร่หลาย

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๑๑

นางสาวธนัชพร พรรณสูตร
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๑๒

นางสาวธวัลรัตน์ สดสี

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๑๓

นายชนุดม มีเชาว์ ๓/๗/๒๕๔๒ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๑๔

เด็กหญิงเมธาพร ทัพเมือง ๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๑๕

เด็กหญิงกฤติญาณี ช้างภู่พงางาม
๒๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๑๖

เด็กหญิงศิรประภา สังข์ตะคุ
๑๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๑๗

เด็กหญิงนำค้าง กาศา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๑๘

เด็กหญิงบันธิตา ศรีมหาดไทย
๒๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๑๙

เด็กหญิงณัฐนันท์ อ้นเจริญ
๓๐/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๒๐

เด็กหญิงฑิฆัมพร นาคแก้ว
๑๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๒๑

เด็กชายอนุภาพ นิมิต ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๒๒

เด็กหญิงพรหมพร พ่วงบริสุทธิ

์

๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๒๓

เด็กหญิงณัฐพิตา เพลาเพลิง
๑๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๒๔

เด็กหญิงณัฐวรา ถาวิกุล ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๒๕

เด็กหญิงวาริน แฉ่งใหญ่

๑๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๒๖

เด็กหญิงวรัทยา ทรัพย์สิน
๒๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๒๗

เด็กหญิงวนิดา พันมะลิ
๑๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๒๘

เด็กหญิงวรรณวิสา บุญพยุง
๒๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๒๙

เด็กหญิงปนมนัส ชูเตชะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๓๐
เด็กหญิงวรรณกานต์ สระแก้ว

๒๐/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๓๑

เด็กหญิงนิตตยา รุ่งเรือง
๑๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๓๒

เด็กหญิงธิดาวรรณ พ่อค้า
๑๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๓๓

เด็กหญิงพรชนิตจ์ ม่วงศรีจันทร์
๑๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๓๔

เด็กหญิงเมษา อบอารย์ ๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๓๕

เด็กหญิงสมฤดี เกิดเทศ
๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๓๖

เด็กชายธนวัฒน์ สุกใส ๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๓๗

เด็กหญิงธนัญญา เล็กศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๓๘

เด็กหญิงพรสวรรค์ บุญเส็ง
๑๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๓๙

เด็กชายวรวิชญ์ กล่อมบุญธรรม
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๕๐ / ๒๘๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๘๗๔๐

เด็กหญิงสุปรียา ทับเกตุ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๔๑

เด็กหญิงบุญธิการณ์ เทียงบุญถึง

่

๓๐/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๔๒

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ดอนศรีชา
๑๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๔๓

เด็กชายภูริพัฒน พลพันธ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๔๔

เด็กหญิงปยะดา สิงหรแก้ว
๑๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๔๕

เด็กหญิงสุรีพร มูลเครือ
๒๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๔๖

เด็กหญิงณัฐนิชา คำพรวน
๑๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๔๗

เด็กหญิงธัขรินทร์ อ้นเจริญ
๒๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๔๘

เด็กหญิงธันยพร พิมเสน
๑๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๔๙

เด็กหญิงณัฐธิดา เพลาเพลิง
๑๓/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๕๐
เด็กหญิงอรณิชชา สุฤทธิ

์

๒๐/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๕๑

เด็กชายชยันต์ แซ่ลี
๒๔/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๕๒

เด็กหญิงสุพพัตรา พลียา

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๕๓

เด็กหญิงปนัดดา เรืองฤทธิ

่ ์

๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๕๔

เด็กหญิงศิขรินทร์ หาสุนหะ
๒๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๕๕

เด็กชายนิติธร นกแสง
๑๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๕๖

เด็กชายกฤษณพงศ์ โม้ภักดี
๓๐/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๕๗

เด็กหญิงวรรณวิษา แสงรัศมี
๒๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปากคลองมอญ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๕๘

เด็กชายสราวุฒิ ตองอ่อน ๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนปากคลองมอญ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๕๙

เด็กหญิงสุกถตา พุ่มพวง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปากคลองมอญ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๖๐

เด็กชายพิทยา เอียมลักษณ์

่

๒๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนปากคลองมอญ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๖๑

เด็กหญิงอาทิตญา ภู่เพียรพูล
๒๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปากคลองมอญ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๖๒

เด็กชายนันทภพ ถำแก้ว
๓๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปากคลองมอญ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๖๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ภูนอก ๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนปากคลองมอญ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๖๔

เด็กหญิงธนิชา บุญจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๖๕

เด็กหญิงฐิติมา สร้างการนอก ๑/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๖๖

เด็กหญิงอรปรียา ถาหนองบัว
๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๖๗

เด็กหญิงนลินนิภา อยู่สบาย
๒๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๖๘

เด็กชายนิติพันธ์ สดเสมอ
๒๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๖๙

เด็กชายวุฒิ วีมุกข์
๒๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๗๐
เด็กชายสิทธินนท์ ใจสว่าง ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๗๑

เด็กหญิงศุภัชชา ชมภูนุช ๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๗๒

เด็กชายกิตติภณ ทังจันทร์แดง

่

๒๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๗๓

เด็กหญิงรุ่งทิวา นนท์แก้ว
๑๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๗๔

เด็กชายสนธยา เปลียนประเสริฐ

่

๒๓/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๕๑ / ๒๘๔
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สป ๒๔๕๙/๘๗๗๕

เด็กหญิงชลลดา บุญฤทฺธิ

์

๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๗๖
เด็กชายทิพย์ชานนท์ เจริยสุข

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๗๗

เด็กหญิงอัญญารัตน์ แปนบัว
๑๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๗๘

เด็กหญิงสิริวิมล คชชารี
๓๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๗๙

เด็กหญิงวรัญญา พ่วงพูล ๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๘๐

เด็กชายเกียรติชัย แก้วภู่

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๘๑

เด็กหญิงทิตยา รอดเขียว
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๘๒

เด็กชายชินภัทร์ อเนก ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๘๓

เด็กชายศรเพขร ชัยคำดี
๒๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๘๔

เด็กชายสุรสิทธิ

์

รอดเจริญ
๒๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๘๕

เด็กหญิงเบญญาภา สุยังกุล
๑๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๘๖

เด็กชายจิรภัทร เชยเดช ๘/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๘๗

เด็กชายชลิดา ทองพุฒ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๘๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ รอดดอนไพร ๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๘๙

เด็กชายรัชพล ภู่ระหงษ์
๒๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๙๐

เด็กชายณัชพล พันธ์จันทร์ ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๙๑

เด็กชายวรปรัชญ วรรรณหงษ์
๑๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๙๒

เด็กหญิงปทมา ปถมัง
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๙๓

เด็กหญิงเมสิณี สมพร
๑๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๙๔

เด็กหญิงอรัญญา สุขแนบ
๑๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๙๕

เด็กหญิงนภัสพร เพ็งชืนมะดัน

่

๒๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๙๖

เด็กชายจิรายุ อยู่สบาย
๒๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๙๗

เด็กหญิงนันทิชา ตุ่มผะกา
๒๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๙๘

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ผ่องสี
๒๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๗๙๙
เด็กหญิงธัญญญารัตน์

ทังมังมี

่ ่

๒๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๘๐๐
เด็กชายกวินทร์ชัย ขวัญทรัพย์

๑๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๘๐๑
เด็กหญิงคนึงนิจ อินคะมนต์

๓๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๘๐๒

เด็กหญิงสลิลทิพย์ หงษ์เจริญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๘๐๓ เด็กหญิงประริญญาวรรณ

เห็ดขุนทด
๒๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๕๙/๘๘๐๔

เด็กชายน้อย -
๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๐๕
เด็กหญิงนันท์นภัส จิวสุข

๋

๑๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๐๖

เด็กชายรัฐภูมิ สง่าแดน
๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๐๗

เด็กชายจิรภัทร ศรีอรุณทิพย์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๐๘

เด็กหญิงจิราวรรณ ธนธนัญญา
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๐๙
เด็กหญิงน้องมี บุญช่วย

๑๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๕๒ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๘๘๑๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ โฉมยง

๑๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๑๑

เด็กหญิงพัชรี บุญทองสุข
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๑๒

เด็กหญิงศศิวิมล เกียวแก้ว

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๑๓

เด็กหญิงโชติกา มณีศรี
๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๑๔

เด็กชายอภิรักษ์ กระแสร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๑๕

เด็กหญิงสราศิณี ประเสริฐ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๑๖

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ นาคเกษม
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๑๗
เด็กหญิงอัญชลีภรณ์ ครองสิน

๑๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๑๘

เด็กชายพงศภัค ผกาแดง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๑๙

เด็กชายนฤเบศร์ ชาเคน
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๒๐
เด็กชายธนกฤต กรอบทอง

๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๒๑

เด็กหญิงวิภาดา ช่างสกุลทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๒๒

เด็กหญิงสรุตตญา สิงห์ทอง
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๒๓

เด็กชายอภิเชษฐ์ มะลิแย้ม
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๒๔

เด็กชายธีรภัทร พุทธพงษ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๒๕

เด็กหญิงโศภานันท์ ดิษฐสันเทียะ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๒๖

เด็กหญิงสิริวิมล โฉมยง
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๒๗

เด็กหญิงจิตรกัญญา โคพะทา
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๒๘

เด็กหญิงณัฐนันท์ ทับทิมทอง
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๒๙

เด็กชายธันตพัต กันกลัน

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๓๐

เด็กชายณัฐกรณ์ โสภากุล
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๓๑

เด็กชายอนุชา พันธ์ตะคุ
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๓๒

เด็กชายภัทรพงศ์ สาริวงษ์
๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๓๓

เด็กหญิงศิรินภา ชาบุญเรือง
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๓๔

เด็กหญิงฐานิตา แพรประเสริฐ
๐๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๓๕

เด็กหญิงทินมณี แสงโต
๑๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๓๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ เขตสระน้อย
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๓๗

เด็กชายภูมิภัทร์ ชาวประชา

๑๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๓๘

เด็กชายภาคภูมิ รอดทอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๓๙

เด็กชายสนธิ วงษ์สุวรรณ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๔๐
เด็กหญิงนภัสสร สำราญสุข

๒๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๔๑

เด็กชายรุ่งเรือง แขกเมือง

๒๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๔๒

เด็กชายสุทธิพงศ์ มานิโช
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๔๓

เด็กชายณัฐพล สบาย
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๔๔

เด็กชายณัฐภูมิ เนืองเนตร
๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๕๓ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๘๘๔๕

เด็กหญิงชญาดา แดงปอม
๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๔๖

เด็กหญิงณัฐมล
สุทัศน์ ณ อยุธยา ๑๗/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๔๗

เด็กหญิงกัณฐิภา อยู่เย็น
๒๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๔๘

เด็กหญิงทัศนีย์ ปนทอง
๒๔/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๔๙

เด็กหญิงกัลยกร คงทรัพย์
๒๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๕๐

