
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ภาค ๑

ส่งสอบ ๑๗,๕๖๓ คน ขาดสอบ ๑,๗๑๐ คน คงสอบ ๑๕,๘๕๓ คน สอบได้ ๑๓,๔๒๙ คน สอบตก ๒,๔๒๔ คน (๘๔.๗๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๐๑

นางวรรณี ลิมฉุ้น

้

๐๖/๐๗/๒๕๐๒
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๐๒

นางวงเดือน สร้อยมณี
๒๑/๐๑/๒๕๐๑

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๐๓

นางรัตนา โกศล
๐๒/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๐๔

นางจันทกร แก้วเทพ

๑๗/๑๑/๒๕๒๓

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๐๕

เด็กชายจิรวัฒน์ สุทธการ
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๐๖

เด็กชายธีรดนย์ เจริญพร
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๐๗

เด็กชายวายุ แสงเงิน
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๐๘

เด็กชายสถาพร ผิวขำ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๐๙

เด็กชายคมสันต์ สมอทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๑๐

เด็กชายฑิฆัมพร ภุ่พยอม
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๑๑

เด็กชายวีรพล พรพา
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๑๒

เด็กชายโชตินัน จันดาดาล
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๑๓

เด็กชายนิติภูมิ สีหะวงษ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๑๔

เด็กชายธนากร โพธิทอง

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๑๕

เด็กชายอมรเทพ เกษตระทัต
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๑๖

เด็กชายอภิรักษ์ ไผ่ล้อม
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๑๗

เด็กชายอรรถพล พิมพังงา
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๑๘

เด็กชายนิรุต เจริญรอด

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๑๙

เด็กชายชัชพงษ์ เกษรมาลา
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๒๐

เด็กชายพัชรพล วิเศษสัตย์
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๒๑

เด็กชายธีรวัฒน์ สอนบุตร
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๒๒

เด็กหญิงอลัยวัลย์ วงอนุ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๒๓

เด็กหญิงสุปรียา ทองคำ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๒๔

เด็กหญิงปาริฉัตร มุมกลาง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๒๕

เด็กหญิงปภาพิชญ์ ก๊กเฮง
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๒๖

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา คำประทุม
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๒๗

เด็กหญิงอาภัสรา บัวเปอย
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๒๘

เด็กหญิงพิชชาภรณ์ นาควงษ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๒๙

เด็กหญิงณัฐฐา สมิตวงศ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๓๐

เด็กหญิงอินทิรา ทิศกระโทก
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๓๑

เด็กหญิงวรารัตน์ มูลลิกา
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๓๒

เด็กชายสามภพ อุทัยฉาย
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๓๓

เด็กชายอภิรัตน์ โสภาวงศ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๓๔

เด็กชายตระการ ชัยภูธร
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๓๕

เด็กชายจักรพรรณ กองชา
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๓๖

เด็กชายภคพล อุส่าห์ดี
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๓๗

เด็กชายวิธวิทาย์ สืบสวัสดิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๓๘

เด็กชายนรากร แสนนามวงษ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๓๙

เด็กชายศรันย์ ภิริยารมย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๔๐

เด็กชายประสิทธิ

์

โพธิอยู่

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๔๑

เด็กชายนันทวัฒน์ มาศวรรณา
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๔๒

เด็กชายธาวิน จงเจริญไพสิฐ
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๔๓

เด็กหญิงเกศินีย์ เจริญดี
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๔๔

เด็กหญิงธิชา ไตรจันทร์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๔๕

เด็กหญิงวิภาวรรณ สายสอาด
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๔๖

เด็กหญิงศิวพร ทองเต็ม
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๔๗

เด็กหญิงณัฐฐา คงวัฒนะ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๔๘

เด็กหญิงณัฐธิดา วรรณทวี
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๔๙

เด็กหญิงหทัยชนก ประทุมสุวรรณ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๕๐

เด็กหญิงสุทธิดา ดอกคำ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๕๑

เด็กหญิงริสา พรหมจันทร์
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๕๒

เด็กหญิงพลอยมณี วันประภา
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๕๓

เด็กหญิงอาทิตยา แดงด่านกลาง
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๕๔

เด็กหญิงกมลรัตน์ ปรากฎเลิศ
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๕๕

เด็กหญิงณัฐภัทร ณ ฤกษ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๕๖

เด็กหญิงขวัญตา แจ้งดี
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๕๗

เด็กหญิงอริศรา ลาศา
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๕๘

เด็กหญิงเจนสุดา โพธิพรม

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๕๙

เด็กหญิงโยธิกา สระทองคำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒ / ๓๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๖๐

เด็กหญิงโยสิตา จิตต์งามขำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๖๑

เด็กหญิงลักษิกา คมคาย

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๖๒

เด็กหญิงวรรณณิษา ศรีอนันต์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๖๓

เด็กชายธีรภัทร โภคะวัฒนะ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๖๔

เด็กชายธนพงษ์ สมบัติอยู่
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๖๕

เด็กชายวิศววิทย์ ประเสริฐ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๖๖

เด็กชายพิพัฒน์ จันทร
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๖๗

เด็กชายอชรายุ เหม็งสามเรือน

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๖๘

เด็กชายศุภกร มีสัตย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วละมุล
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๗๐

เด็กชายธนพล ยืนยง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๗๑

เด็กชายเฉลิมชัย ปญญาดี
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๗๒

เด็กชายสงวน วงศ์อนุ
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๗๓

เด็กชายสิทธิชัย วัตรเยืยง

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๗๔

นายนครชัย หนองบัว
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๗๕

เด็กหญิงณัฐณิชา สุขเขียวอ่อน
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๗๖

เด็กหญิงเสริมศิริ โกดโท
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๗๗

เด็กหญิงสุภาพร แพรงาม
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๗๘

เด็กหญิงวราภรณ์ จงจิตต์
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๗๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ จันทร
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๘๐

เด็กหญิงรุ้งราตรี สุขอุทัย
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๘๑

เด็กหญิงสิราวรรณ ภูเวียนวงค์
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๘๒

เด็กหญิงศุภารัตน์ ครองเชือ

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๘๓

เด็กหญิงบุษยมาศ บุญริว

้

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๘๔

เด็กหญิงชนัญชิตา ขอนกลาง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๘๕

เด็กชายกิตติพงศ์ ทองสา
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๘๖

เด็กชายศุภวิชญ์ ใจสงัด
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๘๗

เด็กชายณัฐนันท์ หอมหวน
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๘๘

เด็กชายปงปณต เพียรเสมอ
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๘๙

เด็กชายพชรพล สรรพทับกริช
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๙๐

เด็กชายอนุภาพ ศรีมงคล
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๙๑

เด็กชายจิรภัทร ทองโพธิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๙๒

เด็กชายธนันธร เรืองทัพ
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๙๓

เด็กชายจเด็จ กวินสนธิมาศ
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๙๔

เด็กชายกิตติภาค สามปรุ
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓ / ๓๘๕

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๙๕

เด็กชายก้องเกียรติ จันทิมา
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๙๖

เด็กชายฐิเดช กีรณาธนากุล
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๙๗

เด็กชายกิตติพิชญ์ วีระพงศ์สกุล
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๙๘

เด็กชายธีรภัทร บัวแก้ว
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๐๙๙

เด็กชายพีรวิชญ์ ทบอาจ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๐๐

เด็กชายพัสกร พรลัคนาสกุล
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๐๑

เด็กชายพรลภัส คลังทรัพย์
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๐๒

เด็กชายอนุพัฒน์ นาดี
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๐๓

เด็กชายรัชพล สถาปตานนท์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๐๔

เด็กชายคณพศ เอียมสำอางค์

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๐๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ คงผ่องแผ้ว
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๐๖

เด็กหญิงปรียาภรณ์ อักษรคง
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๐๗

เด็กหญิงชมพูนุช พรเลิศนิมิตร
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๐๘

เด็กหญิงพิมพรรณ พุฒสุข
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๐๙

เด็กหญิงอรุโณทัย เพียนอก
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๑๐

เด็กหญิงสุชาดา วงศ์ทองทิว
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๑๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทรัพย์เขือนขันธ์

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๑๒

เด็กหญิงบุณณดา เบญจชัยกุล
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๑๓

เด็กหญิงสิริภัสสร เล่าชู
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๑๔

เด็กหญิงกุลธิดา จำนงค์สังข์
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๑๕

เด็กหญิงสาวินี ปานทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๑๖

เด็กหญิงณัฐณิชา
แกล้วเกษตรกรณ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๑๗

เด็กหญิงณัฐิดา พึงรูป

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๑๘

เด็กชายชานนท์ มานะจิต
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๑๙

เด็กชายอนันตชัย ชาติมนตรี
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๒๐

เด็กชายศุภศิษฏ์ สุรนารถ
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๒๑

เด็กชายณัฐพงษ์ อภิรักษ์คุณากร
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๒๒

เด็กชายอนุชิต ขุนทอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๒๓

เด็กชายรพีภัทร ทัฬหกิจ
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๒๔

เด็กชายวิริทธิพล

์

โพธิเดช
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๒๕

เด็กชายเนตินัย บุญครอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๒๖

เด็กชายอภิวิชญ์ ธาระรส
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๒๗

เด็กชายนันทกร ยีสันเทียะ

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๒๘

เด็กชายณัฐพล ชาติโย
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๒๙

เด็กชายชยางกูร ภาสะพันธุ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๔ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๓๐

เด็กชายธนกฤต อู่ทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๓๑

เด็กหญิงปริณดา สง่าสูงเนิน
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๓๒ เด็กหญิงพลอยผกามาศ
ชอบธรรม

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๓๓

เด็กหญิงชญาดา พรหมเจริญ
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๓๔

เด็กหญิงไอริน เรืองปญญา
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๓๕

เด็กหญิงพฤกษา คำนวนวุฒิ
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๓๖

เด็กหญิงณฐมน เกตุแก้ว
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๓๗

เด็กหญิงอัฐภิญญา ชลนิธารักษ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๓๘

เด็กหญิงโชติกา พรเจริญ
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๓๙

เด็กหญิงพรพิมล ลุงหยี

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๔๐

เด็กหญิงวราภรณ์ เกษมราช

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๔๑

เด็กชายศุภณัฐ นาสุข
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๔๒

เด็กชายธีรภัทร สู่เสน
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๔๓

เด็กชายวรณัฐ เกษมรัตน์
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๔๔

เด็กชายสรายุทธ ศรีมหาพรม
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๔๕

เด็กชายพัชรพล ศิรินุมาศ
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๔๖

เด็กชายประกาศิต ศรีส่ง
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๔๗

เด็กชายศรัณย์ โพธิระ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๔๘

เด็กชายศุภกร กิติสุธาธรรม
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๔๙

เด็กชายณัฐดนัย สุหงษา
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๕๐

เด็กชายวัชรพล จุลวงศ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๕๑

เด็กหญิงเคนทรา แกลลอเวย์
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๕๒

เด็กหญิงสุพิญญา ลำจอง
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๕๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีบานชืน

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๕๔

เด็กหญิงนัท หน่อแสง
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๕๕

เด็กหญิงปณฑารีย์ ทิพย์ชาคร
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๕๖

เด็กหญิงณัฏฐชา ผึงทรัพย์

้

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๕๗

เด็กหญิงศิริประภา รามคงเมือง
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๕๘

เด็กหญิงพิรญาณ์ บุญนาค

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณรัตน์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๕๙

นางสาวสมพร ติบรรณ์
๑๑/๐๙/๒๕๑๓

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๖๐

นางสาวเพชรรัตน์ ศรีเชียงขวาง
๐๒/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๖๑

นางสาวรัตนา ขุนสูงเนิน
๓๑/๐๗/๒๕๓๕

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๖๒

นางกรองใจ เนาวราช
๐๗/๐๕/๒๕๑๘

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๖๓

นางอรุณรักษ์ วงศ์เย็น
๒๒/๐๕/๒๕๒๔

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๖๔

นางสาวณัฐติกา สาibกา
๐๕/๐๘/๒๕๓๐

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๕ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๖๕

นางสาวพัชรินทร์ กันทะมา
๐๓/๐๕/๒๕๒๒

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๖๖

นางสาวสุมาตรา โตม่วง
๒๔/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๖๗

นายเฉลิมพล บุญทองเนียม
๑๐/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๖๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ เกิดสุขทิพย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ยะไข่
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๗๐

เด็กชายวรยุทธ เลิศวรกิจ
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๗๑

เด็กชายธนวัฒน์ บุญสา
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๗๒

เด็กชายอานนท์ พงษ์สุวรรณ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๗๓

เด็กหญิงนำทิพย์ ศรีสมพร

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๗๔

เด็กชายภูมิพัฒน์ ภิรมย์รา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๗๕

เด็กชายเจษฎาธร กลินกิง

่ ่

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๗๖

เด็กชายธนวัฒน์ สู่เสน
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๗๗

เด็กชายชัยยันต์ ศรีวรนันท์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๗๘

เด็กหญิงอัญมณี องค์เอียม

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๗๙

เด็กชายปณภัช กุญชรทาวาสิน
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๘๐

เด็กชายนนทวัฒน์ มุติพันดา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๘๑

เด็กหญิงนฤมล ดอนแปะ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๘๒
เด็กหญิงกัญญลักษณ์ เงาศรี

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๘๓

เด็กหญิงเญญอา ดูเบ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๘๔

เด็กชายกัณฑวัฒน์ สอนปน
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๘๕

เด็กชายชนากานต์ ศรีน้อย
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๘๖

เด็กหญิงนภาภรณ์ ชอบศิลป
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๘๗

เด็กหญิงปทมพร ทิพวงษา
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๘๘

เด็กหญิงณัฐชา ฉวีภักดิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๘๙

เด็กหญิงบัณทิตา อ่อนเทียน
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๙๐

เด็กหญิงกชพร ขาวสอาดพร
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๙๑
เด็กหญิงกรองกาญจน์

ชืนเชือม

่ ่

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๙๒

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา เหียมทับ

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๙๓

เด็กหญิงนำฝน ทิมสุตะ
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๙๔

เด็กหญิงนัทชา ยองใย
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๙๕

เด็กหญิงพัชรี พิระชัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๙๖

เด็กชายศราวุธ ศักดิศรี

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๙๗

เด็กชายภาคภูมิ เหล่าคม
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๙๘

เด็กชายจิตตชาติ บุญศรี
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๑๙๙

เด็กชายรพีภัทร กุสุมภ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๖ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๐๐

เด็กชายศุภณัฐ มีสอาด
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๐๑

เด็กชายวชิรวิชญ์ จู่โจมภัยพาล
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๐๒

เด็กชายภาณุพงษ์ นิสารพายุ
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๐๓

เด็กชายณภัทร เข้มแข็ง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๐๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เพิมปญญา

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๐๕

เด็กชายภัทรพล ทวีสัตย์
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๐๖

เด็กชายภูวดล ภู่พวง
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๐๗

เด็กชายอภิชาต ปญญาดี
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๐๘

เด็กชายพรเทพ สายัณห์กุล
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๐๙

เด็กชายวุฒิชัย มาพบ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๑๐

เด็กชายพีระพงษ์ ส่งสมบูรณ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๑๑

เด็กชายกิติพงษ์ วิชัยพรรณพรรค
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๑๒

เด็กชายวรวิทย์ สมพันธุ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๑๓

เด็กชายนัทพงษ์ จำปาวงค์
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๑๔

เด็กชายศุภกิจ บัวศรี
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๑๕

เด็กชายวรพจน์ จะมอ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๑๖

เด็กชายมครินทร์ ยอดวัตร์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๑๗

เด็กชายธนวัฒน์ พูดลา
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๑๘

เด็กชายภาคภูมิ ฉัตรอนันทเวช
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๑๙

เด็กชายวันเฉลิม ร่วมสูงเนิน
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๒๐

เด็กชายอดุลวิทย์ โมรา
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๒๑

เด็กชายเฉลิมชัย ชาญคำ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๒๒

เด็กชายสุภกิตติ

์

โปรดสูงเนิน

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๒๓

เด็กหญิงอารีย์ ขันธรักษ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๒๔

เด็กหญิงวรนุช พวงเขียว
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๒๕

เด็กหญิงสุทธิดา มาศสำโรง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๒๖
เด็กชายเจษฎาบดินทร์

ศรีแสง
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๒๗

เด็กชายวทัญู ดีสุข
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๒๘

เด็กชายถิรวัฒน์ กันภัย
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๒๙

เด็กชายพงศกร ฟกเชือก
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๓๐

เด็กชายศักดิดา

์

สวนแย้ม
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๓๑

เด็กชายณัฐพล โอริด
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๓๒

เด็กชายอภิรักษ์ มาเสงียม

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๓๓

เด็กชายชญานนท์ ติบถำ

๊

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๓๔

เด็กหญิงณัฐพร ชัยอินทร์
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๗ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๓๕

เด็กหญิงมัลลิกา อิศวโสภณ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๓๖

เด็กหญิงปภาดา อรรคศรีวร
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๓๗

เด็กหญิงนันทิยา พรมทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๓๘

เด็กหญิงเขมิกา วีรวงศ์ชัยโรจน์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๓๙

เด็กหญิงนันทภัค สง่าเวียง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๔๐

เด็กหญิงวรวรรณ สมจิต
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๔๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ คงคาลึก
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๔๒

เด็กหญิงณัฐวดี ทันวิชัย
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๔๓

เด็กชายสมัชญ์ ดวงพิลา
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๔๔

เด็กชายวีรภัทร เมนะเนตร
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๔๕

เด็กชายอินทัช เกิดเรือง
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๔๖

เด็กชายพีรพัฒน์ อ้นจันทร์
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๔๗

เด็กชายณัฐกิตติ

์

แก้วมุกดา
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๔๘

เด็กชายธีรภัทร คชดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๔๙

เด็กชายอาทิตย์ หงษ์ทอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๕๐

เด็กชายวิศวะ ปลืมจิตร

้

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๕๑

เด็กชายบรรพต ใยผุย

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๕๒

เด็กชายอภิรัตน์ สีผึง

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๕๓

เด็กชายศุภณัฐ สุขสมัย
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๕๔

เด็กชายจักรภัทร วงษ์คำจันทร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๕๕

เด็กชายปฏิกานต์ นนทะชาติ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๕๖

เด็กชายคงคา คุณศักดิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๕๗

เด็กชายรัตนพล แซ่อึง

้

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๕๘

เด็กชายณกรณ์ เลิศบุญ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๕๙

เด็กหญิงสุนันทมาศ พระเมืองคง
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๖๐

เด็กหญิงวณภรณ์ วชิรภูมิภักดิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๖๑

เด็กหญิงมีนา พลีสมุทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๖๒

เด็กชายอภินันท์ โนนแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๖๓

เด็กหญิงกานต์ธิดา วัชราพลเมฆ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๖๔

เด็กหญิงเขมิกา โอริด
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๖๕

เด็กหญิงรุ่งศิริ ปยะไทยเสรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๖๖

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา แคล้วคลาด

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๖๗

เด็กหญิงขวัญชนก พิทักษ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๖๘

เด็กหญิงสรารัตน์ นุชเจริญ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๖๙

เด็กชายธนธร ก้อนทอง
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๘ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๗๐

เด็กชายคณากร สุดแสวง
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๗๑

เด็กชายเอกบดินทร์ มิตถา
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๗๒

เด็กชายธีรภัทร ขันทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๗๓

เด็กชายจิรายุทธ ญาณศักดิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๗๔

เด็กชายวรฤทธิ

์

รุ่งสว่าง
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๗๕

เด็กชายนพดล ประจงจัด
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๗๖

เด็กชายณัฏฐากร โมสืบแสน
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๗๗

เด็กชายณัฐพล ทวารทอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๗๘

เด็กชายธรรมรัตน์ สุขเกษม
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๗๙

เด็กชายสุชาติ บรรเทาทวน
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๘๐

เด็กหญิงชลธิชา ศรีดุก
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๘๑

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา แสงสุชา
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๘๒

เด็กหญิงวีรวรรณ เจริญนาค
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๘๓

เด็กหญิงสุภาพร รักบุญ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๘๔

เด็กชายธนวัฒน์ ศรชัย
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๘๕

เด็กชายธนกฤต สุขสุเมฆ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๘๖

เด็กชายพงศกร มากมีทรัพย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๘๗

เด็กชายนพกร น้อยอินทร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๘๘

เด็กชายธนโชค วรรณโคตร
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๘๙

เด็กชายพงษ์เพชร พุ่มพงษ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๙๐

เด็กชายฉัตรชัย กองแก้ว
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๙๑

เด็กชายเอกรินทร์ จันทร์จร
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๙๒

เด็กชายวิศรุต ขวัญจ่า
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๙๓

เด็กชายปรมินทร์ เปลืองทุกข์

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๙๔

เด็กหญิงบุรัสกร พรหมอักษร
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๙๕

เด็กหญิงจันทนิดา สวัสดิลาภ

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๙๖

เด็กหญิงสุชาดา ถาวรเจริญ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๙๗

เด็กหญิงพิชชาพร รู้รักษ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๙๘

เด็กหญิงปภาฑินัญต์ โพธิเก่ง

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๒๙๙

เด็กหญิงพิชฌานันต์ ช่างคิด

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๐๐
เด็กหญิงศศิปญญภัส คามเขตเจริญกุล

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๐๑

เด็กหญิงชลธิชา แคล้วปรปกษ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๐๒

เด็กชายเจษฎาภร สวนชูผล

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๐๓

เด็กชายคทายุทธ์ กำมนาฏ
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๐๔

เด็กชายธนกร แก้วเกษการณ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๙ / ๓๘๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๐๕

เด็กชายณวัฒน์ แย้มทับ
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๐๖

เด็กชายภูวเดช โพธิศิริ

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๐๗

เด็กชายสรายุทธ พินิรัมย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๐๘

เด็กชายบุญยกร ศักดิกุล
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๐๙

เด็กชายดนัยกิต อ่อนขาว
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๑๐

เด็กชายพงศกร ภู่อร่าม
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๑๑

เด็กชายธวัชชัย แซ่ลิม

้

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๑๒

เด็กชายพิสิษฐ์ ประยงค์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๑๓

เด็กชายเฉลียว ขวางวงษ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๑๔

เด็กชายอินทัช ดอกพุฒ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๑๕

เด็กหญิงอภิรดี เกษตรเวทิน

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๑๖

เด็กหญิงจณัสตา เกตุพุต
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๑๗

เด็กหญิงสายนำทิพย์ มังคุด
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๑๘