เด็กหญิงภัคจีรา อมรศรีเพ็ญ
๑๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๕๑

เด็กหญิงลดาวรรณ นามบ้านชาติ
๒๕/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๕๒

เด็กหญิงวรรณิภา กัลยา
๑๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๕๓

เด็กหญิงอนิสา ศูนย์คำ
๑๗/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๕๔

เด็กหญิงอุลัยรัตน์ สาลีงาม

๑๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๕๕

เด็กชายคุณาธิป บุษกรรัศมี
๒๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๕๖

เด็กชายชลทิตย์ มีศรีสุข
๒๕/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๕๗

เด็กชายกฤตติกร จันทร์ศร
๓๐/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๕๘

เด็กชายเอกภพ ดอกจันทร์
๑๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๕๙

เด็กชายฉัตรพัฒน์ เพชรพวงเงิน ๒/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๖๐

เด็กชายธนิสร นิโกรถะ
๑๗/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๖๑

เด็กหญิงทิชานันท์ อินเรือง ๒/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๖๒

เด็กหญิงนันทัชพร พัฒทัยสง
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๖๓
เด็กหญิงปภาวรินทร์ นุ่มแสงจันทร์

๒๘/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๖๔

เด็กหญิงกรกนก อินทร์พันธ์คำ
๑๐/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๖๕

เด็กหญิงจิราภา แก้วกังวาน
๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๖๖

เด็กหญิงชลธิชา ศรีสวัสดิ

์

๒๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๖๗

เด็กหญิงธัญพร แซ่แต้
๓๐/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๖๘
เด็กหญิงเแพรวพลอย

แจ้งเวช

๒๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๖๙

เด็กหญิงวรพรรณ เกาะพราหมณ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๗๐

เด็กหญิงหัสพร น้อยคง
๑๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๗๑

เด็กหญิงอรกช รัชฎานนท์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๗๒

เด็กหญิงอรัญญา โสมจันทา ๒/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๗๓

เด็กชายสมชาย อ้นโต
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๗๔

เด็กชายชาญวุธ หลวงเรือง

่

๑๖/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๗๕

เด็กชายธนกฤต วรเวทวุฒิคุณ
๒๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๗๖

เด็กหญิงชัชฎา ทองประเทือง ๔/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๗๗

เด็กหญิงธนิชา เรียงนาม
๒๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๗๘

เด็กหญิงธัญวลัย หล้าหินกอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๗๙

เด็กหญิงอทิตยา ยอดสวัสดิ

์

๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๕๔ / ๒๘๔

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๘๘๘๐

เด็กชายศุภกร เลิศวิชามงคล

๑๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๘๑

เด็กชายพิพัฒน์ มากทองดี
๒๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๘๒

เด็กหญิงพัชรพร สว่างดี
๒๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๘๓ เด็กหญิงตะวันส่องแสง
เผ่าวงศากุล

๑๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๘๔

เด็กหญิงธิติมา ทะนุผล
๑๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๘๕

เด็กหญิงปทิตตา อิมทองคำ

่

๗/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๘๖

เด็กหญิงปนัดดา สมนึก
๒๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๘๗

เด็กหญิงภควดี มณีทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๘๘

เด็กหญิงมณี แซ่ฮวม ๙/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๘๙

เด็กหญิงรัญชิดา คัชเขียว ๕/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๙๐
เด็กหญิงวาทินี อุดมพืช

๒๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๙๑

เด็กหญิงวิชาดา อุดมปง
๑๒/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๙๒

เด็กหญิงศศิญาพัชร แย้มสุดใจ
๒๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๙๓

เด็กหญิงสุพิชญา ศรีภิรมย์ ๔/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๙๔

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ขะชีฟา

้

๒๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๙๕

เด็กหญิงอรอนงค์ นันทสิงห์ ๘/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๙๖

เด็กหญิงอริสา พรหมอินทร์
๒๙/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๙๗

เด็กหญิงนภาเพ็ญ เปลียนทรง

่

๒๐/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๙๘

เด็กชายชลธร ลิมรัตนธรรม

้

๓/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๘๙๙

เด็กชายอินทรชัย ศรีน้อย

๒๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๙๐๐
เด็กหญิงกรกนก ดิษฐเจริญ

๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๙๐๑

เด็กหญิงนัธธาริน หรำอำไพ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๙๐๒
เด็กหญิงวัทนพร สีโม้ ๖/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๙๐๓

เด็กหญิงศศินิภา อินธิเดช
๒๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๙๐๔

เด็กชายฐิติวัสส์ เชาวน์ทัศน์
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๙๐๕

เด็กชายกรรชัย บุญเส็ง
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 เยียมเกษสุวรรณ

่

ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๘๙๐๖
เด็กชายวุฒิชัย จักรสาน

๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๐๗

เด็กชายนิติภูมิ ตอพล
๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๐๘

เด็กชายวาทะศิลป หลักคำ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๐๙

เด็กชายธนภัทร ลานทอง
๒๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๑๐
เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีหิรัญ

๒๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๑๑

เด็กชายอภิภัทร แก้วม่วง
๒๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๑๒

เด็กชายวรบุตร นิลจันทร์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๑๓

เด็กชายโสภณ สังขบุญชู
๓๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๑๔

เด็กชายสมบูรณ์ ตะวะนะ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๕๕ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๘๙๑๕

เด็กชายวันชัย จุ้ยมณี
๑๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๑๖

เด็กชายเชษฐา คำพานิช
๑๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๑๗

เด็กชายดำรงค์ชัย หมันตะคุ

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๑๘

เด็กชายคณาวุฒิ วรรณจรูญ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๑๙

เด็กชายกรชกาน เคลือวัลย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๒๐

เด็กชายปาณรวุฒิ ปานมาก
๐๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๒๑

เด็กชายชลภัทร สมพิษ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๒๒

เด็กชายธีรเทพ เขียวมนต์
๐๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๒๓

เด็กชายธนดล สมบูรณ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๒๔

เด็กชายภูริวัฒน์ บุญกองแก้ว
๑๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๒๕

เด็กหญิงเพ็ญพัชร แซ่อือ

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๒๖

เด็กหญิงพรกมล ศรสูง
๐๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๒๗

เด็กหญิงเพชรลดา นาคเสม
๐๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๒๘

เด็กหญิงลักษิกา แซ่เจีย
๑๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๒๙

เด็กหญิงณิชมน ศรีบุญ
๑๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๓๐

เด็กหญิงนำทิพย์ สร้อยศิริ
๑๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๓๑

เด็กหญิงศศิธร เม่นคล้าย
๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๓๒

เด็กหญิงยาดา กอนาค
๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๓๓

เด็กหญิงวนิดา เอียมธรรม

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๓๔

เด็กหญิงอภิญญา เฟองกระโทก
๒๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๓๕

เด็กหญิงภูมิรัตน์ ก้านเพชร
๒๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๓๖

เด็กหญิงลลิตา เมืองประสิทธิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๓๗

เด็กหญิงธนาภรณ์ แก้วขุนทอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๓๘

เด็กหญิงสุวนันท์ ใจไว
๑๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๓๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไชยทุ่งฉิน

๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๔๐

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทุมชะ
๓๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๔๑

เด็กหญิงพรนภัส อิมอก

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๔๒

เด็กหญิงพรรณวษา ช่างต่อ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๔๓

เด็กหญิงสุพรรษณา จันทร์ภู่
๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๔๔

เด็กหญิงบุญยานุช อรรฆพลกุล
๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๔๕

เด็กหญิงพิมลภา ตุ้มทองคำ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๔๖

เด็กหญิงสุธาสินี เกิดแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๔๗

เด็กหญิงดาราวรรณ คำหงษา
๒๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๔๘

เด็กชายภานุวัตร ประเสริฐดี
๑๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๔๙

เด็กชายธิติพล โยแก้ว
๐๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๕๖ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๘๙๕๐

เด็กชายธนกร เกษศร
๑๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๕๑

เด็กชายธานนท์ ทองอุ่น
๐๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๕๒

เด็กชายเกริกพล เรืองอร่าม
๐๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๕๓

เด็กชายปยวัฒน์ สุนทรศารกูล
๑๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๕๔

เด็กชายธนทัต เขียวไสว
๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๕๕

เด็กชายไวยวิทย์ เจริญศิริ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๕๖

เด็กชายนิติพันธ์ โถทอง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๕๗

เด็กชายอัคเดช วิเก็ง
๑๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๕๘

เด็กหญิงนัฐกมล นาคปน
๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๕๙

เด็กหญิงชโลทร คะหงวน
๑๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๖๐
เด็กหญิงนำทิพย์ กันติกา

๑๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๖๑

เด็กหญิงณิศวรา ศรีหัตถ์ชัย
๑๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๖๒

เด็กหญิงพัชริดา เนียมท้วม
๒๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๖๓

เด็กหญิงสุธาทิพย์ เสือสวัสดิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๖๔

เด็กหญิงณัฐชา ทัพมงคล
๐๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๖๕

เด็กหญิงสุภาวิณีย์ เจริญรืน

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๖๖

เด็กหญิงภราดี จันทร์ล้อม
๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๖๗

เด็กหญิงมินตรา พิทักษิณ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๖๘

เด็กหญิงอภิรดี ชูชืนกลิน

่ ่

๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๖๙

เด็กหญิงวีรภัทรา กองกุหลาบ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๗๐

เด็กหญิงขวัญชนก ปดตาทานัง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๗๑

เด็กหญิงณัฐนันท์ มูลเมือง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๗๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ จันทา

๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๗๓

เด็กหญิงวรรษมน ชองขันปอน
๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๗๔

เด็กหญิงพัชฌา บุญสพ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๗๕

เด็กหญิงปุญญิศา อริเดช
๐๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๗๖

เด็กหญิงเกนตะวัน รังผึง

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๗๗

เด็กหญิงฉัตราภรณ์ ทรงรูป
๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๗๘

เด็กหญิงปริญดา ศรีภูธร
๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๗๙

เด็กหญิงอริสรา ธรรมวงค์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๘๐
เด็กหญิงนริศรา ประเสริฐฤทธิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๘๑

เด็กหญิงธนพร สายใจ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๘๒

เด็กหญิงธนพรรณ สายใจ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๘๓

เด็กหญิงธารธารา ธนินทร์วานิชกุล
๒๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๘๔

เด็กหญิงชยาภา ชืนรส

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๕๗ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๘๙๘๕

เด็กหญิงกรกมล หนองคู
๒๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๘๖

เด็กหญิงวันวิภา สายพิณ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๘๗

เด็กหญิงจันทิมา พูนพงศ์พิพัฒน์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๘๘

เด็กชายอธิภัคภูมิ จิตคง
๐๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๘๙

เด็กชายญาณเทพ แก้วบำรุง
๒๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๙๐