เด็กหญิงดวงกมล จันทร์มีศรี
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๑๙

เด็กหญิงจริยา มนต์ขัง
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๒๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ยาอ่อน

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๒๑

เด็กหญิงชาครียา มันสา

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๒๒

เด็กหญิงชลนิดา พึงสุภา

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๒๓

เด็กหญิงชัชชญา ชาญพหล
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๒๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ มัดและ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๒๕

นางสาวดอกรัก สุสาระโพธิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๒๖

นายวิทยา โสภากุล

๒๔/๑๒/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๒๗

นายอลงกรณ์ ศิริชนะ

๑๕/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๒๘

นางดวงเดือน แจ้งไพร
๑๘/๐๒/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๒๙

นางนิรัติกาล สำรวมสุข
๒๐/๐๑/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๓๐

นางลำดวน ขอเหนียวกลาง

่

๐๓/๐๘/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๓๑

นายรัฐนันท์ กุณะ
๐๕/๐๓/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๓๒

นางมัลลิกา ชูเชิด
๐๒/๑๑/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๓๓

นางสาวณัฐธยาน์ แสงทอง
๒๗/๐๕/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๓๔

นางสาวสุจิตรา นนทวงษา
๐๘/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๓๕

นางสาวกรรญยวีย์ กานต์กิตติสกุล
๑๕/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๓๖

นางสาวนริตษา ด้วงมหาสอน
๑๐/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๓๗

นางสาวขนิษฐา สุดเจริญ
๐๗/๐๔/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๓๘

นางสาววรรณภา เพ็งศรี
๒๓/๐๔/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๓๙
นางสาวพรรณประภา

สมบัติ
๒๙/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๔๐

นางสาวนิลุบล ดวงตานนท์
๒๑/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๔๑

นางสาวนันทวัน แสงสว่าง
๐๑/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๔๒

นางสาวชลธิชา สีหาคำ
๐๑/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๔๓

นายปฐมพงษ์ พุทธิเศวต
๑๐/๐๔/๒๕๓๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๔๔

เด็กชายก้องภพ จันทร์หอม
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๔๕

เด็กชายเจษฎา มุกดาสนิท
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๔๖

เด็กชายทักษิณ สุขสาคร
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๔๗

เด็กชายอัครวิชญ์ สวัสดิยภานนท์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๔๘

เด็กชายสัจจา ทางทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๔๙

เด็กชายธรรมรัตน์ กลินหอม

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๕๐

เด็กชายปยพัทธ์ ปนสกุล
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๕๑

เด็กหญิงพัชรา แซ่เฮ้ง
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๕๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ คำกอดแก้ว
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๕๓

เด็กหญิงภคพร นามค้อ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๕๔

เด็กหญิงอลิษา เพิมพิพัฒน์

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๕๕

เด็กหญิงวีรดา ศรีภมร
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๕๖

เด็กหญิงอังคณา อ่อนสีนิล
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๕๗

เด็กหญิงนฤมล กิจนาที
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๕๘

เด็กหญิงจิราวรรณ เพียวอยู่
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๕๙

เด็กหญิงพีรดา ทานอก
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๖๐

เด็กหญิงรุ่งนภา แสงสวาท
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๖๑

เด็กหญิงสาวิตรี เถลิงศรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๖๒

เด็กหญิงณิชนันท์ ชาติวงค์
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๖๓

เด็กหญิงธนพร ชมภูนาวัฒน์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๖๔

เด็กหญิงอมลวรรณ จูสนิท
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๖๕

เด็กหญิงธิปภา เจริญดง
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๖๖

เด็กหญิงณภัทร
สกุลทรัพย์วัฒนา

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๖๗

เด็กหญิงพุทธสุดา ภูผาหลวง
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๖๘

เด็กหญิงฐิติวรรณ วงศ์มณี
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๖๙

เด็กหญิงอุราพร นุ่นนาแซง
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๗๐

เด็กหญิงจิตราภรณ์ อังสนา
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๗๑

เด็กหญิงสุชัญญา แจ่มจรูญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๗๒

เด็กหญิงธิดาพร สืบเทพ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๗๓
เด็กหญิงฐานิดาภรณ์ ภู่หลง

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๗๔

เด็กหญิงพรนัชชา ชูดี
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๑ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๗๕

เด็กหญิงณัฏฐิกา ช่วยกลับ
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๗๖

เด็กชายธีรภัทร รักเพือน

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๗๗

เด็กชายธนากร เย็นทรัพย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๗๘

เด็กชายเมธิส ปุงยะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๗๙

เด็กชายคุณานนต์ โมราฤทธิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๘๐

เด็กชายกรภัทร์ บุญยิม

้

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๘๑

เด็กชายณัฐนันท์ สระเสส
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๘๒

เด็กชายภาณุพงศ์ ครืนกระโทก
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๘๓

เด็กชายวีรพัฒน์ วันเดียยา
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีนาค
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๘๕

เด็กชายกรกฎ ดงอามาตร
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๘๖

เด็กชายนฤนาฏ สีม่วง
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๘๗

เด็กชายณัฐศร นางสีคุณ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๘๘

เด็กชายสรวิศ อยู่สุข
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๘๙

เด็กชายวันชัย ขำคล้า
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๙๐

เด็กชายทวีศักดิ

์

ดงคำสี
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๙๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ สุ่มมาตร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๙๒

เด็กหญิงอรวรรณ ผุยอ่อน
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๙๓

เด็กหญิงพรรณิภา คงรอด
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๙๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ หงสกุล
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๙๕

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ศรีสังวาลย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๙๖

เด็กหญิงกัญญา สิงห์เถือน

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๙๗
เด็กหญิงอาฑิราภรณ์ ทับทิม

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๙๘

เด็กหญิงฐนิชา นพตะลุง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๓๙๙

เด็กหญิงชลดา มัดและ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๐๐

เด็กหญิงวันเพ็ญ แซ่หล่ง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๐๑

เด็กหญิงจิราพร กล่อมเกลียง

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๐๒

เด็กหญิงสุกัญญา พิมพ์เพ็ง
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๐๓

เด็กหญิงรุจิรดา สุรินทร์
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๐๔

เด็กหญิงกัญญ์วรา ศรีทองเจิม
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๐๕

เด็กชายสารัช แจ่งสว่าง
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๐๖

เด็กชายสมเจตร ทับทวี
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๐๗

เด็กชายคมเดช แก้วเกตุ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๐๘

เด็กชายอนันดา กลางควร
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๐๙

เด็กชายก้องเกียรติ คำคูณ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๒ / ๓๘๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๑๐

เด็กชายสิทธิพล แจ้งสว่าง
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๑๑

เด็กชายจักรี ชูเชิด
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๑๒

เด็กชายเจษฎาพร ธูปบูชา
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๑๓

เด็กชายอนันดา ดวงสุวรรณ
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๑๔

เด็กชายทินภัทร มีห่อข้าว
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๑๕

เด็กชายภาคภูมิ สติภา
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๑๖

เด็กชายฐานัส เจียงชัย
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๑๗

เด็กชายศิริพงษ์ สุภะ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๑๘

เด็กชายจีรศักดิ

์

พลเยียม

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๑๙

เด็กชายดิลกพัทธ์ อินแก้ว
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๒๐

เด็กชายกันต์ศักดิ

์

จุติกิติเดชา

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๒๑

เด็กชายปยะวัตร สุภาษร
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๒๒

เด็กชายศิวัฒน์ แสงเปราะ
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๒๓

เด็กชายธนกร ชายกันหา
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๒๔

เด็กชายจักรพงศ์ เจริญ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๒๕

เด็กชายขจรเดช บุญวิรัตน์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๒๖

เด็กหญิงวีณารัตน์ อินทราราม
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๒๗

เด็กหญิงเฌอมา แสงทอง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๒๘

เด็กหญิงธนวันต์ ทนงใจ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๒๙

เด็กหญิงสุภิญญา ถึงแสง
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๓๐

เด็กหญิงสุภาพร ทรัพย์มงคล
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๓๑

เด็กหญิงปาลิดา ศรีสวาท

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๓๒

เด็กหญิงณัฐพร อ่อนวิมล
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๓๓

เด็กหญิงณัฐวดี แซ่ย่อง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๓๔

เด็กหญิงหฤทัย มิตรสุภาพ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๓๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ อิศวโสภณ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๓๖

เด็กหญิงมณฑกานต์ แสงเปราะ
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๓๗

เด็กชายชานนท์ รอดภัย
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๓๘

เด็กชายปทิพงษ์ ชมชืน

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๓๙

เด็กชายปรินทร ศรีแก้ว
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๔๐

เด็กชายเดชา บุญเสริฐ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๔๑

เด็กชายอนุพงศ์ โยธา
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๔๒

เด็กชายเสกสรร สุวรรณโค
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๔๓

เด็กชายรมย์รวิน สุขงาม
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๔๔

เด็กชายณุติพงษ์ ยุติธรรม
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๓ / ๓๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๔๕

เด็กชายพุทธรักษ์ วรรณจักร์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๔๖

เด็กชายนราวุธ ทองบุศย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๔๗

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ลาหิรัญ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๔๘

เด็กชายปยะวัตร เถาว์สิงห์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๔๙

เด็กชายชัยอนันต์ จันทร์เรือง
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๕๐

เด็กชายยุทธนาธรณ์ ดีทวี
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๕๑

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

สัมพันธรัตน์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๕๒

เด็กหญิงขนิษฐา นาคพันธุ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๕๓

เด็กหญิงวิมลรัตน์ ตะพรม
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๕๔

เด็กหญิงสโรชา ผดุงโชค
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๕๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ บุญทน
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๕๖

เด็กหญิงชุลิตา คงผาสุข
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๕๗

เด็กหญิงศศิวิมล ฟกศรีเมือง
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๕๘

เด็กหญิงรสสุคนธ์ ฤทธิยิม

์ ้

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๕๙

เด็กหญิงลลิตา บุญยืน
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๖๐

เด็กหญิงฐิติพร นาคจัน

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๖๑

เด็กหญิงกรชนก กองเปง
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๖๒

เด็กหญิงอรัญญา แซ่ลิม

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๖๓
เด็กหญิงพรหมภัสสร สุทธิภิบูรณ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๖๔

เด็กหญิงโยษิตา คงธนประเสริฐ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๖๕

เด็กหญิงภัทราพร ยศมูล

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๖๖

เด็กชายแสงตะวัน สมหลี
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๖๗

เด็กชายน้องเปา กุ่นหลวง
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๖๘

เด็กชายสุทธิภัทร ชาวดร
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๖๙

เด็กชายจักรพงษ์ บุญประเสริฐ
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๗๐

เด็กชายนวพล บุญส่ง
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๗๑

เด็กชายศราวุธ หวาสุข
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๗๒

เด็กชายสมชาย โพธิศรี

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๗๓

เด็กชายต้นข้าว ทองสุ่น
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๗๔

เด็กชายนนท์กานต์ นาคเขียว
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๗๕

เด็กชายณัฐนนท์ สุขเอียม

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๗๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เข็มเพ็ชร์
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๗๗

เด็กชายปุณณวิชญ์ ยิมละมัย

้

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๗๘

เด็กชายพงศธร กิจนอก
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๗๙

เด็กชายเจษฎา ชูบุญ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๔ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๘๐

เด็กชายธนัชสิทธิ

์

มีสัมฤทธิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๘๑

เด็กชายพรเทพ รัตนวรรณ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๘๒

เด็กชายรุ่งเรือง ชุ่มคำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๘๓

เด็กชายสรยุทธ กิจโสภา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๘๔

เด็กชายจิรายุส บริบูรณ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๘๕

เด็กชายภูภัทรรัก มาสมจิตต์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๘๖

เด็กหญิงระพีพรรณ แก้วเมืองมูล
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๘๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ พลสวัสดิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๘๘

เด็กหญิงวิสนีย์ พูลสินกูล
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๘๙

เด็กหญิงเบญจพร พรมศร
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๙๐

เด็กหญิงมนัสวีย์ กลินอบเชย

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๙๑

เด็กหญิงมนันยา กลินอบเชย

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๙๒

เด็กหญิงสุธาสินี

บรรจงราชเสนา ณ อยุธยา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๙๓

เด็กหญิงรุจิรา นิตทิม

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๙๔

เด็กหญิงศุภาภรณ์ กิมพะแก้ว

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๙๕

เด็กหญิงวรรณรยา แซ่เจียม
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๙๖

เด็กหญิงวิฬลชพัชร สุวรรณมาลี
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๙๗

เด็กหญิงสุภัคจิรา ลอแท
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๙๘

เด็กหญิงวชิรญาณ์ แต่งปราณีต
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๔๙๙

เด็กชายทศทิศ จิตรจำรอง
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๐๐

เด็กชายธวัชชัย สังข์เจริญ
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๐๑

เด็กชายพลวัต มณีสุข
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๐๒

เด็กชายวรวุฒิ ปานช้าง
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๐๓

เด็กชายจิรวัฒน์ หล้าสุดตา
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๐๔

เด็กชายจิรณัฐ ไลนำอ้อม
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๐๕

เด็กชายภูมินทร์ หนูสิงห์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๐๖

เด็กชายสิทธิพล คำภักดี
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๐๗

เด็กชายปติพงษ์ พลกูล
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๐๘

เด็กชายณัฐพงศ์ อวชัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๐๙

เด็กชายนิธิ พรมหาญ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๑๐

เด็กชายกวินภพ เทียมมณีโชติ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๑๑

เด็กชายวายุ สุดตา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๑๒

เด็กชายกฤตานนท์ แก้วฉวี
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๑๓

เด็กชายธนทัต ทองแย้ม
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๑๔

เด็กหญิงสุกัญญา ทองขาว
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๕ / ๓๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๑๕

เด็กหญิงชลธิชา เรียงทอง
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๑๖

เด็กหญิงประภานัน โพธิไส
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๑๗

เด็กหญิงอรวรรณ หลักพาล
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๑๘

เด็กหญิงกรรณิยา ปญญาสิทธิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๑๙

เด็กหญิงณัฐชญา รุจิเบกษานนท์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๒๐

เด็กหญิงณัฐรินทร์ โพธิกุดไสย
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๒๑

เด็กหญิงศรัยฉัตร สาลีพันธ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๒๒

เด็กหญิงภัชลดา มีชัย
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๒๓

เด็กหญิงชรินรัตน์ ร้อยกลิน

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๒๔

เด็กหญิงมาลิณี เจียงชัย
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๒๕

เด็กหญิงศรุตา ธนบัตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๒๖

เด็กหญิงณัฐณิชา ประสงค์เวช
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๒๗

เด็กหญิงภัทรวดี มูลตรีศรี
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๒๘

เด็กหญิงนงนภัส ชูชืน

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๒๙

เด็กหญิงอภัสรา หมืนหาวงศ์

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๓๐

เด็กหญิงวรรณวิสา ตะใบดี
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านสำโรง ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๓๑

นางชวนชม เอียมทัศนะ

่

๒๐/๐๒/๒๕๐๐
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๓๒
ว่าที ร.ต.หญิง กัลยกร

่

เถียรทวี
๒๑/๐๙/๒๕๑๓

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๓๓

นายสราวุธ สนิทกลาง
๒๔/๐๖/๒๕๒๖

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๓๔

นางสาวศรัญญา บังเกิดสุข
๐๘/๐๕/๒๕๒๖

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๓๕

นายฐิติภัทร ประกอบผล
๑๗/๐๙/๒๕๒๙

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๓๖

นางสาวสุกัญญา ทองด้วง
๐๑/๐๑/๒๕๑๘

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๓๗

นางสาวบุหลัน โคตัดถา ๔/๓/๒๕๓๑ โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๓๘

เด็กชายธนากร กันยาโพธิ

์

๒๖/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๓๙

เด็กชายรัชตทวี สุทธิสงค์ ๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๔๐

เด็กชายกิตติพันธ์ จุกสิริ ๒/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๔๑

เด็กหญิงขวัญข้าว บุญมา
๑๙/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๔๒

เด็กหญิงนฤมล บุญลา
๒๔/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๔๓
เด็กหญิงพลอยพรรณ ศรสำเร็จ ๙/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๔๔

เด็กหญิงมัญชุนันท์ มุ่งถ่ายกลาง ๗/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๔๕

เด็กชายสมรัตน์ พรมศาสตร์
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๔๖

เด็กชายธีรโชติ บุญปลีก ๘/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๔๗

เด็กชายภูเบศ ปานน้อย
๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๔๘

เด็กชายศราวุธ กลับแสง
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๔๙

เด็กหญิงกฤติยา แซ่ตัง

้

๑/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๖ / ๓๘๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๕๐

เด็กหญิงวรัทยา สุวรรณมาโจ
๑๖/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๕๑

เด็กหญิงฐานิดา ราชโคตร ๔/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๕๒

เด็กหญิงศศิกานต์ วุฒิศิลป ๕/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๕๓

เด็กชายพชรพล พอกแก้ว
๒๘/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๕๔

เด็กชายกรวินท์ นิลทิม ๓/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๕๕

เด็กหญิงสุชานาถ จันทร์ผล
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๕๖

เด็กชายธนโชติ ศรีชนะ
๒๕/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๕๗

เด็กชายสุทธญาณ์ ดำขำ
๑๑/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๕๘

เด็กชายนิรันดร์ ดีได้
๒๘/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๕๙

เด็กชายพณิชพล ชูหา
๑๗/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๖๐

เด็กหญิงมนสิชา ไตรถวิล
๒๖/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๖๑

เด็กหญิงนริศรา บัวสิงห์ ๔/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๖๒

เด็กหญิงพัชราภา บุญอยู่
๒๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๖๓

เด็กชายนัฐกร มนิสา
๑๑/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๖๔

เด็กหญิงธนิสรา บุญนำ ๔/๖/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๖๕

เด็กหญิงติชิลา โยวะผุย
๑๒/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๖๖

เด็กหญิงนพวรรณ วรรณมาลี
๒๘/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๖๗

เด็กชายชินวุฒิ ชดช้อย
๒๑/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๖๘

เด็กชายธนดล ชุ่มสีดา
๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๖๙

เด็กชายณัฐพล ไชยเดช ๖/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๗๐

เด็กชายไกรวุฒิ แสงคำภา ๑๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๗๑

เด็กหญิงวรรณดี วงศ์กาฬสินธุ์ ๔/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๗๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา โสมพิมาย
๒๕/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๗๓

เด็กชายภานุวัติ โคตรนายูง
๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๗๔

เด็กชายนราทร กุมารกาศ
๒๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๗๕

เด็กชายเพชร อาจคำพันธ์
๒๕/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๗๖

เด็กชายพงศธร โคตรแก้ว
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๗๗

เด็กหญิงอนุธิดา ดวงแก้ว
๑๘/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๗๘

เด็กหญิงวรรณวริน สังขเพชร ๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๗๙

เด็กชายกรมิฐณ์ ชัยฤทธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๘๐

เด็กชายศุภกิจ สุวรรณศรี
๓๑/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๘๑

เด็กหญิงณัฐธิดา สิทธิชัยกูล
๒๓/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๘๒

เด็กหญิงพรณิภา ภูมิพันธ์ ๖/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๘๓

เด็กชายอภิวัฒน์ ขันวงษ์ ๕/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๘๔

เด็กชายฉัตรชัย สุวรรณเกิด ๖/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๗ / ๓๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๘๕

เด็กชายณัฏฐพล บุระมาศ ๒/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๘๖

เด็กหญิงศุภาวรรณ พระชัย
๒๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๘๗

เด็กหญิงชุลีพร พุ่มตาล ๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๘๘

เด็กหญิงสุชาวดี ศรีมุข
๑๔/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๘๙

เด็กหญิงสุชานันท์ จูมกุมาร
๒๓/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๙๐

เด็กชายเจษฎา พรมวงค์
๒๘/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๙๑

เด็กชายศรัณยู สารีผล
๑๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๙๒

เด็กหญิงกรวรรณ ประจิตร
๑๙/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๙๓

เด็กหญิงปวีณา ปลืมสุด

้

๒๓/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๙๔

เด็กหญิงภัทรนิษฐ์ เพ็ญพิมพ์
๓๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๙๕

เด็กหญิงสิราวรรณ มงคลศิลป
๑๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๙๖

เด็กหญิงกนกรัตน์ บุญเพิม

่

๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๙๗

เด็กหญิงรัตน์ตะวัน ดวงจันทร์
๒๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๙๘

เด็กชายวัชรศักดิ

์

นามเสนาะ ๗/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๕๙๙

เด็กชายสุเทพ สว่างแสง

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๐๐

เด็กชายกันตชาติ กุณฑลจินดา ๒/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๐๑

เด็กชายนันทพัทธ์ โคตรศิริกัลยา
๑๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๐๒

เด็กหญิงวนัชพร โคตะนันทน์
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๐๓

เด็กชายอัฌชา โคตรนายูง ๘/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๐๔

เด็กหญิงติณณา สังข์เครือ
๒๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๐๕

เด็กหญิงรัชฎาพร แย้มสอาด ๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๐๖

เด็กชายปองคุณ คำใจงาม

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๐๗

เด็กชายศุภณัฐ พุทธธีรภาพ
๑๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๐๘

เด็กหญิงอรจิรา รุ่งเรือง
๒๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๐๙

เด็กชายสุทธิโรจน์ ทิพยโชติรัตน์ ๓๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๑๐

เด็กชายรัชพล สุพันทวี
๑๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๑๑

เด็กหญิงธัญจิรา วงษ์ยะ
๑๔/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๑๒

เด็กหญิงโชติมา สิทธิจันทร์เสน
๒๓/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๑๓

เด็กหญิงอชิรญา กลัดวงษ์
๑๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๑๔

เด็กชายอนาวิล ทัศนศร
๑๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๑๕

เด็กชายวิรัช ภิรมย์เมือง
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๑๖

เด็กชายจิรพันธ์ ทัพธานี
๒๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๑๗

เด็กชายนิธิชัย จรรยา
๒๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๑๘

เด็กหญิงกฤตยา หาดคำ
๒๕/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๑๙

เด็กหญิงธารทิพย์ ทัพวร
๒๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๘ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๒๐