เด็กชายกนก แดนรับรัมย์
๐๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๙๑

เด็กชายธราพงษ์ โค้งวงษ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๙๒

เด็กชายวีรภัทร ศรีสมพัด
๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๙๓

เด็กชายศุภกร บุญรังษี
๑๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๙๔

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

พลีเกตุ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๙๕

เด็กชายธวัชชัย จันทร์พงษ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๙๖

เด็กชายวิทวัส สืบสุนทร
๒๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๙๗

เด็กชายอิทธิพงศ์ สุริยธน
๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๙๘

เด็กชายกิตติกร แซ่ลิม

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๘๙๙๙

เด็กชายศุภกร สารศิริ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๙๐๐๐
เด็กชายชัชพิสิฐ คัชชานนท์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๙๐๐๑
เด็กชายอนุเทพ เอียมจำรัส

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๙๐๐๒
เด็กชายธันวา บางเหลือง

๐๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๙๐๐๓
เด็กชายธนากร ทองชูนิตย์

๐๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๙๐๐๔
เด็กชายสิรณัฐ โรคน้อย

๑๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๙๐๐๕
เด็กชายคามิน โมฮัมหมัดซามิน

๒๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๙๐๐๖
เด็กชายณัฐพล ท่อกระโทก

๑๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๙๐๐๗
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แดงเขว้า
๒๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๙๐๐๘
เด็กหญิงจันทกานต์ นาคสังข์

๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๙๐๐๙
เด็กหญิงธัญพร นาสมชาย

๑๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๙๐๑๐
เด็กหญิงณัฐนิชา มะแม

๑๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๙๐๑๑
เด็กหญิงจันทร์แก้ว ปรีรัตน์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๙๐๑๒

เด็กหญิงรังสิยา ยอดนิล
๑๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๙๐๑๓

เด็กหญิงจุฑามาศ สมทองรัตน์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๙๐๑๔

เด็กหญิงกัญญา หาดเพ็ชร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๙๐๑๕
เด็กหญิงนันทกานต์ สุดสายเนตร

๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๙๐๑๖

เด็กหญิงรัชนีกร บูชา
๐๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๙๐๑๗

เด็กหญิงวรัญญา เพ็งกระจ่าง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๙๐๑๘

เด็กหญิงพิมลวรรณ ประกอบกิจ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๙๐๑๙
เด็กหญิงสุภาพร แซ่โค้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๕๘ / ๒๘๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๙๐๒๐
เด็กหญิงลักษิกา ความรู้

๒๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๙๐๒๑

เด็กหญิงศิริกาญจน์ วงษ์กำภู
๑๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๙๐๒๒
เด็กชายณัฐวุฒิ โพธิทอง

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๙๐๒๓

เด็กชายทินกร อินพล
๑๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๙๐๒๔

เด็กชายสิทธิชัย จารุการ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๙๐๒๕

เด็กชายศรัณย์ นวลฉำ
๒๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๙๐๒๖ เด็กชายอรุณอัมรินทร์
เอียมจำรัส

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๙๐๒๗

เด็กชายบุรเศรษฐ์ ทองใบ
๒๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๙๐๒๘

เด็กชายมงคล ชะอุ่มเกษ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๙๐๒๙

เด็กชายนฤเบศ พรปรีดาวรรณ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๙๐๓๐
เด็กชายเอกสิทธิ

์

มณีจักษ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๙๐๓๑

เด็กชายพีรพัฒน์ สะราคำ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๙๐๓๒

เด็กชายอรรถวิทย์ ชมนก
๑๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๙๐๓๓

เด็กชายปณณธร บัวศรี
๑๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๙๐๓๔
เด็กชายวสันธ์ ขันติโคคร

๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๙๐๓๕

เด็กชายปยะพงษ์ ลีลาโส
๒๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๙๐๓๖

เด็กชายสุทัช แย้มพะอบ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๙๐๓๗

เด็กชายณัฐพงษ์ มากระจันทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๙๐๓๘
เด็กชายฐณต อิศวโสภณ

๒๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๙๐๓๙

เด็กหญิงธิษณา เสียงทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๙๐๔๐
เด็กหญิงนุศรา หมินสำโรง

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๙๐๔๑

นางสาวกนกวรรณ บรรจงฤทธิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

สป ๒๔๕๙/๙๐๔๒
เด็กชายนพดล วงศ์ประพันธ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๔๓

เด็กชายพัชรพล พึงรอด

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๔๔
เด็กชายอานันท์ทวีป ดวงคำจันทร์

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๔๕

เด็กชายพงศกร พลเยียม
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๔๖
เด็กชายภูดิศ ศรีสงค์

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๔๗

เด็กชายกันต์ทักษ์ หงษ์ฤกษ์โอภาส
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๔๘

เด็กชายธนพงษ์ โพธิขาว

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๔๙

เด็กชายชโนทัย วงศ์ชา
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๕๐
เด็กชายนวพล รืนเจริญ

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๕๑

เด็กชายวุฒิภัทร เจริญบูรพา

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๕๒

เด็กชายเฉลิมชัย สิงหามาตร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๕๓

เด็กชายอภิวัฒน์ ศรีคำ
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๕๔
เด็กชายเจษฎาภรณ์ นิสสัยมัน

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๕๙ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๙๐๕๕

เด็กชายปราการ พรมศรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๕๖

เด็กหญิงศุภกานต์ นาคขาว
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๕๗
เด็กหญิงรัตนพร บุญชู

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๕๘

เด็กหญิงเกศแก้ว เพชรมะณี
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๕๙

เด็กหญิงศรัญญา รูปขำ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๖๐
เด็กหญิงสุชาดา แก้วอากร

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๖๑
เด็กหญิงณิญาดา บุญเพ็ง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๖๒

เด็กหญิงสิรินันท์ ทับคล้าย
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๖๓

เด็กหญิงรัตน์ชนก หยวกขยัน
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๖๔

เด็กหญิงธัญญธร จันวิลาศ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๖๕
เด็กหญิงพรธิดา พรมสวัสดิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๖๖

เด็กหญิงภัทรธิดา สีแดง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๖๗

เด็กหญิงอรยา กรานประโคน
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๖๘

เด็กหญิงธัญญาเรศ เพ็ชรแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๖๙
เด็กหญิงธัญยธรณ์ มหาชัย

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๗๐
เด็กหญิงเหมลักษณ์ นพคุณจิรารัตน์

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๗๑

เด็กชายธีรภัทร หวานฉำ
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๗๒

เด็กชายศุภกร คำสำเริง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๗๓
เด็กชายธนโชติ ภมร

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๗๔

เด็กชายธันวา เมินหา

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๗๕

เด็กชายอนุชา เนียมมูสิก
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๗๖

เด็กชายอานนท์ วงษ์คำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๗๗
เด็กชายสรสิช จินตสิทธิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๗๘

เด็กชายปริญญา ศรีเมือง
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๗๙

เด็กชายเพชรรัตน์ สุวรรณประทีป
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๘๐
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

โพธิกลาง

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๘๑
เด็กชายภูมิภัทร กล่อมจิตต์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๘๒

เด็กชายจิรายุ บุญเส็ง
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๘๓

เด็กชายกฤษฏา รัตนบัลลังก์
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๘๔

เด็กหญิงธนพร บุษปวนิช
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๘๕
เด็กหญิงวรนุช เกตุมา

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๘๖

เด็กหญิงวันวิสา แทนมณี

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๘๗

เด็กหญิงณัฎฐณิชา บุญเพ็ง
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๘๘

เด็กหญิงกิตติกานต์ มณีทัพ
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๘๙
เด็กหญิงศิริวิมล พระพรหม

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๖๐ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๙๐๙๐
เด็กหญิงปญญาภรณ์ แซ่ซือ

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๙๑

เด็กหญิงณัชชา ฉายะรถี
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๙๒
เด็กหญิงวิจิตรา ม่วงทอง

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๙๓

เด็กหญิงชลธิชา ทับสวัสดิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๙๔

เด็กหญิงอาภัสรา เอ้หวัง
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๙๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สุภาพ
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๙๖
เด็กชายสุภากร วสันต์

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๙๗

เด็กชายสิปปกร ประดับเพชร

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๙๘

เด็กชายธีรพงษ์ มณทาน้อย
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๐๙๙

เด็กชายวาฤทธิ

์

บัวคำ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๐๐
เด็กชายนพรัตน์ ตรงแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๐๑

เด็กชายศักดิธัช หล่มชาลี
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๐๒

เด็กชายจีรภัทร โรจน์บุญถึง
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๐๓

เด็กชายธนภัทร์ บุญนาค
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๐๔
เด็กชายธีรศักดิ

์

หุ่นสุวรรณ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๐๕

เด็กชายฉัตรมงคล หอมหวล
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๐๖

เด็กชายอมร ราชบัวศรี
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๐๗

เด็กชายอรัญ แสนศรี
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๐๘
เด็กชายปราการ ผลโพธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๐๙

เด็กชายวันเฉลิม ถ้วยทอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๑๐

เด็กชายพจน์ เทียนสงค์
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๑๑

เด็กหญิงณัฐริกา เหลือสิน
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๑๒

เด็กหญิงจันทร์ธิมา รัศมี
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๑๓

เด็กหญิงสุทธิดา พลคต
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๑๔

เด็กหญิงอรนุช บุญยะประภา
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๑๕

เด็กหญิงทักษิณา สิงห์มา
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๑๖

เด็กหญิงพัชริญา บุณยพร
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๑๗
เด็กหญิงพนิตกาญจน์

โมกขา
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๑๘

เด็กหญิงศิตาพร บัวทอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๑๙

เด็กหญิงศศิกานต์ สาเกษ
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๒๐
เด็กหญิงธาราทิพย์ แก้วประดิษฐ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๒๑

เด็กหญิงกุลธิดา จันทะพิทักษ์
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๒๒

เด็กหญิงอัมพร จิตร์สมบูรณ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๒๓

เด็กหญิงปภัสรา มีอยู่สามเสน
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๒๔

เด็กหญิงพรหมพร บุญศรี
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๖๑ / ๒๘๔
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สป ๒๔๕๙/๙๑๒๕

เด็กหญิงนงนภัส เลิศนันทรัชต์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๒๖

เด็กชายญาณชาติ เกิดแก้ว
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๒๗

เด็กชายชัยพร ประกอบสุข
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๒๘

เด็กชายทวีพงษ์ พรมท้วม
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๒๙

เด็กชายสหภาพ แซ่ปง
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๓๐

เด็กชายสมศักดิ

์

วันจิว

๋

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๓๑

เด็กชายวชิรวิชญ์ ผาสุข
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๓๒

เด็กชายพลพล ชาญวิทย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๓๓

เด็กชายนิติพนธ์ เกิดสินธุ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๓๔

เด็กชายปริญญา นิมนรดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๓๕

เด็กชายธนาธิป คำย่อย
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๓๖

เด็กชายศิวกร โชติพินทุ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๓๗

เด็กชายภูวดล อินตาพวง
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๓๘

เด็กชายพชรดนัย พงษ์สิทธิศักดิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๓๙

เด็กชายเอกรัตน์ เกษสังข์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๔๐

เด็กชายพลวัฒน์ วาจารี
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๔๑

เด็กหญิงอารดา แวทไธสง
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๔๒

เด็กหญิงศศิกร พันทองหล่อ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๔๓

เด็กหญิงกรรณิกา รู้รักษา
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๔๔

เด็กหญิงธัญญ์ชนก เดชอมร

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๔๕

เด็กหญิงพรหมพร สลักคำ
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๔๖

เด็กหญิงศรสวรรค์ ทาน้อย
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๔๗

เด็กหญิงปยภัทร ผายอุบล
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๔๘

เด็กหญิงฉัตรสุดา เจริญรอด
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๔๙

เด็กหญิงธนภรณ์ สุขสอาด
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๕๐

เด็กหญิงปยะนันท์ แรกไธสง
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๕๑

เด็กหญิงกชกร ญาณสาลี
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๕๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ ใจงามดี
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๕๓

เด็กหญิงชลธิชา ทับปาน

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๕๔

เด็กหญิงชุลิตา ม่าวไทย
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๕๕

เด็กหญิงเนตรชนก ชมภู
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๕๖

เด็กหญิงสุวรรณา บุญประกอบ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๕๗

เด็กหญิงนิชมน วันทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๕๘

เด็กหญิงเพียงพร โคกอาศัย
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๕๙

เด็กหญิงธัญรัศม์ ลีพล

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๖๒ / ๒๘๔

้
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สป ๒๔๕๙/๙๑๖๐

เด็กชายศุภกรณ์ ปอมกระสันต์
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๖๑

เด็กชายวรฤทธิ

์

ดีต่าย

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๖๒

เด็กชายธีระเทพ พินิจสอน
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๖๓

เด็กชายภัทรพล ดวงประทุม
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๖๔

เด็กชายธนเดช ด้วงอิม

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๖๕

เด็กชายสหกฤษ สิงห์กวาง
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๖๖

เด็กชายณฐพร ธรรมพิทักษ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๖๗

เด็กชายกฤษดา บูรณกูล
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๖๘

เด็กชายเมธาพร ไกรแก้ว
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๖๙

เด็กชายภูวิศ ทองแจ่ม
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๗๐
เด็กชายจีระพล เชิดชู

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๗๑

เด็กชายจักรพงษ์ เคนพันค้อ
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๗๒

เด็กชายเพทาย คะเด
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๗๓

เด็กชายณัฐพงศ์ นำทิพย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๗๔

เด็กชายปณณวัติ เรืองประไพย
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๗๕

เด็กชายณัฐวัฒน์ วรรณรส
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๗๖

เด็กหญิงรัตนาพร วงษ์ประเสริฐ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๗๗

เด็กหญิงปพิชญา เอียมวิจิตร

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๗๘

เด็กหญิงญาณภัทร สุดใจ
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๗๙

เด็กหญิงจิรภัทร์ พาแก้ว
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๘๐

เด็กหญิงศิรดา อิงทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๘๑

เด็กหญิงนิษาพร หัวใจเพชร

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๘๒

เด็กหญิงภัทราภรณ์ กันป
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๘๓

เด็กหญิงนภัสวรรณ พูลมาก
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๘๔

เด็กหญิงปนิดา บูรณกูล

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๘๕

เด็กหญิงพิชชา ลักษณะฉิมพลี
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๘๖

เด็กหญิงศุภัชญา นิลนภา
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๘๗

เด็กหญิงธันญชานี แก้วทอง
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๘๘

เด็กหญิงกรกช ราชแสง
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๘๙

เด็กหญิงสุภัทรา เมียงหมาย
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๙๐
เด็กหญิงมนัสวี ทองเย็น

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๙๑
เด็กหญิงณัฐชนันท์พร

บุญจันทร์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๙๒

เด็กหญิงชมพูนุช แสนรัมย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๙๓

เด็กชายศรัณย์ สิงห์ยะเมือง
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๙๔

เด็กชายอิศรา ชุ่มยิม

้

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๖๓ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๙๑๙๕

เด็กชายโชติรัตน์ สติภา
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๙๖

เด็กชายธนภัทร เล็กรัตน์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๙๗

เด็กชายณัฐวุฒิ โตวงค์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๙๘

เด็กชายรพีพรรณ นาคหล่อ
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๑๙๙

เด็กชายณัฐพงศ์ แท่นคง
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๐๐
เด็กชายชาคริต ฤทธิอ้น

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๐๑
เด็กชายชิษณุพงษ์ สุขชิต

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๐๒

เด็กชายศุภกร เสาวรรณ
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๐๓

เด็กชายวรุฒต์ โพธิเจริญสุข

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๐๔

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

วทิชานนท์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๐๕
เด็กชายศุภวิชญ์ ไช้ไฉยา

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๐๖

เด็กชายสรวิชญ์ จงกลาง
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๐๗

เด็กชายสดายุ แสงคร้าม
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๐๘

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สังข์ชม
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๐๙
เด็กหญิงชนิดา พึงรอด

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๑๐

เด็กหญิงอริสรา กวินเอิบบุญ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๑๑

เด็กหญิงสุริศา การะเกษ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๑๒

เด็กหญิงวีรยา รูปขำ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๑๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ นามมุงคุณ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๑๔

เด็กหญิงวาสิดา พรมรักษา
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๑๕

เด็กหญิงปยฉัตร ศรีอุบล
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๑๖

เด็กหญิงกุลธิดา สัตย์ใส

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๑๗

เด็กหญิงสุรีพร งามศิริ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๑๘

เด็กหญิงชนุตา วันที
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๑๙

เด็กหญิงณัฐณิชา วัชชวงค์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๒๐

เด็กหญิงนราภรณ์ โอฬารกิตติกุล
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๒๑

เด็กหญิงภิญญาดา ธัญญารุ่งกิจ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๒๒

เด็กหญิงชมนภัส โชดิวัตภัทรภา
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๒๓

เด็กหญิงขนิษฐา เขียวสุขศรี
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๒๔

เด็กชายนิรวิทย์ วัดพ่วงแก้ว
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๒๕

เด็กชายรังสิมันต์ อ่อนบุญญะ
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๒๖

เด็กชายศุภชัย ศิริสุวรรณ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๒๗

เด็กชายเมธา วรชาติวัฒนะ
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๒๘

เด็กชายศุภณัฐ คลังเพ็ชร
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๒๙

เด็กชายองค์อาท โพธิศรีทอง

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๖๔ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๙๒๓๐

เด็กชายวุฒิกร วันสา
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๓๑

เด็กชายศรีธะระ สีคุณนำเทียง

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๓๒

เด็กชายอดุลวิทย์ สว่างสุข

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๓๓

เด็กชายบุญอุ้ม เวียงแก้ว
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๓๔

เด็กชายศิริศักดิ

์

แสงเงิน
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๓๕

เด็กชายภูวดล ศรีเพียรเอม
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๓๖

เด็กชายธรรมวัฒน์ นาคชฤทธิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๓๗

เด็กชายต่อศักดิ

์

อภิชยารักษ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๓๘

เด็กชายปติสุข ลิมปสุข
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๓๙

เด็กหญิงกัญญ์วรา สระทองคำ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๔๐
เด็กหญิงธนารัตน์ วงศ์เสนา

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๔๑

เด็กหญิงอภิรดา พานิชวัฒนา
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๔๒

เด็กหญิงฟาใส
ไม่ปรากฎนามสกุล ๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๔๓

เด็กหญิงบุญธิดา สุวรรณผา
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๔๔

เด็กหญิงธัญลักษณ์ หอมหวล
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๔๕

เด็กหญิงณัฐธินันท์ ลักษณ์นารา
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๔๖

เด็กหญิงสุชัญญา หน่อโนรี
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๔๗

เด็กหญิงสริดา สูนไธสง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๔๘

เด็กหญิงนริศรา กาญจนปญจพล
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๔๙

เด็กหญิงบุษบงกช ลินทอง

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๕๐

เด็กหญิงอัญชลี เภาวฤทธิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๕๑

เด็กหญิงอาทิตยา ศิริวงศ์คุณากร
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๕๒

เด็กชายอริยะ สารบุญ
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๕๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีแดง
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๕๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แจ่มคง
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๕๕

เด็กชายนนทกร บำรุงศิลป
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๕๖

เด็กชายเมฆา เขียวงาม
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๕๗

เด็กชายอิทธิกร ใจกรุณา
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๕๘

เด็กชายพงศกร บุตรกุล
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๕๙

เด็กชายขวัญชัย มูลวงษ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๖๐
เด็กชายประเสริฐ เลาหพานิช

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๖๑

เด็กชายนันธวัฒน์ แลเพ่ง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๖๒

เด็กชายพงศกร ทองขันธ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๖๓

เด็กชายเมธีณัฐฏ์ ขาวเกตุวราณิษา
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๖๔

เด็กชายศักดิดา

์

พวงทอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๖๕ / ๒๘๔

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๙๒๖๕

เด็กหญิงณิชาพัชร บุญญาพิทัพษ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๖๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แผงราช
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๖๗

เด็กหญิงริณีรัตน์ มุ่งอ้อมกลาง
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๖๘

เด็กหญิงอภิญญา แปลกพันธ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๖๙

เด็กหญิงชลิตา ปฒมปราณี
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๗๐

เด็กหญิงพัชราภา สุตะพันธ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๗๑

เด็กหญิงสายรุ้ง ผลโพธิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๗๒

เด็กหญิงสุนิษา โฉมรุ่ง
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๗๓

เด็กหญิงชมพูนุช สิมสา
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๗๔

เด็กหญิงภานุมาศ วงษ์วัฒนะ
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๗๕

เด็กหญิงวัลยา แทนมณี
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๗๖

เด็กหญิงสุจิรา บัวเก่า
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๗๗

เด็กหญิงอารีญา เพิมพูล

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๗๘

เด็กหญิงนนทิฌา ท้วมสมบูรณ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๗๙

เด็กชายศักดิชัย

์

บัวสด
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๘๐

เด็กชายพชร พรหมมินทร์
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๘๑

เด็กชายธนากร ฝาพิมาย
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๘๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

บุญเกลียง

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๘๓

เด็กชายญาณภัทร หลักแก้ว
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๘๔

เด็กชายกิตติ สาลี
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๘๕

เด็กชายทักษิณ คงอุทิศ
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๘๖

เด็กชายทัศมา แสนพันธ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๘๗

เด็กชายปยณัฐ ติเยาว์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๘๘

เด็กชายดนุพร พงษ์ศาสตร์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๘๙

เด็กหญิงดานีย์ สะหุนันท์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๙๐

เด็กหญิงสุวนันท์ จิตรตะโสภะโน
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๙๑

เด็กหญิงปวันรัตน์ วุฒิเอกไพบูลย์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๙๒