เด็กชายจักรี พันธาภา ๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๒๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

มงคลสาร ๑๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๒๒

เด็กชายธนพนธ์ กรเกษม
๒๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๒๓

เด็กชายอติวิชญ์ คงกุล
๑๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๒๔

เด็กหญิงวนิดา ละมาตร

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๒๕

เด็กหญิงวรัญญา เสพอุดม ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๒๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ กงชัยยา ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๒๗

เด็กชายธนบดี ศรฤทธิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๒๘

เด็กหญิงอรวรรณ หอมหวล ๙/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๒๙

เด็กหญิงชนากานต์ ชลธาร
๒๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๓๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ วรรณมาลี
๒๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๓๑

เด็กชายสุทัศน์ แสงส่อง
๑๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๓๒

เด็กชายพรเทพ สว่างแสง ๓๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๓๓

เด็กหญิงขวัญข้าว เสมสุข ๓๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๓๔

เด็กหญิงบุษกร จันทะเข้
๑๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๓๕

เด็กหญิงชนิดาภา ครุธแก้ว
๒๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๓๖

เด็กหญิงวรดา พานพบ
๑๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๓๗

เด็กชายชาญวิทย์ แก้วฉาย ๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๓๘

เด็กชายรัตนชัย เฟองฟู
๑๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๓๙

เด็กหญิงนันทัชพร ศรีชัย
๑๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๔๐

เด็กหญิงรัญชนา เทพศิลา ๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสำโรง ไตรสามัคคี  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๔๑

เด็กชายกิตติพงศ์ แสนนนท์ ๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๔๒

เด็กชายปภาวิน ปราณีวัฒน์
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๔๓

เด็กชายพีรศุภ เปรมเพ็ชร
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๔๔

เด็กชายทินภัทร วันชะเอม
๓๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์

บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๔๕

เด็กชายธนกร บัวสารบรรณ์
๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์

บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๔๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

สาวิสิทธิ

์

๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๔๗

เด็กชายราเชนทร์ พลอยพิพัฒน์
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๔๘

เด็กชายรัฐนันท์ ด่านรัตนชัย
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๔๙

เด็กชายวีรากร เข็มเอียม

่

๒๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์

บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๕๐

เด็กชายสิทธิพงษ์ อุ่มภูธร ๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๕๑

เด็กชายอานนท์ กิงหิรัญ

่

๓๐/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์

บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๕๒

เด็กชายณภกมล นพรัตน์
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๕๓

เด็กชายสิริชัย มอม
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๕๔

เด็กหญิงขวัญเรือน จิตต์ตรีทศ
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๙ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๕๕

เด็กหญิงจุฑามาศ กันน้อย
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๕๖

เด็กหญิงชณัฎาดา งามยิงยงค์

่

๑๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์

บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๕๗

เด็กหญิงชมพูนุช พุทธธนศิริ
๒๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์

บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๕๘

เด็กหญิงณิรชา ดวงคำ
๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์

บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๕๙
เด็กหญิงแพรวพรรณี มีอุดร

๒๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์

บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๖๐

เด็กหญิงรัตติกาล เอียมสะอาด

่

๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๖๑

เด็กหญิงวรรณพร พลอุทัย
๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์

บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๖๒

เด็กหญิงสุกัญญา พฤกษ์รุ่งโรจน์
๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์

บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๖๓

เด็กหญิงสุธีธิดา พูนพวง
๒๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์

บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๖๔

เด็กหญิงอัจจิมา ชาดง
๑๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์

บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๖๕

เด็กหญิงสริตา งามขำ
๑๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์

บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๖๖

เด็กชายพฤฒินันท์ ประสิทธิสรรหา
๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๖๗

เด็กชายสุพจน์ สงวนศิลป

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์

บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๖๘

เด็กชายธีรัตม์ ดอกพิกุล
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๖๙

เด็กชายธีรภัทร สร้อยเงิน
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๗๐

เด็กชายธนาธาร รอดพันธุ์
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๗๑

เด็กชายมงคลศักดิ

์

อ่วมสะอาด
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๗๒

เด็กชายยุรนันท์ ดอกกะถิน
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๗๓

เด็กชายวัชรินทร์ เหล่ายนขาม
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๗๔

เด็กชายสันติ โวอ่อนศรี
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๗๕

เด็กชายวัชรพล

พรหมสาขา ณ สกลนคร

๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๗๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

นนทจิตร
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๗๗

เด็กหญิงสุวิมล ศาลางาม

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์

บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๗๘

เด็กหญิงขวัญจิรา วังคีรี
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๗๙

เด็กหญิงเศิริกัญญา ภูขีต
๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์

บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๘๐

เด็กหญิงณัฐฑิฆัมพร พลิคามิน ๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๘๑

เด็กหญิงแพรพิไล แท่นทอง ๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๘๒

เด็กหญิงมีนตรา คำสนิท
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๘๓

เด็กหญิงรัตน์ตะวัน จูอ่วม
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๘๔

เด็กหญิงรัชนก สาระคำ
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๘๕

เด็กหญิงอริสา สุเมืองพล
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๘๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ เฉยแย้ม
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๘๗

เด็กหญิงพัญชลิดา แซ่ว่าง
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๘๘

เด็กชายภานุพงษ์ จันร์สีชา
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๘๙

เด็กชายอภิณัฐ บุญพูล
๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์

บางด้วนนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๐ / ๓๘๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๙๐

เด็กชายขวัญชัย วงเวียน
๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์

บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๙๑

เด็กชายชัชวาล โฉมวิไล
๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์

บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๙๒

เด็กชายนพรัตน์ หอมเกษร ๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๙๓

เด็กชายนรวุฒิ สมรูป
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๙๔

เด็กชายสิรวิชญ์ ขวัญมันคงชัย

่

๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๙๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

แก้วมณี
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๙๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ไวสุตรา ๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๙๗

เด็กชายรัชตะ เย็นสำราญ
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๙๘

เด็กหญิงภัทรพร แตงไทย
๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์

บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๖๙๙

เด็กหญิงอธิชนันท์ หิรัญเจริญสมุทร ๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๐๐

เด็กหญิงจิดดาภัทร บุญมี
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๐๑

เด็กหญิงจิราพร สีทอง
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๐๒

เด็กหญิงชนกนันท์ แสนโคตร
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๐๓

เด็กหญิงชิดาวัลย์ บรรเทิงใจ ๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๐๔

เด็กหญิงณัฐนันท์ ด่านรัตนชัย
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๐๕

เด็กหญิงพนาวรรณ เชยหลี
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๐๖

เด็กหญิงภูธิษา อัชชะพฤกษ์
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๐๗

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ทองนาค
๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๐๘

เด็กหญิงสมฤดี ศัตรา ๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๐๙

เด็กหญิงสุรัตนวดี ไข่ฟก
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๑๐

เด็กหญิงผกามาส ประเสริฐวงษ์
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๑๑

เด็กชายวราเทพ สายเพ็ชร
๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์

บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๑๒

เด็กชายปุญญาพัฒน์ ขามาลา
๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์

บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๑๓

เด็กชายภวมัย วงษ์ชัย
๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์

บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๑๔

เด็กชายปพนศักดิ

์

อินทร์ยก
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๑๕

เด็กชายปรเมษฐ์ มันคง

่

๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๑๖

เด็กชายปยะวัฒน์ หนูอ้น
๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์

บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๑๗

เด็กชายรัชพล แจ่มสุวรรณ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๑๘

เด็กชายสิรภัทร พุทธะสะ
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๑๙

เด็กชายอนุสรณ์ แดงสง่า
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๒๐

เด็กหญิงณัฐนิชา ศรเกตุ
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๒๑

เด็กหญิงธนภรณ์ โสดาดง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์

บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๒๒

เด็กหญิงพิณธุอร พุทธพงษ์
๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์

บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ บัวแดง
๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์

บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๒๔

เด็กชายมิงขวัญ

่

เกิดแสง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์

บางด้วนนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๑ / ๓๘๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๒๕

เด็กชายวงศกร จีนเสถียร
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๒๖

เด็กชายอุดมศักดิ

์

คงแก้ว
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๒๗

เด็กหญิงปรายฟา สมรัตน์
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๒๘

เด็กชายกานต์กวิน จำปวง
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๒๙

เด็กชายธนธรณ์ สร้อยนำ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๓๐

เด็กชายรัฐภูมิ ภูเจริญ

๑๔๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๓๑

เด็กชายอนุศิษฏ์ เดชาสุนทร
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๓๒

เด็กชายภูเบศ แสงประดับ
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๓๓

เด็กชายสิริโชค มอม
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๓๔

เด็กหญิงณัฐณิชา
ลิมดำรงประเสริฐ

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์

บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๓๕

เด็กหญิงดวงกมล จันทรดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์

บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๓๖

เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ถาวร
๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์

บางด้วนนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๓๗

นางสาวณุจรี ผงประเสริฐสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดบางนางเกรง บางด้วนใน  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๓๘

นางสำเริง ทำดีกุล
๐๔/๐๗/๒๕๑๕

โรงเรียนวัดบางนางเกรง บางด้วนใน  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๓๙

เด็กหญิงวรากร วีอังกูรณ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางนางเกรง บางด้วนใน  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๔๐

เด็กหญิงกัลยรัตน์ แก้วนรา
๒๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางนางเกรง บางด้วนใน  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๔๑

เด็กชายรุ่งธนพัฒน์ บุญเนือง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางนางเกรง บางด้วนใน  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๔๒

เด็กชายรัฐภูมิ พิกุลทอง
๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขกร บางด้วนใน  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๔๓

เด็กชายวรกานต์ คงเอียม

่

๒๗/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสุขกร บางด้วนใน  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๔๔

เด็กชายพันธ์ภิภพ จันคืน

้

๘/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุขกร บางด้วนใน  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๔๕

เด็กชายนิพัฒน์ ทวีขำ ๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุขกร บางด้วนใน  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๔๖

เด็กชายกรรณกมล รัตนาสาคร

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขกร บางด้วนใน  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๔๗

เด็กหญิงธิชา ชุมผาง
๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขกร บางด้วนใน  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๔๘

เด็กหญิงวิสาสินี เทพณรงค์ ๑/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุขกร บางด้วนใน  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๔๙

เด็กหญิงอัมรินทร์ สีหาเหง่า
๑๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขกร บางด้วนใน  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๕๐

เด็กหญิงเตรูญ่า คำวันดี
๒๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขกร บางด้วนใน  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๕๑

เด็กหญิงเพ็ญพักตร์ พรมเวียง
๑๙/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุขกร บางด้วนใน  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๕๒

เด็กหญิงชนิดา คุ้มเผ่า
๑๖/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุขกร บางด้วนใน  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๕๓

เด็กหญิงธนพร โพธิหอม

์

๒๖/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสุขกร บางด้วนใน  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๕๔

เด็กหญิงธนพร เพ็งเจริญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขกร บางด้วนใน  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๕๕

เด็กหญิงอรัญญา ปานภู่ ๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุขกร บางด้วนใน  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๕๖

เด็กหญิงศิรินภา ทำสวน
๒๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขกร บางด้วนใน  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๕๗

เด็กหญิงเกศริน วุสันเทียะ
๒๘/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขกร บางด้วนใน  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๕๘

เด็กหญิงช่อทิพย์ สุขมหาลาภ ๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุขกร บางด้วนใน  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๕๙

เด็กหญิงมาลี ปญญายัง
๑๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขกร บางด้วนใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๒ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๖๐

เด็กชายเบญจพล สุขมหาลาภ
๒๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขกร บางด้วนใน  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๖๑

เด็กชายนิธิโชติ พาภักดี
๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขกร บางด้วนใน  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๖๒

เด็กหญิงเจนจิรา หาญวิชาชัย ๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุขกร บางด้วนใน  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๖๓

เด็กหญิงปานวาด วรรณสี
๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขกร บางด้วนใน  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๖๔

เด็กชายจิรวัฒน์ มุธุจัด
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขกร บางด้วนใน  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๖๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ แก้วขาว
๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขกร บางด้วนใน  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๖๖

เด็กชายวันชัย แสงเงิน
๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขกร บางด้วนใน  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๖๗

เด็กหญิงยุชาดา อินหัน
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขกร บางด้วนใน  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๖๘

เด็กหญิงณัฐริกา พุ่มสวย
๑๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขกร บางด้วนใน  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๖๙

เด็กหญิงญาณัจฉรา คำพุฒ
๒๘/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุขกร บางด้วนใน  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๗๐

เด็กชายปกาน สีหอมกลิน

่

๑๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสุขกร บางด้วนใน  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๗๑

เด็กหญิงมนพร เตชารุ่งโรจน์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขกร บางด้วนใน  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๗๒

เด็กหญิงอชิรญา เอียมสอาด

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขกร บางด้วนใน  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๗๓

เด็กชายวรวิทย์ ฤทธิบำรุง

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขกร บางด้วนใน  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๗๔

เด็กหญิงเพชรรัตน์ ทรัพย์กำไร
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขกร บางด้วนใน  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๗๕

เด็กชายโรจนธร คำแถม
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขกร บางด้วนใน  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๗๖

เด็กชายจิรายุส ศรีโนนยาง
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขกร บางด้วนใน  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๗๗

เด็กชายสิทธิชัย เข็มดี
๑๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๗๘

เด็กชายญาณภัทร แต้มทอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๗๙

เด็กชายศิริชัย ไชยพัฒน์
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๘๐

เด็กชายรัชชานนท์ เบ้าสุวรรณ
๒๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๘๑

เด็กชายอัครพล ศรีเขียว
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๘๒

เด็กชายโภคิม ชุดไธสง
๒๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๘๓

เด็กชายสันชัย ทองอยู่
๒๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๘๔

เด็กชายกรณพัฒน์ วรการเดชา
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๘๕

เด็กชายอภิวัตร นิลแก้ว
๑๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๘๖

เด็กชายจิรภัทร ชายทวีป
๓๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๘๗

เด็กชายทีฆทัศน์ ตันเจริญ
๑๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๘๘

เด็กชายณัฐศักดิ

์

นิมเนียม

่

๑๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๘๙

เด็กชายพศวัต ประทายนอก
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๙๐

เด็กชายรัตนพล ทองดาษ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๙๑

เด็กชายธเนศวร รณหงษา
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๙๒

เด็กชายธิติ แก้วมา
๑๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๙๓

เด็กชายธนภัทร แสนเกียง
๒๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๙๔

เด็กหญิงรัตติกาล เรืองแจ่ม
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๓ / ๓๘๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๙๕

เด็กหญิงปาริชาติ เปยผึง

้

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๙๖

เด็กหญิงอรวรรณ เพ็ชรนารถ
๑๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๙๗

เด็กหญิงศริภัสสร นุขุนทด
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๙๘

เด็กหญิงพรรณิภา จุ้ยเนตร
๑๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๗๙๙

เด็กหญิงสุภัทธา ทองอำ
๑๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๐๐

เด็กหญิงศุภิสรา ใจอ่อน
๑๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๐๑

เด็กหญิงณัฐนิชา เหรียญวรากร
๒๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๐๒

เด็กหญิงอาชิรญา ตินทอง
๒๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๐๓

เด็กหญิงวิชุดา ไสแฉ่ง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๐๔

เด็กหญิงรตนพรรณ เนียมสีดา
๑๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๐๕

เด็กหญิงรุ่งกานดา ดีมาก
๑๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๐๖

เด็กหญิงอาริตา ขาดไมล์
๑๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๐๗

เด็กหญิงสิรินาถ นิมเนียม

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๐๘

เด็กหญิงนริศรา ประทังคำ
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๐๙

เด็กหญิงพรรษา เลขนาวิน
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๑๐

เด็กหญิงแพรวา ทวีธรรมถาวร
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๑๑

เด็กหญิงวนิดา ประสงค์ทรัพย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๑๒

เด็กหญิงสิรีธร มากรุ่ง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๑๓

เด็กหญิงฐิติรัตน์ หนูหนุน
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๑๔

เด็กหญิงปนดาว อินทรรัตน์
๑๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๑๕

เด็กหญิงพิมลวรรณ ชูสัมฤทธิ

์

๒๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๑๖

เด็กหญิงดุสิตา กาทอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๑๗

เด็กหญิงปาณิสรา บัวผัน
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๑๘

เด็กหญิงจิรพัฒน์ ทองปอนด์
๑๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๑๙

นายวรานนท์ พวงภู่
๐๕/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๒๐

นายรัชชานนท์ ช่วงทอง
๑๑/๐๓/๒๕๓๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๒๑

นายอรรถพล สุริยวาลย์
๒๒/๙/๒๕๓๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๒๒

เด็กชายภัทรพล สุทธิวรรณ
๑๖/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๒๓

เด็กหญิงนฤภร มณีวรรณ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๒๔

เด็กชายอชิระ ศุกร์สวัสดีรัตน์ ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๒๕

เด็กชายกีรติ ชูหนู ๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๒๖

เด็กหญิงภคมน รชตภีมพล
๒๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๒๗

เด็กหญิงเบญจมาศ วนาภรณ์
๒๖/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๒๘

เด็กชายชวัลวิชญ์ ง่วนจร
๑๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๒๙

เด็กหญิงสุธาทิพย์ พ่วงพูล ๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๔ / ๓๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๓๐

เด็กชายอรรถโกวิท เกษชฎา ๗/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๓๑

เด็กชายวรธน ยังสอน ๘/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๓๒

เด็กหญิงปานเนตร โกสิงห์
๑๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๓๓

เด็กหญิงธัญชนก พวงหิมวันต์
๑๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๓๔

เด็กชายไชยภัทร เจียมไพราะ
๑๙/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๓๕

เด็กหญิงอารียา ประมูลสาร
๒๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๓๖

เด็กหญิงผนิชดา คล้ายสุวรรณ
๓๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๓๗

เด็กชายชลภัชร์ ปนเจริญ ๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๓๘

เด็กหญิงชลกานต์ ลินนาคแก้ว

้

๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๓๙

เด็กหญิงนพมาศ คำพันธ์ ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๔๐

เด็กหญิงอรกรานต์ เสือสาวะถี
๑๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๔๑

เด็กชายทรงพล สมบัติดี
๑๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๔๒

เด็กชายณัฏฐาพจน์ ลาภพัฒนโสภณ ๒๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๔๓

เด็กหญิงพิชญา ฉัตรเฉลิมชัย ๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๔๔

เด็กชายปยะวัฒน์ ศรีสุธาภัทร์
๑๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๔๕

เด็กหญิงลลิสา ปาลวรรธนพันธ์
๑๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๔๖

เด็กชายชวนท ชลสุภวรรณ
๑๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๔๗

เด็กชายทยากร ใจสุวรรณ์
๒๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๔๘

เด็กชายชวิชญ์ ส่องเมืองสุข
๒๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๔๙

เด็กชายญาณวรุตม์ อัศวพงษ์ไพบูลย์ ๒๕/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๕๐

เด็กหญิงลีลาวดี อินคล้าย
๓๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๕๑

เด็กชายทุติยะ มังคัง

่ ่

๓๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๕๒

เด็กหญิงนฤมล
ประสาทเขตรการ ๓๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๕๓

เด็กชายกิตติธัช นาคทิม ๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๕๔

เด็กหญิงภิญญดา รุ่งกิจฐากูร ๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๕๕

เด็กชายวงศธร ตามสีรัมย์ ๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๕๖

เด็กหญิงณิชารีย์ คิวทองวัฒนา

้

๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๕๗

เด็กชายณัฐพนธ์ ผาสุข ๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๕๘

เด็กชายพัทธดนย์ สุวรรณพัฒนเวช ๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๕๙

เด็กชายกษิดิศ ถ่วนนอก
๑๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๖๐

เด็กชายปญญากร บุญมณีรัตนกูล
๒๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๖๑

เด็กชายพุทฒิพันธ์ จันทร
๒๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๖๒

เด็กหญิงต้นฝน แสงกำพลี
๒๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๖๓

เด็กหญิงชนัญชิดา กิจเฉลา
๒๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๖๔

เด็กหญิงนิชานันท์ ถำทอง
๒๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๕ / ๓๘๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๖๕

เด็กหญิงณิชานาฎ ศรีอุบลมาศ ๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๖๖

เด็กหญิงวรรณิษา รัตน์เถลิงศักดิ

์

๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๖๗

เด็กหญิงกัญญาวีณ์ แก่นศักดิศิริ

์

๘/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๖๘

เด็กหญิงจิดาภา ปฤกษากร ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๖๙

เด็กหญิงพุทธพิชชา เหมือนเดช ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๗๐

เด็กหญิงศุภกาญจน์ อ้วนศรี ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๗๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทรงอาจ
๑๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๗๒

เด็กหญิงวรันธร ใยสละ
๑๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๗๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ธรรมศิวานนท์
๑๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๗๔

เด็กหญิงศิริกาญจณ์ สรชัย
๑๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๗๕

เด็กชายอนันตสิน เมืองอยู่
๑๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๗๖

เด็กหญิงอรอิริญา เศียรเขียว
๒๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๗๗

เด็กหญิงลลิน อรุณนาวีเสถียร
๒๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๗๘

เด็กชายธนาวรรธน์ ใหม่เงิน
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๗๙

เด็กหญิงชลธิดา รัตนบุรี
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๘๐

เด็กหญิงณัฐนันท์ หิรัญพิพัฒน์
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๘๑

เด็กหญิงณิชชา บุญชู ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๘๒

เด็กหญิงสุวีรา นิธิพงศ์ ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๘๓

เด็กหญิงวิภาวี ไผทฉันท์ ๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๘๔

เด็กชายฉัตรพัฒน์ สุขพันธ์อำ ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๘๕

เด็กหญิงรวิกานต์
ฉัตรกุล ณ อยุธยา ๑๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๘๖

เด็กหญิงเปริกา ประคอง
๑๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๘๗

เด็กหญิงอณัญญา คำผุย
๑๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๘๘

เด็กหญิงฐิตารีย์ญา เจริญศิริ
๑๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๘๙

เด็กหญิงธัญชนก กลินกมล

่

๑๖/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๙๐

เด็กหญิงพิชชาพร ชคัตตรัยกุล
๑๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๙๑