เด็กหญิงอาทิตยา วิวาสุข
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๙๓

เด็กหญิงกรวิภา สิงห์สุข

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๙๔

เด็กหญิงแสงทิพย์ ชุมสิงห์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๙๕

เด็กหญิงลภัสรดา สุธา
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๙๖

เด็กหญิงสิริกัญญา ทุยนำเทียง

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๙๗

เด็กหญิงวริชนันท์ ภูธร
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๙๘

เด็กหญิงวรรณษา เรืองเดช
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๒๙๙

เด็กหญิงโสธาริณ หว่างปอ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๖๖ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๙๓๐๐
เด็กหญิงกุลชา โตกระโทก

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๐๑

เด็กหญิงฐิติรัตน์ พรมโสภา
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๐๒
เด็กหญิงสุจิราภร คุณล้าน

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๐๓

เด็กหญิงขวัญฤดี ภูภัณ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๐๔

เด็กหญิงธัญญรัตน์ บุญกลัด
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๐๕

เด็กหญิงรินลดา ไพเวช
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๐๖
เด็กหญิงอรจิรา อรรถสัตย์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๐๗

เด็กหญิงอารียา ผลบุญ
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๐๘

เด็กหญิงอภิรดา เปรมานุพันธ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๐๙

เด็กชายนาวิน ขำคม
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๑๐
เด็กชายสันติภาพ งามสวัสดิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๑๑

เด็กชายณภัทร ทับอาษา
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๑๒

เด็กชายธนกฤต ลินธีระยศ

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๑๓

เด็กชายจักรวีร์ จันทร์ทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๑๔

เด็กชายปรวิทย์ แก้ววิเชียร
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๑๕

เด็กชายจิราวัช เจียมทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๑๖

เด็กชายไตรรัตน์ บุญเกิด
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๑๗

เด็กชายปุญญพัฒน์ สุขเจริญ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๑๘

เด็กชายนันทิพัฒน์ คำสวาสดิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๑๙

เด็กชายกิตติพงษ์ ผิวจันทร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๒๐

เด็กหญิงธนาภรณ์ พลหาญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๒๑

เด็กหญิงอารียา คะหาญ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๒๒

เด็กหญิงณิชาภา โพธิอยู่

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๒๓

เด็กหญิงจุฑามาส แสนกล้า
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๒๔

เด็กหญิงเอเชีย โชติวรรณ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๒๕

เด็กหญิงอุติมา ถุงจันทร์แก้ว
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๒๖

เด็กหญิงณัฐญา บุญอินทร์ส่ง
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๒๗

เด็กหญิงธมลวรรณ ทิรานนทวิทย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๒๘

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ขำดำ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๒๙

เด็กหญิงสิรามล ขำดำ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๓๐
เด็กหญิงวิภารัตน์ สุปญญา

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๓๑

เด็กหญิงปยะดา ชลพิมาย

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๓๒

เด็กชายกฤติน เพชรครุฑ
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๓๓

เด็กชายกฤษณะ รัตนบัลลังก์
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองงิว

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๖๗ / ๒๘๔

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๙๓๓๕

เด็กชายภูริภัทร พุ่มศรีนวล

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๓๖

เด็กชายวีระพล แสงใส
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๓๗

เด็กชายภานุกร เฉียดไธสง
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๓๘

เด็กชายชัยรัฐภูมิ ควินรัมย์
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๓๙

เด็กชายปฏิภาณ เพียรผาสุก

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๔๐

เด็กชายพัสกร ขุนวิเศษ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๔๑

เด็กชายภานุพงศ์ ลึกซึง

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๔๒

เด็กชายสุวิช อยู่ยืนยงค์
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๔๓

เด็กชายพิชุตม์ วันเพ็ญ
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๔๔

เด็กชายสิทธิชัย เกิดพุ่ม
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๔๕

เด็กหญิงนภัสนันท์ คงเนียม
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๔๖

เด็กหญิงกานต์ศิริ เพ็ญสุข

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๔๗

เด็กหญิงสิริลักษณ์ ดอกไม้ทอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๔๘

เด็กหญิงณัฐริกา สกุลรัตน์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๔๙

เด็กหญิงอนัญญา ประทุม
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๕๐

เด็กหญิงศุภรัตน์ เพียรชนะ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๕๑

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ชูชาติชัยกุลการ
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๕๒

เด็กหญิงรามาวดี จำนงค์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๕๓

เด็กหญิงอริสรา ทักขิโน
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๕๔

เด็กหญิงอภิญญา พระจันจิต
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๕๕

เด็กหญิงธนพร ประทุมวาล
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๕๖

เด็กหญิงชัญญานุช จันทอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๕๗

เด็กหญิงประวิตรา รินแก้ว
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๕๘

เด็กหญิงบุศยานันท์ ฉำไธสง
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๕๙

เด็กหญิงอนุสรา บัวทอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๖๐ เด็กหญิงณัฐวิภาลักษณ์
คุมสุขเดชาภัทร

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๖๑

เด็กหญิงสิรินทรา พาอาสา
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๖๒

เด็กหญิงกมลทิพย์ บรรจงลักษณ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๖๓

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ทองรอด
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๖๔

เด็กชายไกรวิชญ์ บุญสิทธิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๖๕

เด็กชายณภดล เทพศิริ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๖๖

เด็กชายปฎิพล ชานุบาล
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๖๗

เด็กชายธนนท์ สมทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๖๘

เด็กชายนริน สุนทรพรรณ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๖๙

เด็กชายปาราเมศ ถมกลาง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๖๘ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๙๓๗๐

เด็กชายณัฐวิตร โกสุม
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๗๑

เด็กชายธนวัตน์ พุทธธนศิริ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๗๒

เด็กชายกฤษณะ ปอมพลอย
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๗๓

เด็กชายสุทธิพร นิยม
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๗๔

เด็กชายณัฐวุฒิ กองพล
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๗๕

เด็กชายวุฒิชัย กุหลาบแดง
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๗๖

เด็กชายธีรพัฒน์ หงษ์สวัสดิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๗๗

เด็กชายนภัสกร ดาวเรรัมย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๗๘

เด็กหญิงนริศรา บุญแปลง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๗๙

เด็กหญิงอนัดดา พิมพิศาล
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๘๐
เด็กหญิงวิภาวรรณ สัตย์ฌุชนม์

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๘๑

เด็กหญิงหทัยรัตน์ วรรณชาติ
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๘๒

เด็กหญิงมณีเนตร เขตสระน้อย

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๘๓

เด็กหญิงสุธาทิพย์ เจริญรอด
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๘๔

เด็กหญิงพิชชาพร จันทร์ประสาท
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๘๕

เด็กหญิงณัฐชา โกตวัฒน์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๘๖

เด็กหญิงเกษมณี คงเวหน
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๘๗
เด็กหญิงมณฑกานต์ ตรงแก้ว

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๘๘

เด็กหญิงอลิษา อิมจิตร

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๘๙

เด็กหญิงนภัสสร พูลสุข
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๙๐

เด็กหญิงโชติกาณ ไชยราช
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๙๑

เด็กหญิงศิรินท์รัตน์ สาระบรรณ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๙๒

เด็กหญิงพริริสา เพ็ชรกลึง
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๙๓

เด็กหญิงอิงลดา งามขำ
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๙๔

เด็กชายศุภวิชญ์ ชัยแสง
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๙๕

เด็กชายนภัส สอนสุภาพ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๙๖

เด็กชายวิศรุต ไกรสมโภชน์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๙๗

เด็กชายนิพนธ์ ชัยกิตติภรณ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๙๘

เด็กชายกิตตินันท์ อ่อนชาติ
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๓๙๙

เด็กชายพีระพล สุวรรณศรี
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๐๐
เด็กชายชยุต ราชโยธา

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๐๑

เด็กชายสวัสดิ

์

แซ่ตัง

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๐๒

เด็กชายจิรวัฒน์ สมบัติหอม
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๐๓

เด็กชายณัฐพล ทองคำ
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๐๔
เด็กชายจักรพงษ์ เม่นน้อย

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๖๙ / ๒๘๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๙๔๐๕

เด็กชายธนดล ดวนใหญ่
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๐๖

เด็กชายชลันธร ปานโต
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๐๗
เด็กชายฐิติกร เกษหอม

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๐๘

เด็กชายชัยวัฒน์ พรหมสิทธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๐๙

เด็กชายปริญญา ศักดิเนตร

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๑๐

เด็กชายฉัตรมงคล มงคลศิลป
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๑๑

เด็กชายรชต วัดพ่วงแก้ว
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๑๒

เด็กหญิงบุษกร ชัยมงคล
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๑๓
เด็กหญิงพัฒนาภรณ์ ถาบุตร

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๑๔

เด็กหญิงมัณฑนา ทรัพย์เจริญ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๑๕

เด็กหญิงนวลกมล โพธิศรี

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๑๖

เด็กหญิงสุจิตรตรา อยู่ยืนยงค์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๑๗

เด็กหญิงธัญวรัตน์ สินสำอางค์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๑๘

เด็กหญิงณัฐวิภา อินมาเมือง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๑๙

เด็กหญิงฐิติพรรณ หงษ์ฤกษ์โอภาส
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๒๐

เด็กหญิงพิชญา

อิศรางกูล ณ อยุธยา ๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๒๑

เด็กหญิงอรวรรณ เตยไธสง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๒๒

เด็กหญิงจิรัชญา โตประเสริฐ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๒๓

เด็กหญิงนงรัตน์ ผลกุศล
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๒๔

เด็กหญิงนติยา ฉายะรถี
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๒๕

เด็กชายธราเทพ ลอยมันคง

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๒๖

เด็กชายนวภัทร บัวบาน
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๒๗

เด็กชายปริญญา ดอนสวัสดิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๒๘

เด็กชายบุญยวี อิมสำราญ

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๒๙

เด็กชายวัฒนพงษ์ จิตต์สุข
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๓๐

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ยะแสง
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๓๑

เด็กชายเจษฎากร ขอนสูงเนิน
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๓๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วิลัย
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๓๓

เด็กชายธนโชติ จันแก่น
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๓๔

เด็กชายธรานนท์ ปุณยพร
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๓๕

เด็กชายอานนท์ บุญทิน
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๓๖

เด็กชายกษิติ ทุดปอ
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๓๗

เด็กชายสุรกานต์ แก้วจันทร์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๓๘

เด็กชายมิตรชัย สุขตาม
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๓๙

เด็กชายพรพิรุณ วงศ์มา
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๗๐ / ๒๘๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๙๔๔๐

เด็กชายอำพล จวบสุข
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๔๑

เด็กหญิงศศิธร ภู่ภักดี
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๔๒

เด็กหญิงศศิกานต์ ปยะวงศ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๔๓

เด็กหญิงสิรินดา โชคบัณฑิต
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๔๔

เด็กหญิงจิรภิญญา สิงทอง
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๔๕

เด็กหญิงสุชาดา ยะหัตตะ
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๔๖

เด็กหญิงวุฒิรัตน์ เทศกิจ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๔๗

เด็กหญิงฐิดาภา โคตมี
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๔๘

เด็กหญิงภรณ์ธิรา ธรรมศิริ
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๔๙

เด็กหญิงมิงกมล

่

สุระสัจจะ
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๕๐
เด็กหญิงมนัสนีย์ วรชาติวัฒน

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๕๑

เด็กหญิงภัครพร เจริญชัยกุล

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๕๒

เด็กหญิงสิรินญา ธรรมษา
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๕๓

เด็กหญิงประภาพิม ศิริทรัพย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๕๔

เด็กหญิงรัตนากร ทะเลรัตน์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๕๕

เด็กหญิงณฐพร กษิดิศ
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๕๖

เด็กหญิงอัจฉรียา สุภาพเกรียงไกร
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๕๗

เด็กหญิงนันทิชา ศรีสุข
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๕๘

เด็กหญิงหวานเย็น -
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๕๙

เด็กหญิงสุธาสินี พันธุ์เผือก
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๖๐

เด็กชายภูริภัทร บัวทอง
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๖๑

เด็กชายสหชัย สอนทา
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๖๒

เด็กชายอนุพงศ์ กองชัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๖๓

เด็กชายชญานนท์ เสริฐศรี
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๖๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ณ พัทลุง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๖๕

เด็กชายวรวุฒิ ยศรุ่งเรือง
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๖๖

เด็กชายสุทธ์วีร์ ปรือปรัก
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๖๗

เด็กชายพงศ์ธร แพงศรี
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๖๘

เด็กชายนวพล สวัสดีมงคล
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๖๙

เด็กชายนิธิพนธ์ อาจพังเทียม
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๗๐
เด็กชายเดชาชาญ อัครเดชากุล

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๗๑

เด็กหญิงศิรินาฏ บุบผา
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๗๒

เด็กหญิงศรุดา สนเสริม
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๗๓

เด็กหญิงกนกรัตน์ สบายดี
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๗๔

เด็กหญิงสุพรรษา นาคประเสริฐ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๗๑ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๙๔๗๕

เด็กหญิงสาวิตรี หงษ์สุวรรณ
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๗๖

เด็กหญิงวิภาวี เปรียมสูงเนิน

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๗๗

เด็กหญิงพรทิพา ตันสุวรรณนนท์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๗๘

เด็กหญิงมินตรา มงคล
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๗๙
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ แสงม่วง

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๘๐

เด็กหญิงสุพิชชา ดวงประเสริฐ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๘๑

เด็กหญิงวราภรณ์ สระบัวทอง
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๘๒
เด็กหญิงอาทิตย์ติยา บุตรแสง

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๘๓

เด็กหญิงธมนวรรณ สุขเจริญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๘๔

เด็กหญิงโชติรส สมพงษ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๘๕

เด็กหญิงนาฏศิลป รัตโน
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๘๖

เด็กหญิงสุนิษา แก้วประเสริฐ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๘๗

เด็กหญิงวนารี อินทราราม
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๕๙/๙๔๘๘

เด็กชายกวิน ชุ่มสีทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๔๘๙

เด็กชายชัชวาล ประวะสี
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๔๙๐

เด็กชายชัยชนะ ปรางทอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๔๙๑

เด็กชายปุณยวีร์ นาคศรี
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๔๙๒

เด็กหญิงเกตุแก้ว คงมี
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๔๙๓

เด็กหญิงประภา เศวตมาลย์
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๔๙๔

เด็กหญิงอุษณีย์ คล้ายสมบูรณ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๔๙๕

เด็กหญิงอารียา อาจปรุ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๔๙๖

เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ สวัสดี
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๔๙๗

เด็กหญิงภัทรธิดา เทียงแท้

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๔๙๘

เด็กหญิงภาวิดา หิรัญยะนันท์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๔๙๙

เด็กหญิงวิภาวรรณ ชูชืน

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๐๐
เด็กหญิงสุภาพร แสงเจริญ

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๐๑
เด็กหญิงมนัสนันท์ พุดพรม

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๐๒

เด็กหญิงนาตาชา โพธิศรี

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๐๓

เด็กหญิงสุภาวดี เกตุเพชร
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๐๔

เด็กหญิงกมลชนก จันจินดา

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๐๕
เด็กหญิงชลลิษา เนาว์เวศ

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๐๖

เด็กหญิงจันทรัตน์ ซาลิม
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๐๗

เด็กหญิงกชกร แซ่เตีย

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๐๘

เด็กหญิงนันทภรณ์ ตู้จินดา
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๐๙
เด็กหญิงผกากรอง บัณดิต

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๗๒ / ๒๘๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๙๕๑๐

เด็กชายอนุชิต พะนอนเขต
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๑๑

เด็กชายดนุพล ธรรมสุภา
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๑๒

เด็กชายธีระไชย ดวงแก้ว
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๑๓

เด็กชายรชานนท์ สังข์ทอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๑๔

เด็กชายภาคิน จอดนอก
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๑๕

เด็กชายวรายุส รุจิรโรจนกุล
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๑๖

เด็กหญิงชิดชนก คำแสงดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๑๗

เด็กหญิงพรณิชา นันหทัย
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๑๘

เด็กหญิงวนิดา พันเพ็ง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๑๙

เด็กหญิงสุพัตรา คำพา
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๒๐
เด็กหญิงพรทิพย์ อกอุ่น

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๒๑

เด็กหญิงพัทราภา สุภาพันธ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๒๒

เด็กหญิงวีรยา สุจริต
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๒๓

เด็กหญิงนิรชา สุริยะอาชา
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๒๔

เด็กหญิงชนิดา สวัสดี
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๒๕

เด็กหญิงธัญญาเรศ นามภักดี
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๒๖

เด็กหญิงเนตรชนก ประเสริฐกุล
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๒๗

เด็กหญิงอรวิสา ศูนย์คำ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๒๘

เด็กชายพัชรพล อริยกมลเลิศ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๒๙

เด็กชายวีระพล สัตย์ฌุชนม์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๓๐

เด็กชายภูเมศท์ นาคเนียม
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๓๑

เด็กชายกฤตพรต โรติกานนท์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๓๒

เด็กชายวัชรพงศ์ จันทร์สวัสดิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๓๓

เด็กชายวิศนุ แก้วจินดา
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๓๔

เด็กชายอภิวัฒน์ หมายงาม
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๓๕

เด็กหญิงกัลยกร คุ้มเสร็จ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๓๖

เด็กหญิงฑิฆัมพร มะลิพันธ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๓๗

เด็กหญิงเบญจาพร นาคไทรทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๓๘

เด็กหญิงพัชราพร กัลพงษ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๓๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปรีชาเกรียงไกร
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๔๐
เด็กหญิงศยามล เก๊อะเจริญ

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๔๑

เด็กหญิงอรัญญา เย็นเจริญ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๔๒

เด็กหญิงอนันตญา อินทุเศรษฐ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๔๓

เด็กหญิงปรยามญช์ ชิวชาวนา
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๔๔

เด็กหญิงพิยดา วงค์เพ็ญ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๗๓ / ๒๘๔

้
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สป ๒๔๕๙/๙๕๔๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ ยศม่าว
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๔๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ ตู้สะกาศ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๔๗

เด็กหญิงนิธินันท์ ส้มแปน
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๔๘

เด็กหญิงจิตรลดา เงินอุไร

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๔๙

เด็กหญิงสุกัญญา สะมาลีย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๕๐

เด็กชายสุประเชษฐ์ เรืองจันทร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๕๑

เด็กชายรัฐศาสตร์ ราตรีหอม
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๕๒

เด็กชายวราวุธ จำชาติ
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๕๓

เด็กชายนนทชัย เทียนขำ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๕๔

เด็กชายชาตรี โห้สมบุญ
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๕๕

เด็กชายชนายุทธ จันต๊ะมูล
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๕๖

เด็กชายศิริวัฒน์ พูนกลาง
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๕๗

เด็กชายสิทธิพิเศษ

์

แก้วมี
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๕๘

เด็กชายคณพศ สำแดงสุข
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๕๙

เด็กชายปณิธาน วะหิม
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๖๐

เด็กชายคัมภีร์ เกตุแก้ว
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๖๑

เด็กชายพงศ์ภรณ์ ลิมเศรษฐกานต์

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๖๒

เด็กหญิงปานฝน นาคศรี
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๖๓

เด็กหญิงจุฑามาศ บุญยัง
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๖๔

เด็กหญิงพัฒน์นารี เชียงสงค์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๖๕

เด็กหญิงพันธิตรา นีราณิชกุล

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๖๖

เด็กหญิงฐิตาภา ศรีสวัสดิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๖๗

เด็กหญิงชนิดาภา กานสมบัติ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๖๘

เด็กหญิงปรียานุช เชือน้อย

้

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๖๙

เด็กหญิงอติมา แซ่ซึง
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๗๐

เด็กหญิงอฐิติญา เชือเหิม

้

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๗๑

เด็กหญิงมลธิดา พันเพ็ง
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๗๒

เด็กหญิงปานชนก บุญศักดิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๗๓

เด็กหญิงศิริพร คำภู
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๗๔

เด็กหญิงเนตรนภา ทองจาด
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๗๕

เด็กหญิงเสาวภาคย์ รักชาติไทย
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๗๖

เด็กหญิงจิราวรรณ เทียนมณี
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๗๗

เด็กหญิงอัญชลี ทองบุญเรือง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๗๘

เด็กชายเอกราช เจิมอังกรู
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๗๙

เด็กหญิงสุกัลยา ทำนิทา
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๗๔ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๙๕๘๐

เด็กชายศตวรรษ สารวงศ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๘๑

เด็กชายดวงดาว จันทร์ล้อม
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๘๒

เด็กชายธีรพงษ์ กลินพิกุล

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๘๓

เด็กชายธีรภัทร ทองบุญ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๘๔

เด็กชายสหรัฐ พรหมสุวรรณ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๘๕

เด็กชายชนกันต์ วิเศษสุวรรณ
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๘๖

เด็กชายวรรณชาติ บุญเสด
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๘๗

เด็กชายมโนรมย์ วงษ์ยุตติธรรม
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๘๘

เด็กชายภูตินันท์ สุขนิยม
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๘๙

เด็กชายตะวัน นาคทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๙๐
เด็กชายสิรวิชณ์ ศรีสุริยกาญจน์

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๙๑

เด็กชายธนกฤต เกศโร
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๙๒

เด็กชายอโณทัย เจาะประโคน
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๙๓

เด็กหญิงชนกกานต์ ศรีพนม
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๙๔

เด็กหญิงพัตรพิมล อยู่สำราญ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๙๕

เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา ปญญธนเวโรจน์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๙๖

เด็กหญิงนัชชา บุญประสพ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๙๗

เด็กหญิงพรณิชา ทองไพยุทธ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๙๘

เด็กหญิงเมธาวี เปยมสวัสดิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๕๙๙