เด็กหญิงศุภิสรา ผลเกตุ
๒๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๙๒

เด็กหญิงกวินธิดา แจ้งกิจ
๒๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๙๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เจียระวงศ์
๒๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๙๔

เด็กหญิงชาคริยา แจ้งเวช
๒๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๙๕

เด็กชายชุมพลภัทร์ วัฒน์ธนินท์กุล
๒๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๙๖

เด็กหญิงปุญญาภา อ่อนน้อม
๒๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๙๗

เด็กหญิงอัคริมา เมืองน้อย
๒๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๙๘

เด็กหญิงปรียาภัทร ทองพรหม
๒๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๘๙๙

เด็กหญิงสาริศา จริยเตชะ ๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๖ / ๓๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๐๐

เด็กหญิงณัฐพร รูปสูง
๑๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๐๑

เด็กหญิงสุภัสสรณ์ จึงอำนวยชัย
๑๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๐๒

เด็กหญิงชญาน์นันท์ แฝงฤทธิหลง

์

๑๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๐๓

เด็กหญิงอัญชิษฐา แก้วรอดฟา
๒๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๐๔
เด็กชายกานต์ชณัฏฐ์ กุลธำรง

๒๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๐๕

เด็กหญิงสิริยากร ขลัง
๒๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๐๖

เด็กชายศวัสกร ลาดนอก
๒๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๐๗

เด็กหญิงณัฐสุรางค์ ใจดี
๒๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๐๘

เด็กหญิงชนกนาถ อุ่นกระสัง
๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๐๙

เด็กหญิงกฤตอร เดชกุลจิราธร
๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๑๐

เด็กหญิงโยษิตา หมึกศรี
๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๑๑

เด็กหญิงปทมา สินกัว

่

๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๑๒

เด็กหญิงกานติมา ตังกิจผาติกุล

้

๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๑๓

เด็กหญิงชนิษฐา สอนสระคู
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๑๔

เด็กชายพิชชากร เลอเลิศ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๑๕

เด็กชายภาณุพงศ์ นุ่มพูล
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๑๖

เด็กหญิงวราภรณ์ สอนศรี
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๑๗

เด็กหญิงธรามณี วรรณดี
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๑๘

เด็กหญิงอรนุช สารวัตร์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๑๙

เด็กหญิงอรอุษา สารวัตร์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๒๐

เด็กหญิงภูชนก เกิดทิพย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๒๑

เด็กหญิงภัสสร อุตมะมุณี
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๒๒

เด็กหญิงปงศญา กรีหิรัญ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๒๓

เด็กชายณฐวัฒน์ ดอกสร้อย
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๒๔

เด็กชายศิริวัฒน์ โชติกันตะ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๒๕

เด็กหญิงปทมพร ปนสกุล
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๒๖

เด็กชายธีภพ พัวพัน
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๒๗

เด็กหญิงอารยา ม่วงอ่อน
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๒๘

เด็กหญิงปวริศา เจียมจตุรงค์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๒๙

เด็กหญิงณิชานันท์ กลมกล่อม
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๓๐

เด็กหญิงปตาระวี เรืองฤทธิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๓๑

เด็กหญิงพัณณิตา ทรพิศ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๓๒

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ธวัชเสถียร
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๓๓

เด็กหญิงปรมาภรณ์ โสอุบล
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๓๔

เด็กหญิงไปรยา นิลโต
๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๗ / ๓๘๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๓๕

เด็กหญิงวรินทร สิงห์เรือง
๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๓๖

เด็กหญิงศศิธร เทียมจันทร์
๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๓๗

เด็กชายคามิน ประนามาก
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๓๘

เด็กชายปรินทร ขันทวี
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๓๙

เด็กชายธเนศ เวียงสิมา
๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๔๐

เด็กชายพัชรพงษ์ ฤทธิพงษ์พันธ์
๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๔๑

เด็กหญิงณัฐยา อภิชาติวงศ์ชัย
๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๔๒

เด็กชายนิรวิทธ์ แก้วมณี
๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๔๓

เด็กหญิงพรนัชชา เขียวประแดง
๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๔๔

เด็กชายผดุงวัฒน์ เดชขุนทด
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๔๕

เด็กชายวัชรวุฒิ อาชนะชัย
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๔๖

เด็กหญิงพิชามญชุ์ ภิรมย์ปกษา
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๔๗

เด็กหญิงวนาลี มฤคลักษณ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๔๘

เด็กชายชฎายุ พัดพรม

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๔๙

เด็กชายพรหมพิริยะ ทองเเพง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๕๐

เด็กชายปฐพี กิมเยือน

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๕๑

เด็กชายภูมิพัฒน์ จันทรสุกรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๕๒

เด็กชายอินท์กวิน จิรพิสิทธิกุล

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๕๓

เด็กหญิงบุญพิทักษ์ ทาทำนุก

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๕๔

เด็กหญิงอิษยา สินสุพรรณ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๕๕

เด็กหญิงปยากร จันทร์ฉวี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๕๖

เด็กชายสุชานันท์ ไทยขำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๕๗

เด็กชายพศวีร์ ดอนทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๕๘

เด็กหญิงภัคพร ชัยมงคล

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๕๙

เด็กหญิงกฤติยา เข่งพิมล

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๖๐

เด็กชายทิวากร เตือนจิตร

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๖๑

เด็กหญิงนภัสสร อามาตย์มูลตรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๖๒

เด็กชายจิราภัทร ชาวใต้

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๖๓

เด็กหญิงกนกพรรณ งอกงาม

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๖๔

เด็กหญิงธันยนันท์ โพธิเทียน

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๖๕

เด็กชายนิภัทร์ ภูธรมิตร
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๖๖

เด็กชายภคนันท์ ทองสุข
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๖๗

เด็กชายเศรษฐพงษ์ สมาฤกษ์
๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๖๘

เด็กหญิงอิสรีย์ แม้นถาวรสิริ
๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๖๙

เด็กหญิงชนม์นิภา เลิศวิริยะไพศาล ๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๘ / ๓๘๕

้
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สป ๒๔๖๐/๐๐๙๗๐

เด็กชายชลนิธิ พูลสวัสดิ

์

๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๗๑

เด็กชายวราเมธ สุกดิษฐ
๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๗๒

เด็กหญิงบัณฑิตา ศิริจินดาพันธ์
๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๗๓

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ประกอบดี
๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๗๔

เด็กหญิงศศิชา พันธุ์เสือ
๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๗๕

เด็กหญิงอภิญดา บุญจรัส
๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๗๖

เด็กหญิงสุภัชชา โพธิวิสุทธิวาที

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๗๗

เด็กหญิงศิตลา มลิหอม

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๗๘

เด็กชายธนกร สมพร

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๗๙

เด็กหญิงอรอนงค์ กองสุวรรณ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๘๐

เด็กหญิงปุณยนุช คิวทองวัฒนา

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๘๑

เด็กชายวัชริศ ดำรงค์ศักดิกุล

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๘๒

เด็กหญิงสุพัตรา ชมภู

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๘๓

เด็กชายณัชพล เกยานนท์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๘๔

เด็กหญิงศศิประภา เกตุเเก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๘๕

เด็กหญิงจินต์ภาณี จันทร์อินทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๘๖

เด็กหญิงชาลิสา กำแพงนิล

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๘๗

เด็กชายพลธนธรณ์ สุภสร
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๘๘

เด็กหญิงจิรัชญา อร่ามเรือง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๘๙

เด็กชายธนาธิป สิงห์โตทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๙๐

เด็กชายพัชรพล พลแสน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๙๑

เด็กชายภานุพงษ์ นิมศึกษา

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๙๒

เด็กชายพงศ์ศิริ เอียมยัง

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๙๓

เด็กหญิงฐาณิญา ทิพวรรณ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๙๔

เด็กหญิงชญาภา พงษ์ภูมมา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๙๕

เด็กหญิงญาณิศา ล้อมเมตตา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๙๖

เด็กหญิงธิตินันท สุขเกษม

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๙๗

เด็กหญิงพิชชาภา เปล่งสงวน

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๙๘

เด็กหญิงธฤษวรรณ คำดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๐๙๙๙

เด็กหญิงภัณฑิรา พันรักษา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๐๐

เด็กหญิงชนิตา เมทเมรุรัตน์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๐๑

เด็กหญิงชุติมา มะกลำศรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๐๒

เด็กหญิงพิชญาดา บัญชากร ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๐๓

เด็กหญิงกันตวรรณ กันทะเนตร ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๐๔

เด็กหญิงปรียนันท์ ชิดชม ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๙ / ๓๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๐๕

เด็กชายวรณ ศรีชวนะ ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๐๖

เด็กหญิงภัสรพี สิงห์น้อย ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๐๗

เด็กหญิงปรียาภา จาระตะคุ ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๐๘

เด็กหญิงอสมาภร สิทธิผลศรีรัตน์ ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๐๙

เด็กชายพสิษฐ์ ชิราอิชิ ๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๑๐

เด็กชายภูบดี พรหมดิษฐ์ ๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๑๑

เด็กหญิงนัณนภัส บริบูรณ์
๑๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๑๒

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ศิริ
๑๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๑๓

เด็กหญิงพิชญาภัค รุจิราวรรณ
๑๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๑๔

เด็กหญิงพศิกา เสวิสิทธิ

์

๑๕/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๑๕

เด็กชายอนันธวัฒน์ สำรี
๑๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๑๖

เด็กชายธนดล บุญมานะ
๑๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๑๗

เด็กหญิงกนกกร แนวทวิต
๑๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๑๘

เด็กหญิงณรัฐนันทน์ เทียงจรรยา

่

๑๗/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๑๙

เด็กหญิงปรียากร ไชยชนะ
๑๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๒๐

เด็กชายธนภัทร มหาจินดามนตรี ๑๘/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๒๑

เด็กชายปฐมพร ศรีคชพงษ์
๑๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๒๒

เด็กหญิงธัญญะรัตน์ มนสิณีย์
๒๒/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๒๓

เด็กหญิงสุพิชญามิล เขจรนิตย์
๒๒/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๒๔

เด็กชายธัชศักดิ

์

แก้วอุดม
๒๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๒๕

เด็กหญิงชนิตา นวลขาว
๒๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๒๖

เด็กหญิงศศิกานต์ กลันหมอ

่

๒๘/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๒๗

เด็กชายธีรเมธ แก้วกลำ ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๒๘

เด็กชายกุลกิติกรณ์ วรรณะ ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๒๙

เด็กชายรวินทร์
วงศ์ภินันท์วัฒนา ๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๓๐

เด็กหญิงณัฐพร สวัสดิหมืนไวย

์ ่

๑๐/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๓๑

เด็กหญิงชนม์นิภา ศรีปจฉิม
๑๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๓๒

เด็กหญิงชัญญานุช เจริญศิลป
๑๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๓๓

เด็กหญิงณัชชา จิตร์พราหมณี
๑๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๓๔

เด็กหญิงวรรณชนก วรรณศรี
๑๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๓๕

เด็กหญิงโสภิตธิตา สุทธิศัย
๑๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๓๖

เด็กหญิงฐิติรัตน์ หล่อนวกิจเจริญ
๑๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๓๗

เด็กชายจิระภาคย์ ธีรเลิศรัตนโชติ
๑๗/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๓๘

เด็กชายภูวิศ ทวีเขตร์กิจ
๑๗/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๓๙

เด็กหญิงกัญญณัฐ แก้วใหญ่
๑๗/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๐ / ๓๘๕

้
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สป ๒๔๖๐/๐๑๐๔๐

เด็กหญิงฐิติมนต์ เหนือเกาะหวาย ๑๘/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๔๑

เด็กหญิงธนัญญา ขติฌานัง
๑๙/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๔๒

เด็กหญิงสุภาวดี สมบูรณ์
๑๙/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๔๓

เด็กหญิงชญานัท สมประโยชน์
๒๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๔๔

เด็กหญิงกัญอมน แซ่อึง

้

๒๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๔๕

เด็กหญิงนันท์นภัส ฤทธิมหา

์

๒๓/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๔๖

เด็กชายศิวกร สกุลรักษ์
๒๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๔๗

เด็กหญิงจิราภา เกิดดำรงศิลป
๒๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๔๘

เด็กหญิงณัจฉรียา พิพิธธนารัตน์
๒๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๔๙

เด็กหญิงปริยากร ศรีวงศ์ราช
๒๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๕๐

เด็กชายวัฒนชัย ดังหังซิน

่ ้

๒๕/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๕๑

เด็กหญิงธนิกานต์ แซ่ลือ

้

๒๖/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๕๒

เด็กชายณฐนนท์ นิธิธรรมรุจน์
๒๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๕๓

เด็กหญิงธาวิตา ชูนาค
๒๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๕๔

เด็กหญิงนิรกมล เดชภูมี
๒๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๕๕

เด็กหญิงธนัชชา ไตรสูงเนิน ๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๕๖

เด็กหญิงจิดาภา ขุนณิรงค์ ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๕๗

เด็กหญิงจินต์จุฑา วจนาพร ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๕๘

เด็กชายณัฐพล ภูนาใบ ๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๕๙

เด็กหญิงชิษณุภรณ์ เลืองวัน

่

๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๖๐

เด็กชายธนภัทร พลสูงเนิน ๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๖๑

เด็กชายภาคิน เฉลิมพรต ๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๖๒

เด็กหญิงชนิตรา เจริญ ๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๖๓

เด็กหญิงอศิรญา ประนางรอง ๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๖๔

เด็กหญิงอาธัญญา อุดมนิภัทร์
๑๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๖๕

เด็กหญิงพรไพลิน กอธัญญาวัฒน์
๑๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๖๖

เด็กหญิงศศบงกช นิมมา

่

๑๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๖๗

เด็กชายปยวัฒน์ มนูรัตนศิลป
๑๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๖๘

เด็กหญิงธนาวดี กอบโกย
๑๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๖๙

เด็กหญิงศิริมาศ อิมสมุทร

่

๑๕/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๗๐

เด็กหญิงสุนิสา รุ้งศรี
๑๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๗๑

เด็กหญิงณัฐณิชา รุ่งเรือง
๑๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๗๒

เด็กหญิงกชรัตน์ นุพันธ์รัตนเทวัญ ๒๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๗๓

เด็กชายศุภัช กาญจนพันธุ์
๒๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๗๔

เด็กหญิงณัฐนิชา เพียรจัด
๒๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๑ / ๓๘๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๗๕

เด็กชายธนบูรณ์ อนุชิตเดชา
๒๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๗๖

เด็กหญิงรพีพร แสงสว่าง
๓๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๗๗

เด็กชายอธิป ทองบุญเรือง ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๗๘

เด็กชายอลงกรณ์ พรไพบูลย์ ๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๗๙

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ แก้วกาญจน์ ๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๘๐

เด็กหญิงกานต์สิรี ประวาหะนาวิน ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๘๑

เด็กหญิงสาริศา ทองพรหม ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๘๒

เด็กหญิงนภัสสร ตาสูงเนิน
๑๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๘๓

เด็กชายถิร จงวัชรสถิตย์
๑๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๘๔

เด็กชายพชร บุตรดีสุวรรณ
๑๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๘๕

เด็กหญิงศิรดา กัดฟก
๑๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๘๖

เด็กหญิงกัญญ์วรา เพ็งอำไพ
๑๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๘๗

เด็กหญิงพิชามญชุ์ บัวเรือง
๑๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๘๘

เด็กหญิงปพิชญา แก้วงาม
๑๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๘๙

เด็กหญิงสุรัสวดี ฉัตรวโรดม
๑๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๙๐

เด็กหญิงฐิตาภา คุ้มสุข
๑๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๙๑

เด็กหญิงณัฐญาดา จิรสุวรรณการ
๑๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๙๒

เด็กชายชนม์ชนก สุวรรณบุตร
๒๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๙๓

เด็กหญิงณัฐกฤตา โยธาจันทร์
๒๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๙๔

เด็กหญิงณิชานันทน์ สอนสา
๒๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๙๕

เด็กหญิงปนรรฐพร บุญริว

้

๒๕/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๙๖

เด็กชายปยวัฒน์ วงศ์คณารัตน์
๒๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๙๗

เด็กหญิงจุฒิภรณ์ วงพิมล
๒๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๙๘

เด็กหญิงนาราภัทร ภาระบุตร
๒๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๐๙๙

เด็กหญิงปุณยาพร วงศ์อินทร์
๒๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๐๐

เด็กหญิงจิรัชญา ชนะโชติ
๒๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๐๑

เด็กชายชญานันท์ พู่สิทธิ

์

๒๙/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๐๒
เด็กหญิงแพรวพรรณ อินทร์นวล ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๐๓

เด็กหญิงภคภัทร พุทธสิงห์ ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๐๔

เด็กหญิงทิชาลดา ดีมาก ๘/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๐๕

เด็กหญิงศตวรรณ
อนันตะเศรษฐกูล

๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๐๖

เด็กหญิงพัชรพร โม่งปราณีต
๑๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๐๗

เด็กหญิงอรวศา อรรถาพิช
๑๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๐๘

เด็กชายพิชญชัย กลัดพรหม
๑๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๐๙

เด็กหญิงธนวรรณ แสงทอง
๑๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๒ / ๓๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๑๐

เด็กหญิงสริตา
ตระหนักวิเศษกุล ๑๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๑๑

เด็กชายธีรภัทร โรจน์จันทร์แสง
๒๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๑๒

เด็กหญิงณิชารีย์ บุปผาดา
๒๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๑๓

เด็กหญิงเบญญาภา ไม้เท้าทอง
๓๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๑๔

เด็กชายกิตติภูมิ บุญประเสริฐ ๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๑๕

เด็กหญิงนภัสนันท์ ผดุงทศ ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๑๖

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ สุโท ๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๑๗

เด็กหญิงกัลยกร สุขเสริญ ๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๑๘

เด็กชายสุวพิชญ์ พึขุนทด ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๑๙

เด็กหญิงกมลพร อุบลวรกุล ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๒๐

เด็กชายธนทัต ริมพนัส
๑๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๒๑

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ทองศักดิ

์

๑๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๒๒

เด็กหญิงกวินทิพย์ วงศ์พรหม
๑๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๒๓

เด็กหญิงเบญญาภา ผาบุญมา
๑๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๒๔

เด็กชายกีรติ สำเริง
๒๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๒๕

เด็กชายจิรภัทร จิรธนสุนทร
๒๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๒๖

เด็กหญิงนุชิกา อัฐเศรษฐ
๒๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๒๗

เด็กหญิงบวรลักษณ์ ตันติสันภวพงศ์ ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๒๘

เด็กหญิงศรัณย์พร ศรีสวัสดิ

์

๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๒๙

เด็กหญิงปลิดา บุญโชคพนิช
๑๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๓๐

เด็กชายปฏิภาณ ถาวร
๑๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๓๑

เด็กหญิงณัฐณิชา แก้วมณี
๒๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๓๒

เด็กชายฤทธากร ปานตุก
๒๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๓๓

เด็กหญิงณัฐฏธิดา แสงชัย
๓๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๓๔

เด็กหญิงปรีญารัตน์ เล้าเจริญ ๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๓๕
เด็กหญิงวอนนำเพ็ชร บุญธิดา ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๓๖

เด็กชายวรนพ พูลนิล ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๓๗

เด็กชายภัทรพล สูงเนิน
๑๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๓๘

เด็กชายวศิน เลิสเสรี
๑๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๓๙

เด็กหญิงปาณิสรา เสน่หา
๒๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๔๐

เด็กชายกรประเสริฐ รัศมี
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๔๑

เด็กชายกฤษฏิพล

์

ใจสถาน
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๔๒
เด็กชายกาญจน์ชนาสิน

จวงสมุทรเขษม
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๔๓

เด็กชายจิรภัทร เรืองศรี
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๔๔

เด็กชายจิราวัฒน์ ฉินชัย
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๓ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๔๕

เด็กชายใจรัก ใจรักษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๔๖

เด็กชายชยานันต์ พ่อค้า
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๔๗

เด็กชายณภัทร วัดฟุงเฟอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๔๘

เด็กชายณัฐพล กิตติวัฒนโชติ
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๔๙

เด็กชายธเดช นิลอ่อน
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๕๐

เด็กชายธนกร กีรติจิราภา
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๕๑

เด็กชายธีรภัทร หนูเสริม
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๕๒

เด็กชายนพอนนต์ ศรีศิริเล็ก
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๕๓

เด็กชายบวรภัค เกิดกัณฑ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๕๔

เด็กชายพศวีร์ แสวงการ
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๕๕

เด็กชายพีรดนท์ อิสสระวงศ์เทวา
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๕๖

เด็กชายภูริทัต ทันโส

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๕๗

เด็กชายยศภัทร ปรามแสง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๕๘

เด็กชายรัชชานนท์ มีหา
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๕๙

เด็กชายศุภชัย รัตนะยา
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๖๐

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เหมันต์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๖๑

เด็กหญิงชญาณ์นันท์ มะริวรรณ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๖๒

เด็กหญิงชนิภา เผือนภิญโญ

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๖๓

เด็กหญิงณัฐณิชา พันธ์ศรี
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๖๔

เด็กหญิงณัฐพร แสนนนท์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๖๕

เด็กหญิงปยะนันท์ จีระเวทยะนันท์
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๖๖

เด็กหญิงพลอย ติปยานนท์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๖๗

เด็กหญิงพัชริตา ศาลางาม
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๖๘

เด็กหญิงพันธสรณ์ ศิริบรรจง
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๖๙

เด็กหญิงพิมลรัตน์ ชมภูนุช
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๗๐

เด็กหญิงวรนุช บุญช่วย
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๗๑

เด็กหญิงศศิวิมล แก้วแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๗๒

เด็กหญิงสุนันทา คำศรี
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๗๓

เด็กหญิงสุลาภา พรเจริญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๗๔

เด็กหญิงอภิญญา ดวงแก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๗๕

เด็กชายเกษมชน ทังเชียงใหม่

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๗๖

เด็กชายเกียรติตะวัน จันทร์ปาน
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๗๗

เด็กชายจักริน โตอุ้ม
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๗๘

เด็กชายจิรภัทร สดพุด
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๗๙

เด็กชายจิรายุ โตอุ้ม
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๔ / ๓๘๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๘๐