เด็กหญิงธมลวรรณ พะนอนเขต
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๖๐๐
เด็กหญิงชินษา ศิริ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๖๐๑

เด็กหญิงกัลยดา กรวิจิตร์
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๖๐๒
เด็กหญิงศิวพร พุ่มหอม

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๖๐๓

เด็กหญิงกัณทิมา เรืองศักดิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๖๐๔

เด็กหญิงนันณภัส แซ่เฮ้ง
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๖๐๕

เด็กหญิงขวัญฤทัย นิมวิลัย

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๖๐๖
เด็กหญิงปญญาดา ศรีประสิทธิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๖๐๗

เด็กหญิงพัชราภา สิงห์โตอ่อน
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๖๐๘

เด็กชายพิชัยยุทธ เทศนา
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๖๐๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ แท่นมณี
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๖๑๐
เด็กชายณฐพล สุขมาก

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๖๑๑

เด็กชายพงศกรณ์ มากทองดี
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๖๑๒

นายวัชระ กอร่ม
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๖๑๓

เด็กชายทรงธรรม จ่าเมือง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๖๑๔

เด็กชายวิทวัส แดงสีใส
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๗๕ / ๒๘๔
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สป ๒๔๕๙/๙๖๑๕

เด็กชายวรภัทร นิลน้อย
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๖๑๖

เด็กชายสิงหา เนียมสำเภา
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๖๑๗

เด็กชายธนทัต อรุณรัตน์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๖๑๘

เด็กชายกิตติชัย ผลภาค
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๖๑๙

เด็กหญิงดวงเดือน จันทร์ล้อม
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๖๒๐

เด็กหญิงจิรัชญา กลินจุบัน

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๖๒๑

เด็กหญิงกัญญาภัค ผิวผ่อง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๖๒๒

เด็กหญิงวิชชุตา รุจิโชค
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๖๒๓

เด็กหญิงชลนรรจ์ รักกมล
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๖๒๔

เด็กหญิงปยดา พุทธปญโญ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๖๒๕

เด็กหญิงเอมิกา กล่อมเกลา
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๖๒๖
เด็กหญิงพลอยไพริน เงินอุไร

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๖๒๗

เด็กหญิงกัลยารัตน์ โรจนเสถียร
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๖๒๘

เด็กหญิงอารียา เซ็นงาม
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๕๙/๙๖๒๙

เด็กชายธีระเมธ แก่นทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๓๐

เด็กชายนพวิชญ์ ไชยรต
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๓๑

เด็กชายนันนพงค์ วงษา
๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๓๒

เด็กชายปติทัศน์ เรืองอักษร
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๓๓

เด็กชายยศพัฒน์ เดิมสันเทียะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๓๔

เด็กชายวุฒิวัฒน์ ธนาธรหิรัญนันท์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๓๕

เด็กชายสถิรวิทย์ วัฒนศิริบุตร
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๓๖

เด็กชายอนุกูล ดวงจำปา
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๓๗

เด็กชายอัครวัฒน์ บัวคำ
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๓๘

เด็กหญิงกลรัตน์ อินคล้า
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๓๙

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ วาดวิจิตร
๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๔๐

เด็กหญิงฐิติวรรณ ขันชะลี
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๔๑

เด็กหญิงณัฐธิวา อาจหาญ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๔๒

เด็กหญิงเบญญาภา สิทธิเดชเจริญ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๔๓

เด็กหญิงปาริชาติ หูเขียว
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๔๔

เด็กหญิงปาลิตา สกุนินนท์
๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๔๕

เด็กหญิงเพียวเพียว -
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๔๖

เด็กหญิงมาลิตา ศรีสุข
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๔๗

เด็กหญิงวริศรา พวงลัดดา
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๔๘

เด็กหญิงศรินญา สังข์อ่อง
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๔๙

เด็กหญิงอัยลดา ทัศนาลัย
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๗๖ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๙๖๕๐

เด็กหญิงอาริญา ชวะติ
๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๕๑

เด็กชายปวริศร์ ม่วงเลียม

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๕๒

เด็กชายธนพล พิมเห็ม
๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๕๓

เด็กชายธนวัฒน์ นาสำแดง
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๕๔

เด็กชายธีรเจต ศรีสุข
๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๕๕

เด็กชายพีรภาส นครชัย
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๕๖

เด็กชายวุฒิชัย เครืองพาที

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๕๗

เด็กชายสุธีพงศ์ จิรพงศ์ธเด็กชายุ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๕๘

เด็กชายอรรถพล ยังภิรมย์
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๕๙

เด็กหญิงกนกวรรณ แก่นทรัพย์
๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๖๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ด่านลอยล่อง

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๖๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ กะนันตัง
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๖๒

เด็กหญิงชลิดา ม่วงสีทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๖๓

เด็กหญิงณัฐสุดา ประกิง

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๖๔

เด็กหญิงณิชารีย์ นิธิวรกุลวงศ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๖๕

เด็กหญิงนพวรรณ วงศินา

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๖๖

เด็กหญิงนัชชา ภู่ทอง
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๖๗

เด็กหญิงนิตยา ลูกศร
๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๖๘

เด็กหญิงบุษกร บุญแพ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๖๙

เด็กหญิงพรนิภา ทาโสม
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๗๐

เด็กหญิงพรพิมล ลาธุลี
๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๗๑

เด็กหญิงไพจิตร ธารวรกุลยิงยง

่

๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๗๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ สะบายใจ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๗๓

เด็กหญิงมลประภา มาตบุญโท
๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๗๔

เด็กหญิงรวิสรา พลศรี
๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๗๕

เด็กหญิงสิริวิมล กรดรัมย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๗๖

เด็กหญิงอลิษา สัมพันธมิตร
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๗๗

เด็กหญิงไอริน พลนารี
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๗๘

เด็กหญิงชญานันท์ ปอมปกกา

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๗๙

เด็กหญิงนริสรา ครึงมี

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๘๐
เด็กชายคมสรร วินุวงษ์ศรี

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๘๑

เด็กชายจักรพงษ์ นามวงค์
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๘๒
เด็กชายเจษฎาภรณ์ สุดสวาท

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๘๓

เด็กชายชนกานต์ ขันอาสา
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๘๔

เด็กชายชินวัตร ศรีแสงจันทร์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๗๗ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๙๖๘๕

เด็กชายณภัทร ครองยุทธ
๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๘๖

เด็กชายธีรภัทร ฟกศิริ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๘๗

เด็กชายธีรยุทธ์ พูลสุข

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๘๘

เด็กชายเมธา แสงจันทร์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๘๙

เด็กชายศิวกร ทองเงิน
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๙๐

เด็กชายศุภกร สีถาพล
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๙๑

เด็กชายษิณวายุ สมานกลาง
๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๙๒

เด็กชายอรรถพล กึนสันเทียะ
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๙๓

เด็กหญิงเข็มอัปสร มุกดากัน
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๙๔

เด็กหญิงจารุวรรณ วันทวี
๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๙๕

เด็กหญิงชนิดาภา จันทรพิศ
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๙๖

เด็กหญิงญาสุมินน์ ช่างตกแต่ง
๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๙๗

เด็กหญิงณัฐกานต์ ญาติสมบูรณ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๙๘

เด็กหญิงทิพยสุดา รักศรี
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๖๙๙

เด็กหญิงนันทพร ฐานหมัน

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๐๐
เด็กหญิงปณิสรา แรมวงศ์

๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๐๑

เด็กหญิงปริม ปาปะไกร
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๐๒
เด็กหญิงพรรณชมพู จินดาเรือง

๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๐๓
เด็กหญิงวัสสิกา สุริยะยานนท์

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๐๔

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ รัมมะสังข์
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๐๕

เด็กหญิงศรัณรัตน์ ญาติสันเทียะ
๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๐๖

เด็กหญิงศิรดา ปนโภคินทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๐๗
เด็กหญิงศิรภัสสร สุวรรณ

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๐๘

เด็กหญิงศิริพร ชมภูน้อย
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๐๙

เด็กหญิงสริตา

รังสิเสนา ณ อยุธยา
๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๑๐

เด็กหญิงสุกัญญา เขาแก้ว
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๑๑

เด็กหญิงหทัยชนะ เกตุกุล
๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๑๒

เด็กชายกฤตย์ หิริกานันท์
๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๑๓

เด็กชายณพฤกษ์ สุขศรีขาว
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๑๔

เด็กชายนวคุณ เลือดล้น
๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๑๕

เด็กชายวิทวัฒน์ อัมพรรัตน์
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๑๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

มันหาท้าว
๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๑๗

เด็กหญิงกมลวรรณ สีสมภาร
๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๑๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ นันทมงคล
๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๑๙

เด็กหญิงจุฑามาศ รักกลาง
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๗๘ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๙๗๒๐

เด็กหญิงชนากานต์ มวลคำลา
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๒๑

เด็กหญิงทิพย์ธญา ชัยสุข
๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๒๒

เด็กหญิงนภวรรณ เหลืองอ่อน
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๒๓

เด็กหญิงนภสวรรณ ตาเต็มดวง
๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๒๔

เด็กหญิงนิศากร ใจเทียง

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๒๕

เด็กหญิงนิศารัตน์ ใจเทียง

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๒๖

เด็กหญิงปณิดา พิลา
๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๒๗

เด็กหญิงปภาดา มากพูน
๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๒๘
เด็กหญิงประกายดาว แสนยามูล

๖/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๒๙

เด็กหญิงปวิชญา ใจเอือ

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๓๐
เด็กหญิงปุณยาพร ราชวานิช

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๓๑

เด็กหญิงพรพิมล เนียมธรรม
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๓๒

เด็กหญิงยุ่น อิง

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๓๓

เด็กหญิงศดารัญย์ ไชวิทูลย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๓๔

เด็กหญิงกมลลดา ภัทรเรืองโรจกุล ๓/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๓๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทร์หอม
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๓๖

เด็กหญิงพัชญ์สิตา ปยวัชรธนกิตติ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๓๗

เด็กหญิงพัชรี ลีประโคน
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๓๘

เด็กหญิงพิมพ์วดี กลัดบุบผา
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๓๙

เด็กหญิงแพรไหม โคตรเสนา
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๔๐

เด็กหญิงภัทราวดี ภูมิคอนสาร
๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๔๑

เด็กหญิงสุภาภรณ์ บุญช่วย
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๔๒

เด็กหญิงสุวภัทร ศรีแสน
๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๔๓

เด็กชายกมลธนา นาคูณ
๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๔๔

เด็กชายจิรายุส บริรักษ์
๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๔๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

สุดใจ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๔๖

เด็กชายพันธกานต์ พูลผล
๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๔๗

เด็กชายวชิราวิทย์ พิกุล

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๔๘

เด็กชายอรุณ พลับพลา
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๔๙

เด็กหญิงบุษยมาศ พยัฆศิริ
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๕๐
เด็กหญิงเบญจมาศ พันธะสา

๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๕๑

เด็กหญิงพลอยชมพู บาแก้ว
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๕๒

เด็กหญิงสุชาดา เค้าแดน
๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๕๓

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ยอดรัก
๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๕๔

เด็กหญิงธัญนรีย์ พลอยสีสวย
๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๗๙ / ๒๘๔

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๙๗๕๕

เด็กชายชนัญชัย ดอนมงคล
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๕๖

เด็กชายธนากร ฤทธิพลู

์

๖/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๕๗

เด็กชายสิทธิชาติ ทับเอม
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๕๘

เด็กหญิงกาญจนา กลันเกษร

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๕๙

เด็กหญิงปวีนา โพธิทรง

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๖๐

เด็กหญิงภูษิตา ศรีแย้ม
๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๖๑

เด็กหญิงมัทจรีย์ พงษ์มะหันต์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๖๒

เด็กหญิงลักษมี สมสุข

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๖๓

เด็กหญิงสุธินีย์ รัตนะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๖๔

เด็กหญิงเสาวนีย์ แก้วคำแพง
๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๖๕

เด็กหญิงอินทิรา ไตรรัตน์
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๖๖

เด็กชายอัครพล ก๋องแก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๖๗

เด็กหญิงจีรนันท์ แสงเงิน
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๖๘

เด็กหญิงภูริชญา ตติยพงศ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๖๙

เด็กหญิงรัตนากร สืบแสน

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๗๐

เด็กหญิงสุภาพร แก้วพรม
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๗๑

เด็กหญิงอณัฐดา ผลมะเฟอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๗๒

เด็กชายภูริภัทร นามนวด

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๗๓

เด็กชายอำนาจ แก่นมัน

่

๓/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๗๔

เด็กหญิงกมลพรรณ สิงห์สถิตย์
๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๗๕
เด็กหญิงกัญญาพัชร บุญมี

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๗๖

เด็กหญิงจีรนันท์ ครินทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๗๗

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีคำ
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๗๘

เด็กหญิงณัฐวิภา ศรีพัด
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๗๙

เด็กหญิงธมลวรรณ จันทร์ศิริ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๘๐

เด็กหญิงปาริชาต โสมสันเทียะ

๊

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๘๑

เด็กหญิงมนทาทิพย์ เกตุน้อย
๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๘๒

เด็กชายพัฒนไชย แข่งขัน
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๘๓

เด็กชายนิธิฤทธิ

์

เผ่าอ้าย
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๘๔

เด็กชายยุทธพงศ์ ศิริวัฒนสกุล
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๘๕

เด็กชายรัตนเทพ ปวาคม
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๘๖

เด็กชายอัครพงษ์ โคหานาม
๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๘๗

เด็กหญิงจิราพร ทิงสุข
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๘๘

เด็กหญิงเจตนิพิฐ สุริยะมะ
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๘๙

เด็กหญิงชลธิชา จำปาบุรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๘๐ / ๒๘๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๙๗๙๐

เด็กหญิงชลธิชา ชะฎาดี
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๙๑

เด็กหญิงณัฐกมล โฉมยง
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๙๒

เด็กหญิงนภัสนันท์ พุ่มสอาด
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๙๓

เด็กหญิงปนัดดา ดีมาก
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๙๔

เด็กหญิงรสสุคนธ์ สิงห์กวาง
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๙๕

เด็กหญิงวรฤทัย ผ่องอ่วย
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๙๖

เด็กหญิงวันวิสา โตประดิษฐ์
๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๙๗

เด็กหญิงศศิกานต์ เสนาลา
๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๙๘

เด็กหญิงสโรชา สายที
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๗๙๙

เด็กหญิงสาริศา นาถาบำรุงวรกุล
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๐๐
เด็กหญิงสุพัตรา ทองศรีนาค

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๐๑

เด็กหญิงอรพรรณ พวงบุบผา
๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๐๒

เด็กหญิงอัญฐิดาพร ทองล้วน
๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๐๓

เด็กหญิงอารยา บ่อทอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๐๔
เด็กหญิงอารียา ปานสวน

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๐๕

เด็กชายญานกร แผ่นผา
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๐๖

เด็กชายณัฐพล เปลียนทองคำ

่

๒/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๐๗

เด็กชายณัฐภัทร ชาญณรงค์
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๐๘
เด็กชายเด่นดนัย ฉายถวิล

๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๐๙

เด็กชายนนทกร ครองยุทธ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๑๐

เด็กชายบวรนันท์ ประปรุง
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๑๑

เด็กชายยุรนันท์ กล้วยเนียม
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๑๒
เด็กหญิงกมลลักษณ์ นาขะมิน

๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๑๓

เด็กหญิงมุทิตา มีจิตร
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๑๔

เด็กหญิงวิชญาพร แพงศรี
๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๑๕

เด็กหญิงอภิญญา ปานแดง
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๑๖

เด็กหญิงอรณี ชิตประไพ
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๑๗

เด็กหญิงอินทิรา ผดุงทรัพย์
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๑๘

เด็กหญิงวัชราภรณ์ เทพก๋อง
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๑๙

เด็กชายชนาธิป ภู่เขียว

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๒๐
เด็กชายฐิติพงศ์ ดลอารมณ์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๒๑

เด็กชายณรภัทร รัตติกาลชลากร
๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๒๒

เด็กชายนันทชัย อินอ่อน
๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๒๓

เด็กชายประสพโชค วิริยะ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๒๔

เด็กชายเปรม เสือเดช
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๘๑ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๙๘๒๕
เด็กชายรุ่งธนเกียรติ นิสวงค์

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๒๖

เด็กหญิงจิดาภา หมืนทิ

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๒๗

เด็กหญิงชนาภา ปุมทอง
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๒๘

เด็กหญิงญาดาวดี วงศินา
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๒๙

เด็กหญิงปภาดา วิยะทา
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๓๐

เด็กหญิงปวันรัตน์ ฤทัยวัฒน์
๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๓๑

เด็กหญิงปญาดา เถือนเล็ก

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๓๒

เด็กหญิงพรนภา เอียมสอาด

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๓๓

เด็กหญิงแพรไพลิน ชัยพรหม
๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๓๔

เด็กหญิงวาริน สูงงาม

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๓๕

เด็กหญิงศิรินญา จิตปราโมทย์
๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๓๖

เด็กหญิงสุจิตรา จันทงาม
๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๓๗

เด็กหญิงสุภัสสรา หินนอก
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๓๘

เด็กหญิงสุมิตา โตรู้มัน

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๓๙

เด็กชายณัฐกานต์ มณีพันธ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๔๐

เด็กหญิงเขมกร จันทร์เจิม
๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๔๑

เด็กชายกิตติธัช จันทสิงห์
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๔๒
เด็กหญิงวรรณนเพ็ญ ประชุมเกษร

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๔๓

เด็กชายศุภฤกษ์ ดันไธสง
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๔๔

เด็กชายอัมรินทร์ สลางสิงห์
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๔๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ฝางนอก

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๔๖

เด็กหญิงมิลวรรณ สีศรีฐาน
๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๔๗

เด็กหญิงอักษราภัค โสภี
๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๔๘

เด็กหญิงปญญาพร เรือนเดือ

่

๗/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๔๙

เด็กหญิงญาณิศา ธุถาวร
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๕๐
เด็กหญิงพลอยวรรณ ทิอุทิศ

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๕๑ เด็กหญิงเนตรปรียาทร
ศุระศรางค์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๕๒

เด็กหญิงปนัดดา แบนคล้าย
๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๕๓

เด็กหญิงปนัดดา คงทอง
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๕๔

เด็กหญิงจันทรพร ชืนจิตร

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๕๕

เด็กหญิงสโรชา สโรบล
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๕๖

เด็กหญิงศิริกานต์ ศรบุญทอง
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๕๗

เด็กหญิงปานภรณ์ โสภา
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๕๘

เด็กชายชาคริต ปรากฏ
๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๕๙

เด็กหญิงธัญธร นนตรี
๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๘๒ / ๒๘๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๙๘๖๐

เด็กหญิงมนัสวรรณ ฉากมงคล
๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๖๑

เด็กหญิงสุภิสรา มู่กลึง
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๖๒

เด็กหญิงอัญชลีพร มาตราเรืองโรจน์
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๖๓

เด็กหญิงไพลิน บุญมี
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๖๔

เด็กชายสุทธิศาสตร์ รอดสุวรรณ
๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๖๕

เด็กหญิงเมยาวีร์ แฝงโยธา
๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๖๖

เด็กชายสกาย พวงพิกุล

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๖๗

เด็กหญิงศศิธร สนชมเปาะ
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๖๘

เด็กชายอิทธิพล บุญปก
๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๖๙

เด็กหญิงธัญลักษณ์ วีระคุณ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๗๐
เด็กหญิงมาริษา เหลียมหาร

๙/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๗๑

เด็กหญิงณัชชา ศิริวรรณา

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๗๒

เด็กชายธนกฤต สุดนุช
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๗๓

เด็กชายปรเมษฐ์ แก้วอัคฮาด
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๗๔

เด็กหญิงประไพพร แพงคำรักษา
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๗๕

เด็กหญิงชนาภา ปูรักษ์
๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๗๖

เด็กหญิงไอรดา สุขเกษม
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๗๗

เด็กชายสุริยา คำสงค์
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๗๘

เด็กหญิงพรชนก ประวัติวิไล

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๗๙

เด็กชายนพกร เศวตสุริยานนท์
๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๘๐

เด็กชายภานุวัฒน์ ปูครัง
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๘๑

เด็กชายธนวินท์ โมครัตน์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๘๒

เด็กชายสุรเดช สอนบุญตา
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๘๓

เด็กหญิงฐิติวรดา ทรงมงคล
๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๘๔

เด็กหญิงอรวี แสนหาร
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๘๕

เด็กหญิงกมลชนก อินทร์ใย

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๘๖

เด็กหญิงวชริญาณ์ พุกรอด
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๘๗

นายยุทธนา มีกลินหอม

่

๓๐/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๘๘

นางสาวณัฐธิดา อำไพ
๒๐/๑๒/๒๕๓๑

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๘๙

นายวิสันต์ เวฬุนาทร
๑๐/๐๗/๒๕๒๙

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๙๐
นางกรรัฐ พงศ์พัฒน์ ๑/๐๑/๒๕๐๖ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๙๑

นางสาวธนิษฐา ศรีบุตรตา
๒๑/๐๙/๒๕๑๒

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๙๒

นายวิษณุ อุ่นอาวรณ์
๑๒/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๙๓

เด็กชายจักร์ภพ นิตย์เจริญ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๘๓ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๕๙/๙๘๙๔ เด็กหญิงปภาวรินท์ นนตานอก ๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๕๙/๙๘๙๕ เด็กหญิงกันต์ฤทัย กิธิพงษ์
๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

รับรองตามนี

้

(พระเทพปริยัติมุนี)

รองเจ้าคณะภาค ๑

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๘๔ / ๒๘๔

้
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