เด็กชายณกิจจา พรหมพา
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๘๑

เด็กชายณัฐญพล กอประคอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๘๒

เด็กชายณิชาพล เปลียนสุข

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๘๓

เด็กชายพันเลิศ คิดเฉพาะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๘๔

เด็กชายพิภพ อินกะนอน
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๘๕

เด็กชายพีรณัฐ ชีถนอม
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๘๖

เด็กชายภคพงศ์ เกษร
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๘๗

เด็กชายภานุวัฒน์ กองเปง
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๘๘

เด็กชายรัฐพล เทพพันธุ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๘๙

เด็กชายศุภสัณห์ พฤกษจำรูญ
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๙๐

เด็กชายปยบุตร อนุพันธุ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๙๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ อาจเทศ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๙๒

เด็กหญิงกุลธิดา ยงพรหม
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๙๓

เด็กหญิงจิดาภา สุขสินธุ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๙๔

เด็กหญิงญาณิศา ธูปน้อย
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๙๕

เด็กหญิงณัฐชยาน์ ณ น่าน
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๙๖

เด็กหญิงณิชาดา ชนะชัยวรภัทร
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๙๗

เด็กหญิงพรกนก วงษ์ทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๙๘

เด็กหญิงพรรวินท์ วรากรณ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๑๙๙

เด็กหญิงพีรดา รักประเสริฐ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๐๐

เด็กหญิงภาวิดา สีดา
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๐๑

เด็กหญิงมาริษา พุ่มมูล
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๐๒

เด็กหญิงสุชาพิชญ์ สุริโย
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๐๓

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ทรัพย์สว่าง
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๐๔

เด็กหญิงอรปรียา นะตาปา

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๐๕

เด็กชายชิษณุวงศ์ ลำดวน
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๐๖

เด็กชายธนพล สุขบันเทิง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๐๗

เด็กชายธนวัฒน์ พืนผา

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๐๘

เด็กชายธนวัฒน์ ภูทองเปง
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๐๙

เด็กชายธรรมรักษ์ สาระเดช
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๑๐

เด็กชายปวริศ แก้วมี
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๑๑

เด็กชายพัฒนากร สีดาแก้ว
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๑๒

เด็กชายศรัญญ์ ตรงดี

๑๖/๑๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๑๓

เด็กชายสนธยา พืมขุนทด
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๑๔

เด็กชายสรยุทธ ศรีทองบุญ
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๕ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๑๕

เด็กชายสุรวินท์ สุขเจริญ
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๑๖

เด็กหญิงกัญทิมา มองเพชร
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๑๗

เด็กหญิงกานติมา อาจวงศ์ษา

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๑๘

เด็กหญิงขวัญชนก โสภา
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๑๙

เด็กหญิงจิราพร คำจันทร์
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๒๐

เด็กหญิงเจียมจิตต์ ชิณวงศ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๒๑

เด็กหญิงณิชกานต์ ทองเรือง
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๒๒

เด็กหญิงธมนวรรณ ไผ่แก้ว
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๒๓

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ธัญญะ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๒๔

เด็กหญิงธิภาวดี เครืองผง

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๒๕

เด็กหญิงนลินนิภา แก้วสุวรรณ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๒๖

เด็กหญิงนิติยา นุชน้อย
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๒๗

เด็กหญิงบัณฑิตา แก้วบุตร
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๒๘

เด็กหญิงปภาวรินทร์ สนสุพรรณ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๒๙

เด็กหญิงปภาสินี เจิมเกตุ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๓๐

เด็กหญิงปาริชาติ ลาวรรณ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๓๑

เด็กหญิงพิชญาภา ปานศรีไหม
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๓๒

เด็กหญิงภัทรลดา สัตยวณิช
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๓๓

เด็กหญิงวรรณษา สายวรณ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๓๔

เด็กหญิงวิภาดา บัวลอย
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๓๕

เด็กหญิงศศิประภา บุญปลืม

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๓๖

เด็กหญิงสลิษา ทองพูน
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๓๗

เด็กหญิงสุพิชชา รุจิรวรรณคีรี
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๓๘

เด็กหญิงอรปรียา สิทธิ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๓๙

เด็กชายคณิต สิทธิลิปปกร
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๔๐

เด็กชายชัชชล ชิณโคตร
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๔๑

เด็กชายธนทัต บุญช่วย
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๔๒

เด็กชายธนบดี ฝางมาลา
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๔๓

เด็กชายภวัต ทองเต็มถุง
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๔๔

เด็กชายภัทรพล เจริญผล
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๔๕

เด็กชายวรโชติ บุญจันทร์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๔๖

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

เพิกแสง
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๔๗

เด็กชายแสนดี มากอิม

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๔๘

เด็กชายอภิเชษฐ ทวีลาภ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๔๙

เด็กชายอาทิวราห์ ชิตนากร
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๖ / ๓๘๕

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๕๐

เด็กหญิงกษมา ใบบัว
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๕๑

เด็กหญิงกุลณัฐ ศรีสวัสดิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๕๒

เด็กหญิงขนิษฐา ผสมงาม
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๕๓

เด็กหญิงชนม์ติกา พันธ์เดช
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๕๔

เด็กหญิงณัฎฐพัชร พงษ์โชติธนากุล
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๕๕

เด็กหญิงทัชชญา ปติรัตนฐานนท์
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๕๖

เด็กหญิงทัศนีย์ สมัครกสิกรรณ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๕๗

เด็กหญิงธนวรรณ ประนมพนธ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๕๘

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ภักดี
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๕๙

เด็กหญิงนันท์นภัส ลิมยืนยงอมตะ

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๖๐

เด็กหญิงนุจรี จุไธสง
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๖๑

เด็กหญิงปฏิญญา ปูทอง
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๖๒

เด็กหญิงปริศรา พุ่มพันธ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๖๓

เด็กหญิงปญจพร พลราชม
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๖๔

เด็กหญิงปาริฉัตร สุทเธนทร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๖๕

เด็กหญิงปยะพร ใจมงคล
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๖๖
เด็กหญิงพลอยประภัส

รุ่งแจ้ง
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๖๗

เด็กหญิงพีรดา ม่วงบ่าย

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๖๘

เด็กหญิงภิชญาภรณ์ บุญเงิน
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๖๙

เด็กหญิงมาริษา เซียงหว็อง

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๗๐

เด็กหญิงวนิดา กัลยานุช
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๗๑

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ นาเมืองรักษ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๗๒

เด็กหญิงสรัลพร เฟองเพียร
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๗๓

เด็กหญิงสุชาดา ยะหัตตะ
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๗๔

เด็กหญิงสุทธิดา ขันสมบัติ
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๗๕

เด็กหญิงหฤทัย ไชยจะโปะ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๗๖

เด็กชายกิตติภูมิ บุญบวรภัทร
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๗๗

เด็กชายคามิน วิริยะยนตรศิลป
๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๗๘

เด็กชายตะวัน นาคทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๗๙

เด็กชายธนพนธ์ สมอเนา
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๘๐

เด็กชายธรรมสรณ์ จิรวรวงศ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๘๑

เด็กชายบุริศร์ ทองราย
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๘๒

เด็กชายปกรณ์ยศ ม่วงสุข
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๘๓

เด็กชายอชิระ จุลลัง
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๘๔

เด็กชายอนุพงษ์ ธรรมรัตน์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๗ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๘๕

เด็กชายอนุวัฒน์ วิศิษย์ศักดิวาสิน

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๘๖

เด็กชายอิสระ สิงห์ทอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๘๗

เด็กหญิงกฤษณา สามิหลัง
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๘๘

เด็กหญิงกุสุมา มหิงสา
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๘๙

เด็กหญิงจุฑามาศ บัวหอม
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๙๐

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ไทยพิทักษ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๙๑

เด็กหญิงฐาชุดา ภพทวีรัชต์
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๙๒

เด็กหญิงณัชชา แก้วเกตุ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๙๓

เด็กหญิงณัฏฐดา บุญมาก
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๙๔

เด็กหญิงตรีรัตน์ ทองประดิษฐ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๙๕

เด็กหญิงธนสุดา เจริญพานิช
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๙๖

เด็กหญิงนภัสสร สุดคิด
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๙๗

เด็กหญิงนรินนิภา ชัยกุล
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๙๘

เด็กหญิงนลพรรณ โชคชัยเจริญสิน
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๒๙๙

เด็กหญิงปยรัตน์ เรืองสูงเนิน
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๐๐ เด็กหญิงแพรวพรรณราย

จันทรบุตร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๐๑

เด็กหญิงภัทรวรรณ สีดากุล

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๐๒

เด็กหญิงมานิตา เสน่หา
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๐๓

เด็กหญิงรุ่งนภา หลันเวียง

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๐๔

เด็กหญิงวรางคณา ณุวัณโน
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๐๕

เด็กหญิงวราวรรณ ตังสูงเนิน

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๐๖

เด็กหญิงวริศรา กรเกษม

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๐๗

เด็กหญิงอภิชญา ฤทธิศักดิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๐๘

เด็กหญิงอสมาภรณ์ แสงสิทธิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๐๙

เด็กหญิงอุษาริกา เนืองเนตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๑๐

เด็กชายกฤตภัค กฤตภัคเอกอุดม
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๑๑

เด็กชายกสิดิษฐ์ เกตุคำ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๑๒

เด็กชายเกรียงไกร จินกสิกิจ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๑๓

เด็กชายชนาธิป มะลิซ้อน
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๑๔

เด็กชายณภัทร อนุเอกจิตร
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๑๕

เด็กชายธนกฤต สุวรรณทิพย์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๑๖

เด็กชายธนชาติ ทองดี
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๑๗

เด็กชายธนพล ตันติจำนรรจ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๑๘

เด็กชายธนานันต์ ณ วันดี
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๑๙

เด็กชายนาธา ปูรณานนท์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๘ / ๓๘๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๒๐

เด็กชายนิติพนธ์ มีสุข

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๒๑

เด็กชายบัณฑิต ไผ่พงษ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๒๒

เด็กชายพงศ์วิทย์ สอนสะอาด
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๒๓

เด็กชายพีรภัทร ศรีสาวรรณ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๒๔

เด็กชายวีรวัฒน์ หมืนสกุล

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๒๕

เด็กชายสหรัฐ ตันเจริญ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๒๖

เด็กชายสหราช ถมยา
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๒๗

เด็กชายสิงหา มิตรธนสาร
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๒๘

เด็กชายสุกรรณพิชญ์ เลิศผสมสิทธิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๒๙

เด็กชายสุทธิพงศ์ หมืนหมวด

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๓๐

เด็กชายสุระพงศ์ เย็นสวัสดิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๓๑

เด็กชายสุริยะ บำรุงชาติ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๓๒

เด็กหญิงกานต์ธิดา สีสูงเนิน
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๓๓

เด็กหญิงจิรัชญา นิยมกูล
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๓๔

เด็กหญิงฐานวีร์ บุญธรรมโพธิสิริ
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๓๕

เด็กหญิงธมลวรรณ สุระสัจจะ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๓๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ แจ้งจิตร
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๓๗

เด็กหญิงนวนันท์ หิรัญเจริญสมุทร
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๓๘

เด็กหญิงปณิตา บัวไชยา

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๓๙

เด็กหญิงประวิตรา รินแก้ว
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๔๐

เด็กหญิงปรีญาพัชญ์ ปาปะเขา
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๔๑

เด็กหญิงพรธิวา โตศักดิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๔๒

เด็กหญิงพรมณี วิลัยวัฒนา
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๔๓
เด็กหญิงพรรณวรินทร์

สุขทัต
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๔๔

เด็กหญิงพิมพ์มาดา จินดาพานิช
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๔๕

เด็กหญิงมัญชุษา เพชรเสนา
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๔๖

เด็กหญิงวรวลัญช์ บุญเยียม

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๔๗

เด็กหญิงวิวัลพัชร โคตรสมบัติ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๔๘

เด็กหญิงศศิศันส์ ภิญญธนาบัตร
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๔๙

เด็กหญิงสุพรรณษา สนิท
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๕๐

เด็กหญิงสุวภัทร ชุมสมาน
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๕๑

เด็กหญิงสุวรรนภา สิงหจูฑะ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๕๒

เด็กหญิงอัญญาดา เพิมจิตร

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๕๓

เด็กหญิงอาทิตญา บัวรอด
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๕๔

เด็กชายกฤศภัท กีรติชาญธนา
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๙ / ๓๘๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๕๕

เด็กชายก่อกฤษณ์ พิพัฒน์เศรษฐ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๕๖

เด็กชายกิตติภพ คุณเถือน

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๕๗

เด็กชายคธาวุฒิ วงศ์อนุ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๕๘

เด็กชายจิรภัทร แนมดี
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๕๙

เด็กชายชัยวัฒน์ พรหมสิทธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๖๐

เด็กชายดนุนัย อนันตรักษ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๖๑

เด็กชายธนากร เนียมแย้ม
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๖๒

เด็กชายนครินทร์ โสพัฒน์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๖๓

เด็กชายปรัชญา สะเมนรัมย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๖๔

เด็กชายพชร สำราญอินทร์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๖๕

เด็กชายพรมนัส พรมเผือก

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๖๖

เด็กชายภาณุ ขุนประหลาด
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๖๗

เด็กชายวงศธร คนคล่อง
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๖๘

เด็กชายวสันต์ กุนอก
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๖๙

เด็กชายวสุ งามเนตร
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๗๐

เด็กชายสรยุทธ กิจรักษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๗๑

เด็กชายสรวิศ
ทรัพย์ปราการชัย

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๗๒

เด็กชายอรรถกร สังข์เครือ
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๗๓

เด็กหญิงกนกรัตน์ สบายดี
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๗๔

เด็กหญิงกมลชนก พาอาสา
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๗๕

เด็กหญิงกรรณิกา ชัยมงคล
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๗๖
เด็กหญิงกรองกาญจน์

พึงสวัสดิ

่ ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๗๗

เด็กหญิงชนนิกานต์ อรุณโรจน์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๗๘

เด็กหญิงฐาปนีย์ สุขเกษม
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๗๙

เด็กหญิงณัฐพร เปาเพ็ชร
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๘๐

เด็กหญิงณัฐวิภา อินมาเมือง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๘๑

เด็กหญิงณิชนันทน์ จ้อยแฉล้ม
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๘๒

เด็กหญิงนงนภัส วงศ์ธนกฤต
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๘๓

เด็กหญิงนริศรา สอนตน
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๘๔

เด็กหญิงปริชาติ คำดวง
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๘๕

เด็กหญิงพรรภษา ละม้ายเมือง
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๘๖

เด็กหญิงวาสนา เนียมสุวรรณ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๘๗

เด็กหญิงวิรดา สังข์ทอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๘๘

เด็กหญิงศิวปรีญา ช่วงโชติ
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๘๙

เด็กหญิงศุภิสรา วาทิน

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๔๐ / ๓๘๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๙๐

เด็กหญิงสิรยากร เหลืองอรุณ
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๙๑

เด็กหญิงอาทิตยา พิมแพ
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๙๒

เด็กชายขจิตศักดิ

์

พันธิสิทธิ

์ ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ชัยศรี
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๙๔

เด็กชายตรีวิทย์ แซ่โค้ว
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๙๕

เด็กชายทศพร พุทธพงษ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๙๖

เด็กชายธนรัช รักตสันติ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๙๗

เด็กชายธีรเดช ลิขิตธนพงศ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๙๘

เด็กชายนนทกร หินแก้ว
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๓๙๙

เด็กชายนันทภพ ผิวอินทร์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๐๐

เด็กชายปุณยวีร์ ขันสี
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๐๑

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

ทัพวงษ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๐๒

เด็กชายพงศภัค แสนภพ
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๐๓

เด็กชายพลอธิป ภู่อยู่
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๐๔

เด็กชายฟาดล แจ่มจำเนียร
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๐๕

เด็กชายวัชรพล เปรมมาก
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๐๖

เด็กชายศุภกร สวัสดิรักษา
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๐๗

เด็กชายสิทธิโชค คล้ายสมบูรณ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๐๘

เด็กชายอมรภูวิชญ์ ฐิตภัทรพงศ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๐๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ชัยบุรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๑๐

เด็กหญิงกมลลักษณ์ รอดบุญ
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๑๑

เด็กหญิงกฤษณา ลีลาวรรณ
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๑๒

เด็กหญิงจุฬามณี อินต๊ะวงค์ษา
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๑๓

เด็กหญิงชรินรัตน์ พาหุรัตน์
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๑๔

เด็กหญิงญาณิดา โตวัฒนา
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๑๕

เด็กหญิงฐิตาภา พลนงค์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๑๖

เด็กหญิงณัชชา เสนีย์ชัย
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๑๗

เด็กหญิงณัฐนิชา แดงสงวนสุข

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๑๘

เด็กหญิงณัฐนิชา เฉลิมจิตรอุทัย
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๑๙

เด็กหญิงดรัลพร ทีคำ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๒๐

เด็กหญิงธนพร ประเสริฐศรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๒๑

เด็กหญิงนภาพร สมดี
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๒๒

เด็กหญิงนรินธร กำมันตะคุณ
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๒๓

เด็กหญิงนวนันท์ ล้านหล้า
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๒๔

เด็กหญิงพรหมพร ร้ายสูงเนิน
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๔๑ / ๓๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๒๕

เด็กหญิงพิชชา สุขแจ้ง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๒๖

เด็กหญิงพิชญธิดา ชาดง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๒๗

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ควรบุบผา
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๒๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ นุชทองคำ
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๒๙

เด็กหญิงลลิตา ปานเนาว์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๓๐

เด็กหญิงลักษมณ พูลหมี
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๓๑

เด็กหญิงเลิศนภา แก้วศรี
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๓๒

เด็กหญิงศิรประภา จันทร์สุขสวัสดิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๓๓

เด็กหญิงสุภนิดา ณุวัณโน
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๓๔

เด็กหญิงอชิรญาณ์ ปนรัก
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๓๕

เด็กหญิงอริสรา ทักขิโน
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๓๖

เด็กชายจตุภัทร อยู่มนต์
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๓๗

เด็กชายจักรพันธ์ สอนเกิด
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๓๘

เด็กชายจิรายุส ชัยมุสิก
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๓๙

เด็กชายชิษณุพงศ์ ห่ามกระโทก
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๔๐

เด็กชายณัฐภัทร มิงระกุล

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ฉิมพลางกูร

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๔๒

เด็กชายนรากร ชุนรัมย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๔๓

เด็กชายปรัตถกร ชัยมงคล

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๔๔

เด็กชายพรพิพัฒน์ เปลียนสุข

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๔๕

เด็กชายภูธเรศ วันเพ็ญ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๔๖

เด็กชายเมธี คงรักษา
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๔๗

เด็กชายวรพงศ์ ไชยพยอม
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๔๘

เด็กชายศักดิพงศ์ กัวพิจิตร

้

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๔๙

เด็กชายศุภวิษญ์ โตแจ้ง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๕๐

เด็กชายสหภาพ คุ้มกัน
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๕๑

เด็กชายสิทธิชัย สุขสาม
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๕๒

เด็กชายอธิพัชร์ อภิณัฐศิรเลิศ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๕๓

เด็กชายสุกัลย์ ทองสุข
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๕๔

เด็กหญิงกนกพิชญ์ อิสรานุคุณ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๕๕

เด็กหญิงกวินธิดา ยาเต่า
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๕๖

เด็กหญิงกัลยาณี วงค์อินต๊ะวัง
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๕๗
เด็กหญิงณกัลญารัตน์

เดชมิตร
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๕๘

เด็กหญิงบงกฎ ระวิสะญา
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๕๙

เด็กหญิงปทิตตา โลกาวิทย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๔๒ / ๓๘๕

้
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สป ๒๔๖๐/๐๑๔๖๐

เด็กหญิงพรชิตา มะลิแย้ม
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๖๑

เด็กหญิงพรพันธ์ พากเพียร
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๖๒

เด็กหญิงพรหมพร สัมมา
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๖๓

เด็กหญิงพัชรวลัย เรืองคำ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๖๔

เด็กหญิงพาทินธิดา ประสพพร
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๖๕

เด็กหญิงมลณพรรธ คงทอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๖๖

เด็กหญิงมันทนา ยันตะคุ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๖๗

เด็กหญิงรัตติกาล สมยัง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๖๘

เด็กหญิงลลิวรรณ มิงขวัญ

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๖๙

เด็กหญิงลัทธพรรณ เหลืองรุ่งถาวร
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๗๐

เด็กหญิงศศิภาพร แซ่ลิม

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๗๑

เด็กชายกฤตนัย ถิรังศุ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๗๒

เด็กชายเดชพล จันเปรียง
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๗๓

เด็กชายธนกฤต ทองก้อน
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๗๔

เด็กชายธนวัฒน์ วรรัตน์ญานนท์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๗๕

เด็กชายปณณวิทย์ นามคำ
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๗๖

เด็กชายพรมกนก จารุกลัส
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๗๗

เด็กชายภูวนัย วรรณศิริไพจิตร
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๗๘

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

บุญนิม

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๗๙

เด็กชายรัชชานนท์ ชูเลิศ
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๘๐

เด็กชายฤทธิพร ผึงผาย

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๘๑

เด็กชายสถาพร ชุบรำ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๘๒

เด็กชายอมเรศ ไวยจะมี
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๘๓

เด็กหญิงกัญญานัฐ อาจสุข
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๘๔

เด็กหญิงจารุพิชญา สิทธิศักดิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๘๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ญาณสิริมงคล
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๘๖

เด็กหญิงณัฐริดา แดงสกุล
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๘๗

เด็กหญิงณิชา วิเวศ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๘๘

เด็กหญิงธัญสิริ กลมเกลียง

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๘๙

เด็กหญิงปญจญาภา สุขณะรง
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๙๐

เด็กหญิงพรหมพร ไกยนารถ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๙๑

เด็กหญิงภัทรวดี วีระศักดิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๙๒

เด็กหญิงวรรณภา สมพงษ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๙๓

เด็กหญิงวรินดา สุราช
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๙๔

เด็กหญิงวิมล ระมงคล
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๔๓ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๙๕

เด็กหญิงวิมุตตา มงคลจริง
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๙๖

เด็กหญิงศศิกานต์ กุลธนสถิต
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๙๗

เด็กหญิงศิลปศุภา
ศุภวิริยะประเสริฐ ๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๙๘

เด็กหญิงศุภิสรา พิสิฐวาณิช
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๔๙๙

เด็กหญิงสโรชา บัวขาว
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๐๐

เด็กหญิงอัจฉริยา ยอดรัก
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๐๑

เด็กหญิงอันนา พุทธรสเจริญ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๐๒

เด็กหญิงณัฐชา เชยมาน
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๐๓

เด็กชายกฤษฎา ราชวัตร์
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๐๔

เด็กชายกฤษฎาพงศ์ สว่างโลก
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๐๕

เด็กชายจักรพรรต ดวงเคน
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๐๖

เด็กชายจิตติภูมิ มังจักร
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๐๗

เด็กชายจิรภัทร เมืองเรือง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๐๘

เด็กชายจิราวัจน์ สิทธิธรรม

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๐๙

เด็กชายชลวัฒน์ หลำเจริญ
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๑๐

เด็กชายชวรัตน์ วิลัยธัญญา
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๑๑

เด็กชายฐิติวัฒน์ ผกากาฬ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๑๒

เด็กชายธนกฤษ พิมพ์อรัญ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๑๓

เด็กชายธนธรณ์ สุริยะ
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๑๔

เด็กชายธนภัทร แตงอ่อน

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๑๕

เด็กชายธนิสร ดงเย็น

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๑๖

เด็กชายนันทวุฒิ บัวติก

๊

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๑๗

เด็กชายบริพัฒน์ ศรีนุย
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๑๘

เด็กชายบูรพา แจ่มเจริญ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๑๙

เด็กชายปฏิภาณ ทรัพย์เชียวชาญ

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๒๐

เด็กชายปรัชญา กรมไธสง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๒๑

เด็กชายพงศพัศ มีทิศ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๒๒

เด็กชายพิเชษฐไชญ กุมภันทอง
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๒๓

เด็กชายพิทยนันท์ ศิริปะกะ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๒๔

เด็กชายภควัต ผ่านเมือง
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๒๕

เด็กชายภัทรชัย เยกิจ
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๒๖

เด็กชายภูมิภัทร สบาย
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๒๗

เด็กชายสันติภาพ
ทรัพย์ปราการชัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๒๘

เด็กหญิงกัญญาภัค เผ่ากัณหา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๒๙

เด็กหญิงขวัญฤทัย กันหานุ
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๔๔ / ๓๘๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๓๐

เด็กหญิงชนิสรา บุญอ่วม
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๓๑

เด็กหญิงนิรุชา จันทร์ชะฎา
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๓๒

เด็กหญิงปรารถนา กฤษเดช
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๓๓

เด็กหญิงปวีณา ขาวดอน
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๓๔

เด็กหญิงปยมน น้อยนำคำ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๓๕

เด็กหญิงเพ็ญนภา หังสาจะระ
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๓๖

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ปญญาชัยเสนะ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๓๗

เด็กหญิงภัคจิรา มงคลสุนทร
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๓๘

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ เรืองเดช
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๓๙

เด็กหญิงรจนา ปราบเสถียร
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๔๐

เด็กหญิงริษฎา เอียมฤทธิ

่ ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๔๑

เด็กหญิงวรกมล ฤทธิรักษ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๔๒

เด็กหญิงวรดา จาบถนอม
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๔๓

เด็กหญิงวาสนา บุตรวงษ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๔๔

เด็กหญิงสุชานันท์ แสนฤทธิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๔๕

เด็กหญิงอนุสรา ปลืมสุข

้

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๔๖

เด็กชายกนกพล บุรวัฒน์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๔๗

เด็กชายจิรัฎฐ์ ชัยพรธนาวัฒน์
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๔๘

เด็กชายชนาภัทร พลอยสุวรรณ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๔๙

เด็กชายชานนท์ ฤทธิชู

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๕๐

เด็กชายธนกร บุญรอด
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๕๑

เด็กชายธนดล ไหลบำรุงชัย
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๕๒

เด็กชายธนธรณ์ ทิพย์วงศ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๕๓

เด็กชายธนวัฒน์ ลีพันดุง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๕๔

เด็กชายธรากรณ์ รอดดี
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๕๕

เด็กชายธัญดนัย ศาสนโยธิน
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๕๖

เด็กชายนคเรศ ภู่ทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๕๗

เด็กชายรัชตพล พ่วงงามพันธ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๕๘

เด็กชายรัฐศาสตร์ ตาสุรินทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๕๙

เด็กชายลาภิศ เพ็ญสุข
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๖๐

เด็กชายศุภกร ประภาสะโนบล
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๖๑

เด็กชายสุขสันต์ ตันปา

้

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๖๒

เด็กชายวรัญู หอมระรืน

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๖๓

เด็กชายธนภัทร ทองลิม

้

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๖๔

เด็กหญิงกนกวรรณ ทองเชือ

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๔๕ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๖๕
เด็กหญิงกรองกาญจน์ ทองรัตนตระกูล

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๖๖
เด็กหญิงกัญญลักษณ์ กรองใจจิราพงษ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๖๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ มาลามาศ
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๖๘

เด็กหญิงเขมมรัตน์ กลินจันทร์

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๖๙

เด็กหญิงจิดาภา สารสุข
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๗๐

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เจริญทรัพย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๗๑

เด็กหญิงฐิตารีย์ นาทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๗๒

เด็กหญิงดวงกมล ทัศนเปรมสิน
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๗๓

เด็กหญิงธิมลวรรณ แหวนเงิน
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๗๔

เด็กหญิงนัทธมน จันทร
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๗๕

เด็กหญิงปาริชาติ แจ้งสว่าง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๗๖

เด็กหญิงมนทิรา เฉือยฉำ

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๗๗

เด็กหญิงมนฤทัย จงใจเทศ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๗๘

เด็กหญิงศดานันท์ ปฐมดำรงสถิต
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๗๙

เด็กหญิงศิรตา สังข์ฉิม
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๘๐

เด็กหญิงสิริภัทร์ ลัดหลวง
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๘๑

เด็กหญิงอนามิกา เพ็ชรทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๘๒

เด็กหญิงอรนันท์ ลอมไธสง
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๘๓

เด็กหญิงอรพรรณ สุขสมโภชน์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๘๔

เด็กหญิงกุลวดี ปททุม
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๘๕

เด็กชายยุทธภูมิ อุปแก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๘๖

เด็กชายศุภกร สดภิบาล
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๘๗

เด็กชายปยะวัฒน์ ศิริบรรณากูล
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๘๘

เด็กชายธนาดล มากเมือง
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๘๙

เด็กชายสรณ์สิริ คุมพล
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๙๐

เด็กชายกฤษฎา อำแพ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๙๑

เด็กชายคงชนะ มีประเสริฐ
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๙๒

เด็กชายศิริชัยภักดิ

์

เพ็ชรจัน

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๙๓

เด็กชายขวัญเมือง จันแดง
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๙๔

เด็กชายชิตชัย สมบูรณ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๙๕

เด็กชายณัฐกรณ์ กุลภู
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๙๖

เด็กชายชาคริต ชุนหะศรี
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๙๗

เด็กชายศราวุธ พนันชัย
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๙๘

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีอ่อน
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๕๙๙

เด็กชายเดชนรินทร์ ชมชืน

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๔๖ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๐๐

เด็กชายทวีศักดิ

์

แย้มปน
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๐๑

เด็กหญิงศิริวรรณ อาทิตย์อุทัย
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๐๒

เด็กหญิงวัชรวรรณ ทองรัตน์
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๐๓

เด็กหญิงสุธาศิณี สุวรรณจินดา
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๐๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสงสว่าง
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๐๕

เด็กหญิงกนกพร แสงแก้ว
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๐๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ เต็มศรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๐๗

เด็กหญิงธันยพร เนืองช้าง

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๐๘

เด็กชายสามภพ กังสดาร
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๐๙

เด็กชายธวัฒน์ชัย ตุ๊เสงียม

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๑๐
เด็กหญิงปรางวรินทร์ เพยพัด

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๑๑

เด็กชายสุริยะ สวัสดิมงคล
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๑๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ โคประโคน
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๑๓

เด็กชายชิติพัทธ์ เจริญคุ้ม
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๑๔

เด็กชายฉัตรชัย ทิมธนสาร
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๑๕

เด็กหญิงวนิสา ทองเปอ
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๑๖

เด็กหญิงอาริษา ช่วงกลิน

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๑๗

เด็กหญิงเกวลี เกตุปน
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๑๘

เด็กชายณัฐพล หงษ์ทอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๑๙

เด็กชายพงษ์เดช ศรีเมือง
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๒๐

เด็กชายวรากรณ์ เบ้าศรี
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๒๑

เด็กชายสิริชัย สร้อยคำ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๒๒

เด็กชายนวพล จันทรโศภณ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๒๓

เด็กชายธนกร เร่งดารา
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๒๔

เด็กชายภูรินทร์ แม้นวิลัย
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๒๕

เด็กหญิงสุพัตรา อยู่เจริญ
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๒๖

เด็กหญิงฑิฆัมพร โพบาย
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๒๗

เด็กหญิงภัทรารัตน์ ลือชา
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๒๘

เด็กหญิงวรภา ศรีฟา
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๒๙

เด็กหญิงปณิตตรา สัตรา
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๓๐

เด็กหญิงสุพรรษา ดีสวัสดิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๓๑

เด็กหญิงกัลยกร ศรีสุทธินันทน์
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๓๒

เด็กชายยศพร บุญยรังกาญจน์
๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๓๓

เด็กหญิงวริศรา อ่อนสี
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๓๔

เด็กหญิงอารีรัตน์ นุชแสงพลี
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๔๗ / ๓๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๓๕

เด็กชายนัทพงษ์ แก้วบำรุง
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๓๖

เด็กหญิงนวพร พุ่มเรือง
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๓๗

เด็กหญิงณัฐริกา ใบชู
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๓๘

เด็กหญิงขวัญชนก คุ้มจันอัด
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๓๙

เด็กชายศิรวิชญ์ เกิดแสง
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๔๐

เด็กหญิงอมรรัตน์ สง่างาม
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๔๑

นางจตุพร สาระภาพ
๒๔/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๔๒

เด็กชายบุญเจริญ เนืองนิล
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๔๓

เด็กชายสาริน ทองวิเศษ
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๔๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ ธนภูรินาถ
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๔๕

เด็กชายธนกร เขียนดี
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๔๖

เด็กชายอัชทัช ทรงเสียงชัย

่

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๔๗

เด็กชายพร้อมศักดิ

์

สินธุยนต์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๔๘

เด็กหญิงนิภาพร โมธรรม
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๔๙

เด็กชายชลิต คุ้มคงสินธุ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๕๐

เด็กชายพิพัฒน์ สุวรรณทิพย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๕๑

เด็กหญิงอริศรา นิลบุตร
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๕๒

เด็กหญิงปณฑิตา รอดอ่วม
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๕๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก มีสมบัติ
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๕๔

เด็กหญิงอาทิตย์ติยา เฟองฟู

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๕๕

เด็กหญิงนริศรา ประสุทธิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๕๖

เด็กหญิงณัฐธิดา ชอบธรรม
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๕๗

เด็กหญิงธมลวรรรณ ไผ่งาม
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๕๘

เด็กหญิงกฤษกมล นิลสุข
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๕๙

เด็กหญิงธัญพิชชา ธรรมวิชัย

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๖๐

เด็กหญิงสุจิณณา นานใหม่

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๖๑

เด็กชายอภิวิชญ์ นาสมตึก
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๖๒

เด็กชายธนภัทร เนินบก
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๖๓

เด็กหญิงณัฐธิชา หมอนไหม
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๖๔

เด็กหญิงวิภาวี วงศ์ศิริวิวัฒน์
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๖๕

เด็กชายธีรภัทร พลเยียม

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๖๖

เด็กชายปติกร มาโยธา
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๖๗

เด็กชายรัตนภูมิ ไทยเขียว
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๖๘

เด็กชายสุชาครีย์ รุ่งเรือง
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๖๙

เด็กชายณัฐกฤษณ์ ดาวกระจ่าง
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๔๘ / ๓๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๗๐

เด็กชายธราธิป สุขใจ
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๗๑

เด็กชายนัธทวัฒน์ พละเดช
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๗๒

เด็กหญิงนภัสสร สุขเผือก
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๗๓

เด็กหญิงภัทรธิดา เจดีย์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๗๔

เด็กหญิงวรกมล คงแก้ว
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๗๕

เด็กหญิงฝนทิพย์ สมดี
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๗๖

เด็กหญิงนฤมล เอียมสอาด

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๗๗

เด็กหญิงสุพัตรา เมืองใหญ่
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๗๘

เด็กหญิงปาริชาติ ไกรยา
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๗๙

เด็กหญิงวรรณรัตน์ หาญแหง
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๘๐

เด็กหญิงศรัญรัตน์ ชูเจริญ
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๘๑

เด็กหญิงอาทิติยา ทองดีนอก

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๘๒

เด็กหญิงณิชกมล มีแท้
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๘๓

เด็กชายธนาเดช จันทร์เรือง
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๘๔

เด็กหญิงจุฑามาศ ทับจันทร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๘๕

เด็กหญิงปนัดดา ทองเขียว

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๘๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ สาลีจันทร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๘๗

เด็กหญิงณัฐริกา โสมนัส
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๘๘

เด็กหญิงอัฐภิญญา มีมาก
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๘๙

เด็กชายธนพัฒน์ ปทุมชัย
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๙๐

เด็กหญิงปาณิตา ห้องทองแดง
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๙๑

เด็กหญิงธนวรรณ ทองศรีมะดัน
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๙๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ พอกกล้า
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๙๓

เด็กหญิงมัลลิกา ศรีบริบูรณ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๙๔

เด็กหญิงศวิตา หมันเหนียว

้

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๙๕

เด็กชายธีรภัทร นำชุ่ม
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๙๖

เด็กชายอรรถกร เสน่หา
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๙๗

เด็กชายพิสุทธิศักดิ

์ ์

นำผึง

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๙๘

เด็กชายกฤษกร หวังจีนกลาง
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๖๙๙

เด็กชายปฏิภาณ เงินสัจจา
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๐๐

เด็กชายนิธิ อ่อนสาย
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๐๑

เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ ซาเสน
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๐๒

เด็กหญิงอรอนงค์ อินโน
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๐๓

เด็กหญิงกชกร เวียงนนท์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๐๔

เด็กหญิงปนัดดา สุขดิษฐ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๔๙ / ๓๘๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๐๕

เด็กหญิงณัฐรินีย์ เทียนยิม

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๐๖

เด็กหญิงสุภาวิดา ปาสานัง
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๐๗

เด็กหญิงสุธารัตน์ นาบุญเมือง
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๐๘

เด็กหญิงพัชราพร สองแกะ
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๐๙

เด็กหญิงธนพรรณ วัฒนชัยบำรุงกุล
๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๑๐

เด็กหญิงชนิดา ตังวิชิต

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๑๑

เด็กหญิงศศิกานต์ สุขใส
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๑๒

เด็กหญิงกัลยา ศุภนัส
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๑๓

เด็กหญิงรัชดา สงวนพงษ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๑๔

เด็กหญิงพรหมพร แก้วสี
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๑๕

เด็กชายปยชัย ศรีไพร
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๑๖

เด็กชายอะคิทัต บุตะเคียน
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๑๗

เด็กหญิงอนัญญา อู่วิเชียร
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๑๘

เด็กชายสุธี บานชืน

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๑๙

เด็กชายพีรพัฒน์ กลับทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๒๐

เด็กชายภานุวัฒน์ เภากุ่ม
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๒๑

เด็กชายวรินทร จิตสน
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๒๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ชมจุมจัง
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๒๓

เด็กหญิงถิรดา พรมไตร
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๒๔

เด็กชายนภา แฝงบุดดา
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๒๕

เด็กหญิงธิดามาศ สหัสสตนนท์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๒๖

เด็กหญิงสุพัตรา พาที
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๒๗

เด็กชายพีระภัทร์ ถวัลย์วุฒิไกร
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๒๘

เด็กชายสนธยา บุญประสิทธิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๒๙

เด็กชายสุวรรณโชติ คำสมหมาย
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๓๐

เด็กชายบัลลังก์ แสนกันยา
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๓๑

เด็กชายราชันย์ แสนกันยา
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๓๒

เด็กชายพลวัฒน์ ชะอุ่มรัมย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๓๓

เด็กชายนภสินธุ์ สุกใส
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๓๔

เด็กหญิงปญฑิตา กรทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๓๕

เด็กหญิงจิรัชญา สายรัตน์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๓๖

เด็กหญิงรุ่งกันยา สมบัติดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๓๗
เด็กหญิงฐิติชญากุญช์ วิเศษคณากุล

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๓๘

เด็กหญิงศศิประภา ยินเสียง
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๓๙

เด็กหญิงเพชรมณี ภักดีกุล
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๕๐ / ๓๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๔๐

เด็กหญิงออมสิน ตันภูมี

้

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๔๑

เด็กหญิงนวินดา พันธ์สงวน
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๔๒

เด็กหญิงอรอนงค์ องอาจ
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๔๓

เด็กหญิงเขมิกา อานิสงฆ์
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๔๔

เด็กหญิงอุษณกร สุนทร
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๔๕

เด็กหญิงสุพรรษา สุวรรณเวก
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๔๖

เด็กหญิงอัจฉรา พูนทรัพย์
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๔๗

เด็กชายปฏิหารย์ โฉมแก้วฟา

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๔๘

เด็กชายธนวัฒน์ ถิตานนท์
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๔๙

เด็กหญิงจีรนันทร์ เทียนโฉม

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๕๐

เด็กหญิงสิริรักษ์ พรหมเจริญ
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๕๑

เด็กหญิงปาริฉัตร นิติกรณ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๕๒

เด็กหญิงณัชชา เลาหภารากร
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๕๓

เด็กชายธวัชชัย สระแก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๕๔

เด็กชายธนภัทร พลกระจ่าง

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๕๕

เด็กหญิงสุชาดา สงคราม
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๕๖

เด็กหญิงกัลยา สุขประเสริฐ
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๕๗

เด็กชายจีรศักดิ

์

กุนยะนี
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๕๘

เด็กชายพีรพัฒน์ ชารีแสน
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๕๙

เด็กหญิงปวีณ์กร บุญทวี
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๖๐

เด็กหญิงธนิดา พันธ์งอก
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๖๑

เด็กหญิงรุจิรา ชมภูน้อย
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๖๒

เด็กชายสถาพร มหาราช
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๖๓

เด็กหญิงวิลาสินี นกสว่าง
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๖๔

เด็กหญิงญาณินท์ ศุภเพณี
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๖๕

เด็กชายลัทธพล เสาวิชิต
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๖๖

เด็กหญิงกฤตชญาดา สุบุญสันธิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๖๗

เด็กหญิงวนิดา งานแข็ง
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๖๘

เด็กชายธนโชติ เจริญดี
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๖๙

เด็กหญิงชญาดา เพชรก้อน
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๗๐

เด็กชายธนากร ยอดพรม
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๗๑

เด็กชายบุรพล พรหมทอง
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๗๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญแท้
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๗๓

เด็กหญิงโสภาพร พงษ์สุระ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๗๔

เด็กหญิงศิรินญา ดอนโง่นคำ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๕๑ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๗๕

เด็กชายวรวัตร ด้วงฟู

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๗๖

เด็กชายอัครินทร์ อังศิริ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๗๗

เด็กหญิงพรชิตา แซ่เฮง
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๗๘

เด็กชายธัญเทพ ภัทรบุญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๗๙

เด็กหญิงปรียาวรรณ คนฉลาด
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๘๐

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

พุทธิกุล
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๘๑

เด็กหญิงวรรณวิสา อำสวัสดิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๘๒

เด็กหญิงอรวรรณ เฮงประเสริฐ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๘๓

เด็กหญิงรัตติกาล วุฒิยา
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๘๔

เด็กหญิงดวงเนตร จ๋ายอุ่น
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๘๕

เด็กหญิงลักษิกา ฉิมปรางค์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๘๖

เด็กหญิงอริศรา ทองดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๘๗

เด็กหญิงขวัญฤดี ขุนโต
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๘๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เบ้าทอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๘๙

เด็กชายอัศวิน นิมอนงค์

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๙๐

เด็กหญิงฟาติมา ผมงาม
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๙๑

เด็กหญิงณัฐาพัทธ์ ตรีรัตน์คำปวง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๙๒

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ขาวผ่อง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๙๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ ละพิบูลย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๙๔
เด็กหญิงศิริวรรณลภา

บุญครอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๙๕

เด็กหญิงพรรณพษา พุกต่อม
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๙๖

เด็กหญิงปนิดา กันยานัด
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๙๗

เด็กหญิงนพรัตน์ สุ่นจันทร์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๙๘

เด็กหญิงกชกรณ์ ไฮ้หลี
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๗๙๙

เด็กชายประเดิมชัย นิมไพฑูรย์

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๐๐

เด็กหญิงกัญยาทิพย์ สุทธิละม่อม
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๐๑

เด็กชายภูริณัฐ บุญยภาส
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๐๒

เด็กหญิงราตรี กลินหอมรืน

่ ่

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๐๓

เด็กชายสมพร แก้วประเสริฐ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๐๔

เด็กชายชนาธิป เพชรไพฑูรย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๐๕

เด็กชายยุทธนา ศรีมูล
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๐๖

เด็กชายทัตธน จันทร์ศรีทอง
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๐๗

เด็กชายนรากร จันฮวบ

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๐๘

เด็กชายชวัลวิชญ์ พิมพ์จันทร์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๐๙

เด็กชายนิพัท เอียมสอาด

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๕๒ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๑๐

เด็กหญิงพรนภา แซ่เฮง
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๑๑

เด็กหญิงเบญจวรรณ มังนิมิตร

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๑๒

เด็กหญิงณิชวดี บุญสว่าง
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๑๓

เด็กชายนราวุฒิ ดาราสุ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๑๔

เด็กหญิงปนัดดาพร เทียมป

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๑๕

เด็กชายธนชัย โสดคล้า
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๑๖

เด็กหญิงณัฐวิภา อาพัดเจริญ
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๑๗

เด็กหญิงศิริพันธ์ การะสิน
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๑๘

เด็กหญิงกษิรา รัตนชาตรี
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๑๙

เด็กชายธีระพล ผลผาสุข
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๒๐

เด็กชายเรวัติ พรมสาเพชร

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๒๑

เด็กชายมงคล สุกดิษฐ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๒๒

เด็กชายนพนันท์ เปาประเสริฐ
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๒๓

เด็กหญิงปาริญา หารเอียม

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๒๔

เด็กหญิงวานิษา จิตสน
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๒๕

เด็กหญิงธิติมา บุตรดา
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๒๖

เด็กชายทวีศักดิ

์

เทพสังข์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๒๗

เด็กหญิงทิชานันท์ องค์เอียม

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๒๘

เด็กชายนพคุณ เทพสังข์
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๒๙

เด็กหญิงชินษา ศิริ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๓๐

เด็กชายไพศาล อยู่เบิก
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๓๑

เด็กหญิงศศิกานต์ บุญเวช
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๓๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ไทรนนท์
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๓๓

เด็กชายณัฐวุฒิ สายกระสุน
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๓๔

เด็กหญิงวรกานต์ สมหวัง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๓๕

เด็กชายภานุรุจ แซ่เตียว

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๓๖

เด็กชายปณัฐชัย คุ้ยเขีย

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๓๗

เด็กชายชโนทัย ศรีคร้าม
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๓๘

เด็กหญิงกรรฑิมา มหาจันทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เปอดี
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๔๐

เด็กหญิงฐิติมา กลินทอง

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๔๑

เด็กหญิงภัณฑิรา สารขัด
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๔๒

เด็กหญิงอันนา สีสด

๑๖/๑๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๔๓

เด็กชายอภิรักษ์ ทศเทียน
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๔๔

เด็กชายชลเทพ ลอยมันคง

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๕๓ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๔๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ใจสงฆ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๔๖

เด็กชายปรินชัย เงาศรี
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๔๗

เด็กหญิงกุลปรียา สอนดี
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๔๘

เด็กชายชำนาญ เชือมอญยาว

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๔๙

เด็กชายพิสิษฐ์ เมฆะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๕๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชืนบาน

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๕๑

เด็กหญิงนัลญา ภูยงค์
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๕๒

เด็กหญิงพัชราภา ฉำครุฑ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๕๓

เด็กชายธนภัทร พรภิญโญสิน
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๕๔

เด็กหญิงชีวาภร สองพรหมทิพย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๕๕

เด็กชายวรเชษฐ์ จันทร์พฤกษา
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๕๖

เด็กชายนพรัตน์ ลิขิตตระกูล
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๕๗

เด็กชายไชโย อะกุลดี
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๕๘

เด็กชายจิรทีปต์ สมใจ
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๕๙

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ช่วยคุณ
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๖๐

เด็กชายณัฐดนัย สามพันธ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๖๑

เด็กชายวีรภัทร สืบสาย
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๖๒

เด็กชายธนพล นาคจู
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๖๓

เด็กหญิงนิตญา พูลพร
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๖๔

เด็กหญิงนิตยา สีสัน
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๖๕

เด็กหญิงวลัยพร พุทธา
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๖๖

เด็กชายวิทวัส พลเสนา
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๖๗

เด็กชายธีรพัฒน์ แสนกล้า
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๖๘

เด็กหญิงลลิภัทร ชนูดหอม
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๖๙

เด็กหญิงเบญจรัตน์ แหวนเงิน
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๗๐

เด็กหญิงเจษฎาพร ช่างเหล็ก

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๗๑

เด็กหญิงสุภาวดี คงอยู่
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๗๒

เด็กชายกฤษฎา รังษี
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๗๓

เด็กหญิงรัตนาภาณ์ ทาคำ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๗๔

เด็กชายพิทักษ์พงศ์ กิราชัย
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๗๕

เด็กหญิงปาณิศา คำอุ่ม
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๗๖

เด็กชายณัฐชา มาหลวง
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๗๗

เด็กหญิงเนตรนภา หนูเรียงสาย

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๗๘

นายชาคริต สละ
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๗๙

เด็กชายชลสิทธิ

์

ทัศมี
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๕๔ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๘๐

เด็กชายปรีดา นิลรัตน์
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๘๑

เด็กหญิงจิราภา ทองอิม

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๘๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ แก้วรักษา
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๘๓

นายพีรพล เอมสอาด
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๘๔

เด็กชายปวริศ ศรีธินันท์
๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๘๕

เด็กชายสัญญา ชูวัจนะ
๒๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๘๖

เด็กชายรพีภาส เกิดคล้าย
๓๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๘๗

เด็กชายธนวัตน์ เกิดสันเทียะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๘๘

เด็กชายธนกฤษ ทองสุข
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๘๙

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ทองรอด
๓๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๙๐

เด็กหญิงกัญทิมา สระทองหัก
๒๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ รอดพันธุ์ ๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๙๒

เด็กหญิงรุ่งทิวา พวกพิทักษ์
๒๘/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๙๓

เด็กหญิงนาตยา บุญโกย
๒๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๙๔

เด็กชายภูมินทร์ เชาว์เครือ
๒๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๙๕

เด็กชายคณากร เกตุชัง

่

๑๔/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๙๖

เด็กหญิงปยธิดา กุดวิสัย

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๙๗

เด็กหญิงจีระนันท์ จิรวนิช
๑๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๙๘

เด็กชายพุทธกาล ศรีสานอก ๒/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๘๙๙

เด็กชายอโณทัย ลุงอ้าย
๒๒/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๐๐

เด็กชายศุกลวัฒน์ แซ่ตัน

้

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๐๑

เด็กชายอาทิตย์ กลัดกลีบ
๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๐๒

เด็กชายสุรยุทธ์ ระวังการ ๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๐๓

เด็กชายณัฐพล แตงกลับ
๒๑/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๐๔

เด็กชายศุภโชค รุ่งน้อย
๒๓/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๐๕

เด็กชายนัทภูมิ ไพลดี
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๐๖

เด็กชายธนวัฒน์ เอียมโอภาส

่

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๐๗

เด็กชายปยวัฒน์ เทียนไสว
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๐๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ คำไทย
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๐๙

เด็กหญิงนำฝน นำฝน
๒๘/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๑๐

เด็กหญิงรุ่งตะวัน ศิริวงษ์
๑๖/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๑๑

เด็กหญิงทาริกา พุทธรักษา
๑๑/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๑๒

เด็กหญิงพัชริศา อดิสสร
๒๖/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๑๓

เด็กหญิงนิภาวรรณ ดีดอกไม้
๑๗/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๑๔

เด็กหญิงสุภานัน เกตุษร
๑๖/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๕๕ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๑๕

เด็กหญิงณัฏฐชา เปาจีน
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๑๖

เด็กหญิงนลินทิพย์ แก้วใหม่
๒๒/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๑๗

เด็กหญิงธัญญสิริ กาลเพ็ญ
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๑๘

เด็กหญิงแก้วกัลยา ประสิทธิ

์

๑๑/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๑๙

เด็กชายภูริพัฒน์ ปานสมบัติ
๑๖/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๒๐

เด็กชายธนโชติ ผึงแดง

้

๓/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๒๑

เด็กชายวรวุฒิ เรไร ๙/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๒๒

เด็กชายวิษณุ บุญสอน
๒๕/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๒๓

เด็กชายจักรพันธิ

์

ศรีทอง ๒/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๒๔

เด็กชายศักดิดา

์

สุขประเสริฐ
๒๓/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๒๕

เด็กชายธนากรณ์ รัตนคุณาภรณ์
๒๖/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๒๖

เด็กชายอริยะ โนรี ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๒๗

เด็กชายชัยวัฒน์ อินแย้ม
๒๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๒๘

เด็กชายธนวิชญ์ จังพูนลาภ ๕/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๒๙

เด็กชายอโนทัย หงษ์มา
๑๐/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๓๐

เด็กชายรัฐภูมิ มาลี
๒๕/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๓๑

เด็กชายฐิติกร ท่าดีสม
๒๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๓๒

เด็กหญิงสุพรรณสา พิพัฒน์ ๓๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๓๓

เด็กหญิงวรรณวิสา โพธิเกิด

์

๒/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๓๔

เด็กหญิงไอรดา พูลทอง
๑๖/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๓๕

เด็กหญิงอริศรา อ้นพา
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๓๖

เด็กหญิงสุกัญญา สุ่มมาตย์
๒๕/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๓๗

เด็กหญิงวาสนา พุ่มสีนิล
๑๒/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๓๘

เด็กชายวรรณชัย ปนโพธิ

์

๑๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๓๙

เด็กชายพีรภัทร กาฬษร ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๔๐

เด็กชายสงกรานต์ กันคล้อย
๑๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๔๑

เด็กชายต้นกล้า มะโนน้อม

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๔๒

เด็กชายณัฐวุฒิ เทียนตุ่ม ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๔๓

เด็กชายธนธรณ์ จารีย์ ๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๔๔

เด็กชายปราการ แสนคง ๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๔๕

เด็กชายอนุชิต จันทศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๔๖

เด็กชายมงคล ดาวเรือง
๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๔๗

เด็กชายรัฐพงษ์ ยีสุ่น

่

๑๙/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๔๘

เด็กชายประชาพันธ์ วิชายงค์
๒๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๔๙

เด็กชายวิศรุต นันทะศร
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๕๖ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๕๐

เด็กชายธิติวุฒิ กิตติศุภมงคล
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๕๑

เด็กชายปวริศร์ พันมะลี ๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๕๒

เด็กชายอรรถพล เค้าแคน
๑๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๕๓

เด็กหญิงพิชญา ทองขันธ์ ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๕๔

เด็กหญิงรุ่งนภา พุ่มรจน์
๑๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๕๕

เด็กหญิงสุพรรณี เทียนภักดิ

์

๑๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๕๖

เด็กหญิงปนัดดา ศิริศร ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๕๗

เด็กหญิงอรลิสา สดสะอาด
๒๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

ราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๕๘

เด็กชายพุฒิเมธ ศรีสูงเนิน
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๕๙

เด็กชายสายนำ ทอนพุดซา
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๖๐

เด็กชายอนุชา โลกานิน
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๖๑

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ แสงอาทิตย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๖๒

เด็กชายพรพินิต อิวรัมย์

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๖๓

เด็กหญิงศรัณยา กุลนอก
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๖๔

เด็กชายรังสรรค์ จันทร์ขาวปอง
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๖๕

เด็กหญิงนฤมล บุญมา
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๖๖

เด็กชายพรพงษ์ จิโนวงศ์ษา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๖๗

เด็กหญิงนันท์นลิน อรุณวงศ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๖๘

เด็กหญิงปวันรัตน์ พิชนาหะรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๖๙

เด็กหญิงจันทิมา โทธุโย
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๗๐

เด็กชายณัฐพงศ์ บุญโสดา
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๗๑

เด็กชายเทวา บุญเขียว
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๗๒

เด็กชายกิงหอม

่

สามคำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๗๓

เด็กชายกีรติพล ฝอยเงิน
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๗๔

เด็กชายธนภูมิ ไร่เกือ

้

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๗๕

เด็กชายวิรัตน์ เรืองชัย
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๗๖

เด็กชายศรารัตน์ สิงห์โท
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๗๗

เด็กชายพีรดนย์ กองแก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๗๘

เด็กชายศุภเสกช์ ใจเทียง

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๗๙

เด็กชายอนุพงษ์ จันทร์แก้ว
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๘๐

เด็กชายบัณฑิตพงษ์ สังวรรณะ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๘๑

เด็กชายวิเดชศักดิ

์

แวงอุ้ย
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๘๒

เด็กชายชฎาธาร ประมวลการ
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๘๓

เด็กหญิงรุ่งไพลิน ทัศคร
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๘๔

เด็กชายฑากร หอมสุวรรณ
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๕๗ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๘๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ บูรณะพล
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๘๖

เด็กชายชิษณุพงศ์ ขวัญเขียน
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๘๗

เด็กหญิงพรไพลิน กลมมน
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๘๘

เด็กชายปฐพี เนืองบุญมา

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๘๙

เด็กหญิงไพรินทร์ จันทร์บาง
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๙๐

เด็กหญิงวรนุช ยวงสอน
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๙๑

เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ แสงชัย
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๙๒
เด็กหญิงสุวรรณิการณ์

ปลัดจ่า
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๙๓

เด็กชายวุฒิชัย แสงจันทร์
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๙๔

เด็กชายอภิรัตน์ ปนหยา
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๙๕

เด็กชายธนบูรณ์ บุญสร้าง
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๙๖

เด็กชายธนวัฒน์ จงรอดน่วม
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๙๗

เด็กชายวัชรพงศ์ ยิมเครือทอง

้

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๙๘

เด็กชายกฤษณะพงศ์ ขันธวิธิ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๑๙๙๙

เด็กชายวรเวช แก้วพิลึก
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๐๐

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

ไผ่นิคม
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๐๑

เด็กหญิงนำทิพย์ พุฒหอมโพธิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๐๒

เด็กชายอชิระ บางสี
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๐๓

เด็กชายชิติพัทร์ สามงามนิม

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๐๔

เด็กชายกฤษดา แก้วกลาง
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๐๕

เด็กชายปารเมศ บับพาน
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๐๖

เด็กชายสุทธหทัย พรหมบุตร
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๐๗

เด็กชายวีรภาพ หอมชืน

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๐๘

เด็กชายสุรัตน์ มูลอภัย
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๐๙

เด็กชายสิงหา อินจาด
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๑๐

เด็กหญิงวราภรณ์ ใจสุวรรณ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๑๑

เด็กชายสุรเดช ลินะวัต
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๑๒

เด็กชายภัสกร สุกใส
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๑๓

เด็กหญิงณิชกร หมัดกอเซ็ม
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๑๔

เด็กชายธนาเทพ แจ่มดอน

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๑๕

เด็กหญิงวีระเชษภ์ กินระ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๑๖

เด็กหญิงอาริสา แก้วงาม
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๑๗

เด็กหญิงวรรณวิสา ศรีสามารถ
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๑๘

เด็กชายนพรัตน์ ตันหารัมย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๑๙

เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ ประชุมพันธ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๕๘ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๒๐
เด็กหญิงพิฌาลักษณ์ พูลสวัสดิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๒๑

เด็กชายธนภัทร กล่อมกลึง
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๒๒

เด็กชายปติกานต์ คัชกร
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๒๓

เด็กหญิงวรรณิสา คิดลำดวน
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๒๔

เด็กหญิงอริสรา ลาดหนองขุ่น
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๒๕

เด็กหญิงปยวรรณ ฉำเสนาะ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๒๖

เด็กหญิงชนิกานต์ จันทร์แสง
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๒๗

เด็กหญิงบุษกร ขุนหลวง
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๒๘

เด็กชายวรากร ดีเสมอ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๒๙

เด็กชายทิวพนา ตึกไธสง
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๓๐

เด็กหญิงชาลิสา ชาวยศ
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๓๑

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ยอดไธสง
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๓๒

เด็กหญิงภัครพร สีผึง

้

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๓๓

เด็กหญิงปุณยนุช แพ่งศรีสาร
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๓๔

เด็กหญิงบุษกร บุตรศรีภูมิ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๓๕

เด็กชายชัยศักดิ

์

โพธิหลี

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๓๖

เด็กชายจิรวัฒน์ วงศ์ษา

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๓๗

เด็กหญิงรุ่งทิวา ดีสา
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๓๘

เด็กหญิงบวรลักษณ์ กวนขุนทด
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๓๙

เด็กชายปฏิภาณ
เรียนหัตถะกรรม

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๔๐

เด็กหญิงจิดาภา นันดี
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๔๑

เด็กชายนราวิชญ์ ทองเหลา
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๔๒

เด็กหญิงขวัญจิรา ทุมแสง
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๔๓

เด็กชายปฏิภาณ งามขำ
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๔๔

เด็กชายวันชนะ ศรีนอก
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๔๕

เด็กหญิงปณิตา คำลา
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๔๖

เด็กชายจิรายุ ชัยรัตน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๔๗

เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ พละเทพ
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๔๘

เด็กหญิงมาธุวีร์ ศศิธร
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๔๙

เด็กหญิงนำฝน ทับพุ่ม
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๕๐

เด็กหญิงปนัดดา วรรณวงศ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๕๑
เด็กชายปราณปรีย์ชา

ศรีพรมษา
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๕๒

เด็กชายพิพัฒน์ ปยะวงศ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๕๓

เด็กหญิงธนภร วงค์มหาเทพ
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๕๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ เมษา

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๕๙ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๕๕

เด็กชายปญญา ตะเพียนทอง
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๕๖

เด็กชายวรรณชัย ถินทัพไทย

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๕๗

เด็กหญิงศิโรรัตน์ พิกุลพงษ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๕๘

เด็กหญิงนฤมล ชมจันทร์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๕๙

เด็กหญิงปนัดดา สานุสันติ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๖๐

เด็กชายธนกร สงพราหมณ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๖๑

เด็กชายฉัตรชัย รัตนบัวพา
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๖๒

เด็กหญิงนภัสสรณ์ แสงศรี
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๖๓

เด็กหญิงปยาพัชร วินาโท
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๖๔

เด็กหญิงพิชชาภา หวังดี
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๖๕

เด็กหญิงพรชนก พันธ์ศิริ
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๖๖

เด็กหญิงช่อฟา วิชัยศร
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๖๗

เด็กชายกันตภณ ทับผา
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๖๘

เด็กหญิงสุภานัน กระต่ายจันทร์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๖๙

เด็กหญิงเกศกมล มีคลำ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๗๐

เด็กหญิงวันวิสา อินทะนิน
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๗๑

เด็กหญิงพิไลพร อิมพิทักษ์

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๗๒

เด็กชายแทนคุณ เพชรศรีกอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๗๓

เด็กหญิงบุณยนุช เกษมสัมฤทธิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๗๔

เด็กหญิงสุพรรษา เขือนขันธ์

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๗๕

เด็กชายจิรกิตติ

์

พลทอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๗๖

เด็กหญิงมนต์นภา อาสนานิ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๗๗

เด็กหญิงอารยา เจริญสุข
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๗๘

เด็กหญิงทัศวรรณ์ สมรทอง
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๗๙

เด็กหญิงขวัญจิรา คงเนียม
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๘๐

เด็กหญิงวรดนัย ทองสิงห์
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๘๑

เด็กชายทศพร พิมเสน
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๘๒

เด็กชายศิริพล หนูหอม
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๘๓

เด็กหญิงสุกัลยารัตน์ สังข์เผือก
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๘๔

เด็กหญิงปนประภา สุขมะณี
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๘๕

เด็กหญิงพิมลดา พัวประเสริฐ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๘๖

เด็กหญิงศิริวรรณ สุขโภคา
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๘๗

เด็กหญิงอรษา เอียมองค์

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๘๘

เด็กหญิงรุจิรา มะลิงาม
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๘๙

เด็กหญิงอรอารียา รังสรรค์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๖๐ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๙๐

เด็กหญิงฐิติมาพร สายเส็น
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๙๑

เด็กหญิงวิภาพร บูชากุล
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๙๒

เด็กชายรัฐนันท์ บุดดาดวง
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๙๓

เด็กหญิงโยภิตา ชัชวาลย์ปรีชา
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๙๔

เด็กหญิงศิริวรรณ สุริยัน
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๙๕

เด็กหญิงทิพภวัน สุจริต
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๙๖

เด็กชายกรวิชญ์ ประคอง
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๙๗

เด็กชายก้องภพ เกตุปน

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๙๘

เด็กชายณัฐนนท์ คล่องดี
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๐๙๙

เด็กชายธนดล รอดเถียน
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๐๐

เด็กชายธีรภัทร กลินหอม
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๐๑

เด็กชายพรภวิษย์ สมอบ้าน
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๐๒

เด็กชายศศิชล ประสพหิน
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๐๓

เด็กชายอนุชา ทองอ้ม
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๐๔

เด็กชายเอกลักษ์ ร้อยจำปา
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๐๕

เด็กหญิงกัลยา โทกุล
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๐๖

เด็กหญิงทิพเนตร ลาลุน
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๐๗

เด็กหญิงนฤมล ศรีสุข

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๐๘

เด็กหญิงวราลักษณ์ คำแสงชัย
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๐๙

เด็กหญิงวิมลสิริ จุลไธสง
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๑๐

เด็กหญิงสุพรรษา กุลวงศ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๑๑

เด็กหญิงสุวรรณทรา สีสะหัด

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๑๒

เด็กชายเจษฎา ปญญาสมบูรณ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๑๓

เด็กชายชาคริต พูลพิพัฒน์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๑๔

เด็กชายณัฏฐ์ ตะกรุดราช
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๑๕

เด็กชายธนวัฒน์ น้อยสิม
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๑๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สามล
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๑๗

เด็กหญิงเฟองฟา ศรีบุญเรือง
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๑๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ พอกกล้า
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๑๙

เด็กหญิงเกตุแก้ว เชือโนนแดง

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๒๐

เด็กหญิงจินดาหรา หมายมัน

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๒๑

เด็กหญิงชลธิชา พร้อมสิน

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๒๒

เด็กหญิงณัชชา ภิรมย์กิจ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๒๓

เด็กหญิงณัฐภรณ์ หดทะเสน
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๒๔

เด็กหญิงแพรพลอย สาปาน
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๖๑ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๒๕

เด็กหญิงลลิตา เนียมมันคง

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๒๖

เด็กหญิงอานัญญา ยุติธรรม

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๒๗

เด็กชายชุติเทพ ชูช่วย
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๒๘

เด็กชายณภดล เทพศิริ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๒๙

เด็กชายณัชพล หอมหวล
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๓๐

เด็กชายณัฐพล ลุสมบัติ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๓๑

เด็กชายธนวัฒน์ ต่ายโพ
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๓๒

เด็กชายธรรมรัตน์ วิธิรัมย์
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๓๓

เด็กชายวีรพงษ์ ขำพร้อม
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๓๔

เด็กชายสิรวุฒิ แซ่เตียว
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๓๕

เด็กหญิงเกศรา ดีมาก
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๓๖

เด็กหญิงนิรมล นึกชัยภูมิ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๓๗

เด็กหญิงบุญพิทักษ์ ยันพิมาย
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๓๘

เด็กหญิงปพิชญา บินยีอาวัง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๓๙

เด็กหญิงศรุดา สนเสริม
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๔๐

เด็กหญิงสุภรา พ่วงอำไพ
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ อยู่ดี
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๔๒

เด็กชายธนพล เชิดชู
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๔๓

เด็กชายธนากร จันทร์งาม
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๔๔

เด็กชายธิเบศ ภิญโญ
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๔๕

เด็กชายนพพล พุกรอด
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๔๖

เด็กชายนวกุล เกิดแสง
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๔๗

เด็กชายโปรชยานนท์ พัวประเสริฐ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๔๘

เด็กชายพศวัต พงษ์ณศิลป
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๔๙

เด็กชายภูวดล เอียมลออ

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๕๐

เด็กชายฤทธิกานต์ เมืองอินทร์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๕๑

เด็กชายสิรวิชญ์ กัลยา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๕๒

เด็กชายสืบศักดิ

์

เอียมเอม

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๕๓

เด็กชายอภิมงคล อินทรโสสม
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๕๔

เด็กชายอัครชัย หาญอาสา
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๕๕

เด็กหญิงชลธิชา วรรณชนะ
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๕๖

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ทองเปอ
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๕๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ จันทราศรี
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๕๘

เด็กชายประวิทย์ สีต่างคำ
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๕๙

เด็กชายพงษ์ศกร บูระพิน
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ศรีจันทร์ประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๖๒ / ๓๘๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๖๐

เด็กชายชัยณรงค์ ภูมิเรศสุนทร
๑๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๖๑

เด็กชายวรวุฒิ แก้วลำเจียก

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๖๒

เด็กชายธรรมรงค์ มากทองดี ๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๖๓

เด็กชายเอกพล มะลิแย้ม
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๖๔

เด็กชายภาคภูมิ เขมา
๒๕/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๖๕

เด็กชายวีรศักดิ

์

พาพัด
๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๖๖

เด็กชายพงศกร พานทอง
๑๓/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๖๗

เด็กชายอภิวัฒน์ ทัศนสมบูรณ์
๑๓/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๖๘

เด็กชายธิคุณ เผือกนาค
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๖๙

เด็กชายภานุมาศ มูฮัมหมัดซอและ ๒๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๗๐

เด็กชายนราธิป รำไพพักตร์
๑๙/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๗๑

เด็กชายนนทกานต์ มามาก
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๗๒

เด็กชายวรัญู ทองอยู่
๒๗/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๗๓

เด็กชายอมรเทพ เทพนิมิตร ๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๗๔

เด็กชายทรงพล ปนทรัพย์
๑๖/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๗๕

เด็กชายอชิระ สนทมิโน
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๗๖

เด็กหญิงแพรวนภา อุปรีย์
๒๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๗๗

เด็กหญิงปฏิมา ศิริไปปอ
๑๒/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๗๘

เด็กหญิงกันยาพร วงเวียน ๕/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๗๙

เด็กหญิงกวินธิดา โชคจันทร์ชนก
๑๙/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๘๐

เด็กหญิงอรวรา กำจัดภัย
๒๑/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๘๑

เด็กหญิงธารารัตน์ นาคนิยม
๑๖/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๘๒

เด็กหญิงสุภัทรา ตาดต่าย
๒๐/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๘๓

เด็กหญิงนริศรา มาฉาย ๒/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๘๔

เด็กหญิงพิมลรัตน์ ดอกพิกุล
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๘๕

เด็กหญิงณัฐวดี ใหม่เลียง

้

๒๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๘๖

เด็กหญิงฉัตรแก้ว ภาชนะทอง
๑๖/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๘๗

เด็กหญิงวงค์ศุลี สมน้อย ๘/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๘๘

เด็กหญิงอารยา มฤคทัต
๑๐/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๘๙

เด็กหญิงสดุดี วงษ์ดารา
๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๙๐

เด็กหญิงสุภาวดี สุขเจริญ ๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๙๑

เด็กหญิงพรรณทิมา รุ่งเรือง
๒๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๙๒

เด็กชายเมธี ปยะสกุลชัย
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๙๓

เด็กชายพีรพัฒน์ สุพรรณุบัติ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๙๔

เด็กชายสุรพล สาริยะ
๒๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๖๓ / ๓๘๕

้
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สป ๒๔๖๐/๐๒๑๙๕

เด็กชายสงกรานต์ ปญญาเมธี
๑๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๙๖

เด็กชายนันทพงศ์ เกิดพุ่ม
๑๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๙๗

เด็กชายรชต เบญจมินทร์
๑๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๙๘

เด็กชายพันกร เชือดี

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๑๙๙

เด็กชายสหภาพ ทรงผูกจิตต์
๒๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๐๐

เด็กชายธนวัฒน์ จินดารัตน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๐๑

เด็กชายพลพล จันทรศิริ
๑๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๐๒

เด็กชายนฤเบศร์ มะลิซ้อน
๒๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๐๓

เด็กชายธนกร บุญถนอม

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๐๔

เด็กชายณัฐภัทร อ้อมแก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๐๕

เด็กหญิงเกตุศรา อร่ามโรจน์
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๐๖

เด็กหญิงการะเกตุ อร่ามโรจน์
๒๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๐๗

เด็กชายอาทิตย์ ศรีมาลัย
๒๕/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๐๘

เด็กชายสุขสันต์ นามเงิน ๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๐๙

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ปุณณะบุตร
๒๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๑๐

เด็กหญิงอารยา สุขเทียน
๑๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๑๑

เด็กชายณัฐพล บุญเฉย
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๑๒

เด็กชายนฤพัทธ์ รำไพพักตร์
๑๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๑๓

เด็กหญิงกันติชา จันทร์แจ่ม
๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๑๔

เด็กหญิงขวัญภิรมย์ บัวแย้ม ๗/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๑๕

เด็กหญิงอภิชญา สุขท้วม
๑๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๑๖

เด็กหญิงขนิษฐา ปลีหะจินดา
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๑๗

เด็กหญิงเดือนณภา หงมะณี
๑๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๑๘

เด็กหญิงณิชกมล ชินราช ๕/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 5 กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๑๙

เด็กชายธีรภัทร คล้ายหิรัญ
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๒๐

เด็กชายอดิเทพ หมอรักษา
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๒๑

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ทองอ่อน
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๒๒

เด็กชายพชรสณต์ เรืองไชยศรี
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๒๓

เด็กชายมิงขวัญ

่

อนันต์สถิตย์พร
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๒๔

เด็กชายวิชยุตม์ สุทรฤทธิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๒๕

เด็กชายธนกฤต เจริญสุข
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๒๖

เด็กชายศุภณัฎฐ พูลเพิม

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๒๗

เด็กชายพอเพียง พานแก้ว
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๒๘

เด็กชายปรินทร์ ทรัพย์สินไพศาล
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๒๙

เด็กชายอัฑฒ์ จังโหลนราช
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๖๔ / ๓๘๕

้
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สป ๒๔๖๐/๐๒๒๓๐

เด็กชายวรินทร เพ็งทับ
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๓๑

เด็กชายวีระภาพ แสงจันทร์
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๓๒

เด็กชายณัฐภูมิ ยองใย
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๓๓

เด็กหญิงทัตชญา นิลแสง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๓๔

เด็กหญิงชนากานต์ เชือหงษ์ทอง

้

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๓๕

เด็กหญิงศรารัตน์ เต็งผักแว่น
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๓๖

เด็กหญิงกุลธิดา เชียงแขก

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๓๗

เด็กหญิงวีรยา ชอลี
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๓๘

เด็กหญิงพรณภา แก้วแสน
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๓๙

เด็กหญิงนราพร อยู่คง
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๔๐

เด็กหญิงศุภานัน โพธิพิทูล

์

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๔๑

เด็กหญิงปุณณภา เรืองพุทธ
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๔๒

เด็กหญิงโฉมงาม วรรณศรี
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๔๓

เด็กหญิงภัทรวดี รักเกียรติเผ่า
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๔๔

เด็กชายกมลภพ คงพลัง
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๔๕

เด็กหญิงณัฐณิชา งามขำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๔๖

เด็กหญิงมณีทิพย์ วงศ์สุรินทร์
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๔๗

เด็กชายสุเมศวร์ สุวรรณกล่อม
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๔๘

เด็กหญิงณิชาภัทร์ สาครเจริญ
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๔๙

เด็กหญิงณัฐชยา ประทุมเมศร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๕๐

เด็กชายพรหมมา แซ่ฮิม
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๕๑

เด็กชายธีรเทพ ทองคำ
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๕๒

เด็กชายณัฐภัทร สำราญดี
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๕๓

เด็กหญิงณัฐธิดา พลเทียง

่

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๕๔

เด็กหญิงปริชญา เอียมสอาด

่

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๕๕

เด็กชายปณณธร จำปาทอง
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๕๖

เด็กชายอาชัญ จินดารัตน์
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๕๗

เด็กหญิงกิติมาภรณ์ ทัวกระโทก

่

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๕๘

เด็กหญิงรัตติกานต์ น่าดู
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๕๙

เด็กหญิงเบญญาภา ผลาชิต
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๖๐

เด็กชายพศิน คุกจันแปง
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๖๑

เด็กชายศักรินทร์ สังข์วิสิทธิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๖๒

เด็กหญิงสาวิกา แจ้งกระจ่าง
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๖๓

เด็กหญิงณภัทร สุทธิเจต

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๖๔

เด็กชายตริณพัฒน์ ศรีเพ็ญ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๖๕ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๖๕

เด็กชายธนัช ผิวผ่อง
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๖๖

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ศรีโทคำ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๖๗

เด็กชายณัฐติพงษ์ ส้มทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๖๘

เด็กชายพีรณัฐ ทองเงิน
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๖๙
เด็กชายเกียรติธนพัฒน์

อยู่สินไชย
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๗๐

เด็กชายปยราช ผันกลาง
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๗๑

เด็กชายจักรพรรดิ พานแก้ว
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๗๒

เด็กชายณัฐธัญ เพชรจันทร์
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๗๓

เด็กชายอธิราช ผลนา
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๗๔

เด็กชายธฤต วิลามาศ
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๗๕

เด็กชายสุวรรณภูมิ เกิดภู่
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๗๖

เด็กชายกฤตพร เมืองพรม
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๗๗

เด็กชายธนากร สินสวัสดิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๗๘

เด็กหญิงอัฐภิญญา ปุนนอก
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๗๙

เด็กหญิงอัจฉรานันท์ ทองชิต
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๘๐

เด็กหญิงสุรัตนาวี จันหอม
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๘๑

เด็กหญิงสุชานันท์ จันดาแดง
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๘๒

เด็กหญิงพีรยา การอรุณ
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๘๓

เด็กหญิงดุษิตาพร บุญถิน

่

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๘๔

เด็กหญิงณัฐมา คุ้มทรัพย์
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๘๕

เด็กหญิงศมนพร ทางธรรม
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๘๖

เด็กหญิงวิราสิณี ปองสีดา
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๘๗

เด็กหญิงณัฐธยาน์ พัชรวรรณดี
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๘๘

เด็กหญิงชรินรัตน์ ทรัพย์ล้อม
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๘๙

เด็กหญิงบุญยาพร คุ้มบุญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๙๐

เด็กหญิงธนัญชนก จันทะมา

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๙๑

เด็กหญิงสุนิสา พลายละมูล
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๙๒

เด็กชายจิรภัทร ชาลีเขียว
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๙๓

เด็กชายศารัณญ์ กองแก้ว
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๙๔

เด็กหญิงธนภรณ์ ลำสัน
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๙๕

เด็กชายขวัญธวัฒน์ สวนขวัญ
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๙๖

เด็กหญิงกนกพิชญ์ แซ่เอ็ง
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๙๗

เด็กหญิงภัทรสุดา ชอบการกิจ
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๙๘

เด็กชายพัฒนพล ดีพูล
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๒๙๙

เด็กชายธนสิทธิ

์

ปนฟวง
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๖๖ / ๓๘๕

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๐๐

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ตู้จินดา
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๐๑

เด็กหญิงพัทรพร เก่งเลิศสิริโสภณ
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๐๒

เด็กหญิงนิรินธนา ไกสุดธา
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๐๓

เด็กหญิงธัญชนก สอนสุ่ย

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๐๔

เด็กชายกิตฑิภัช นำใจ
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๐๕

เด็กชายศุกลวัฒน์ ไชยเดช
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๐๖

เด็กชายสมุทรชัย บริรัตน์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๐๗

เด็กชายธนากร เพียวอยู่
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๐๘

เด็กชายพชรดล กอสัมพันธ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๐๙

เด็กชายคชพล เพชรพลอยพล
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๑๐

เด็กชายชัชภูมิ กอหญ้ากลาง
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๑๑

เด็กชายธนโชติ ยังสุข
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๑๒

เด็กชายนพพล ทรัพย์สิน
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๑๓

เด็กชายนพรัตน์ บุญเจือ
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๑๔

เด็กชายนิธิ มานะงาม
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๑๕

เด็กชายพีรพัฒน์ เผือกผ่อง
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๑๖

เด็กชายพุฒิพงศ์ สุริยานนท์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๑๗

เด็กชายภูรินท์ บุญทวี
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๑๘

เด็กชายมินธาดา ตลับทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๑๙

เด็กชายวิชญภาส วิชาดี
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๒๐

เด็กชายเสฎฐวุฒิ อุทิศ
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๒๑

เด็กหญิงกัญญาพัชร ไธสง
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๒๒

เด็กหญิงจิรนันท์ ชาติพจน์
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๒๓

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พลายพูล
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๒๔

เด็กหญิงวิภวานี การักษร
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๒๕

เด็กหญิงสวรส วรรณสาย
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๒๖

เด็กหญิงปภาดา ปนทอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๒๗

เด็กหญิงปยธิดา อนุวุฒิ
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๒๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ รุดชาติ
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๒๙

เด็กหญิงพิชญาภรณ์ บุญสมหวัง
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๓๐

เด็กหญิงพีราพร แทงพิสาร
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๓๑

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ไกรวงษ์
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๓๒

เด็กหญิงวรนันท์ สันเพชร
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๓๓

เด็กหญิงวิภาวินี ลาศนิรัตน์
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๓๔

เด็กหญิงอรวรรณ แสงการ
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๖๗ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๓๕

เด็กชายศราวุธ รอดพ้น
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๓๖

เด็กชายปรัชญา ประชุมเชือ

้

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๓๗

เด็กชายธนธรณ์ บทไธสง
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๓๘

เด็กหญิงธนกานต์ เพียวอยู่
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๓๙

เด็กชายชินวัตร มะริวรรณ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๔๐

เด็กหญิงณัชชา อังคุระนาวิน
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๔๑

เด็กชายศุทธิศักดิ

์

จำปาทอง
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๔๒

เด็กหญิงฟาประทาน หาญเวช
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๔๓

เด็กหญิงบุรวิชยา สกุลรักษ์
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๔๔

เด็กหญิงปภาวรินทร์ สิงห์นันท์
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๔๕

เด็กชายกฤตภาส ช่วยนา
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๔๖

เด็กชายกรวัฒน์ กาละพันธ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๔๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ภูมี
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๔๘

เด็กชายธานัท บุญโชคชัยกฤต
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๔๙

เด็กชายวุฒิพงศ์ อยู่ขอม
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๕๐

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ประเสริฐศรี
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๕๑

เด็กชายภัทรพล สักกุนี
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๕๒

เด็กชายเตชทัต ปทุมสุวรรณ
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๕๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุญหวัง
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๕๔

เด็กชายธันวา วินิจผล

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๕๕

เด็กชายวิสิษฏ์ ทองศรีสุข
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๕๖

เด็กชายวุฒิพงษ์ ยองขอด
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๕๗

เด็กชายณคฤญญ์ เอมะรุจิ
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๕๘

เด็กชายอลงกรณ์ ฉำชืน

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๕๙

เด็กชายสุพจน์ สงค์ปรีดา
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๖๐

เด็กชายปราเมษฐ วงศ์ตัว
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๖๑

เด็กหญิงสุภาภรณ์ เมืองมาก
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๖๒

เด็กหญิงรุจิรดา นิตุธร
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๖๓
เด็กหญิงกัญญาณพัชร

ภามา

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๖๔

เด็กหญิงชมพูนิช ฝูงหอม
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๖๕

เด็กหญิงรัชนีกร จันเพ็ง
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๖๖

เด็กหญิงธนัญชนก แสงสุริยะ
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๖๗

เด็กหญิงพิรญาณ์ วงศ์ชาลี
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๖๘

เด็กหญิงสกาวรัตน์ เสนจันทร์ฒิไชย
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๖๙

เด็กหญิงนพัชกร คุณรักษ์
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๖๘ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๗๐

เด็กหญิงศศินิภา ทรงกรด
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๗๑

เด็กหญิงธนัชชา พูมการย์ช่าง
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๗๒

เด็กหญิงจิรัชญา เหล่าพลายนาค
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๗๓

เด็กหญิงตีรณา เหล่าอัน

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๗๔

เด็กหญิงภิชญานันท์ จรัสกุล
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๗๕

เด็กชายปฏิภาณ นาควารี
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๗๖

เด็กชายอภิชาติ ศรีโฉมงาม
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๗๗

เด็กชายอัครเดช อบภิรมย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๗๘

เด็กชายอภิวัฒน์ ตึกปากเกล็ด
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๗๙

เด็กหญิงชนากานต์ พึงมาก

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๘๐

เด็กหญิงปาริสา แรงดี
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๘๑

เด็กชายรัฐภูมิ กวนศักดิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๘๒

เด็กชายศุภกร มะดาศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๘๓

เด็กหญิงอริสรา สิทธิชัยเจริญ
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๘๔

เด็กหญิงธนัญญา เมธาวัชร์ศรีกุล
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๘๕

เด็กชายจักรวุฒิ จูสิงห์
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๘๖

เด็กหญิงวรัญชญา กุมุท
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๘๗

เด็กหญิงญาณิศา ภูมิโคกรักษ์
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๘๘

เด็กชายชิณภาค คุรุสุวรรณ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๘๙

เด็กหญิงศิริพันธ์ จันทาทุม
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๙๐

เด็กชายนันทนัช แซ่เย่อ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๙๑

เด็กชายเอกราช จาดภักดี
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๙๒

เด็กชายธีรพัฒน์ พุทไธสง
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๙๓

เด็กชายพศวีร์ โคตมาศ
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๙๔

เด็กชายธนพลธ์ ศรีตะเวน
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๙๕

เด็กชายมงคล ประดิษฐจา
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๙๖

เด็กชายธีรภัทร์ พรมแก้ว
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๙๗

เด็กชายศราวุฒิ ปองคำสิงห์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๙๘

เด็กชายณัฐพงษ์ เกตุพรม
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๓๙๙

เด็กชายเพชร วิบูลย์ชัย
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๐๐

เด็กชายมงคล ปญญาอุด
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๐๑

เด็กชายธนพัฒน์ เกตุรุ่งเรือง
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๐๒

เด็กชายสุทธิพงษ์ แสงแก้วสุข
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๐๓

เด็กชายวทัญู น้อยแรม
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๐๔

เด็กชายธนพัฒน์ เพียหล้า
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๖๙ / ๓๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๐๕

เด็กชายณภัทร ทองอ่อน
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๐๖

เด็กชายปฏิภาน นามเวช
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๐๗

เด็กชายสิทธิโชค โตใย
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๐๘

เด็กชายเจตนิพัทธ์ นิธิกาญจนโชติ
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๐๙

เด็กชายคุณากร คำพุ่ม
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๑๐

เด็กชายธนภัทร ถวิลการ
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๑๑

เด็กหญิงสรวีย์ ดวงจันทร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๑๒

เด็กหญิงจิราพร สุดชะเนย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๑๓

เด็กหญิงวิภาดา แก้วชนะ
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๑๔

เด็กหญิงธาราทิพย์ ปนทอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๑๕

เด็กหญิงไข่มุก กุลวงษ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๑๖

เด็กหญิงนฤกานต์ สุริย์สอน
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๑๗

เด็กหญิงศิริญากร ปะโปตินัง
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๑๘

เด็กหญิงญาณิศา ไชยวงศ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๑๙

เด็กหญิงปาวดี พรเลิศสิริกุล
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๒๐

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ศรีนาค
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๒๑

เด็กหญิงอิสริยา วงศ์คำ
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๒๒

เด็กหญิงนำทิพย์ ตุ้มทอง
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๒๓

เด็กชายรติวรรธน์ โทนสูงเนิน
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๒๔

เด็กชายสุทธิภัทร กองวุฒิ
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๒๕

เด็กชายรพีภัทร กุลประสงค์
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๒๖
เด็กหญิงพิมพ์ปฏิภาณ

ถาสินแก้ว
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๒๗

เด็กหญิงสุชาดา เรืองสุขสุด
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๒๘

เด็กชายนพเก้า โกศลเวช
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๒๙

เด็กชายฉัตรมงคล สุขจันทร์
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๓๐

เด็กชายศิริวัฒน์ อุ่นกาย

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๓๑

เด็กชายกฤติเดช เจริญทัศน์
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๓๒

เด็กหญิงกรองแก้ว ยะรังวงษ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๓๓

เด็กชายธนธรณ์ พวงศรี
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๓๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ นาคศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๓๕

เด็กชายดุษิต บุญเกิด
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๓๖

เด็กชายอิศรา สังขศิลา
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๓๗

เด็กหญิงทอแสงรัศมี แสงทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๓๘

เด็กหญิงวราภรณ์ ชัยบุรม
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๓๙

เด็กหญิงประภัสสร จุอุบล
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๗๐ / ๓๘๕

้
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สป ๒๔๖๐/๐๒๔๔๐

เด็กหญิงสุภัทรสรณ์ เหว่าขจร
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๔๑

เด็กชายภูมิชนก ม้าชัย
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๔๒

เด็กชายศุภกร ไชยลุม
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๔๓

เด็กชายวรพงศ์ อภิรัตน์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๔๔

เด็กชายวิชิตชัย รอดสิน
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๔๕

เด็กหญิงนริศรา วงศ์มุกดาพร

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๔๖

เด็กหญิงจิตรลดา จันทร์สกุล
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๔๗

เด็กหญิงสุภิดา ภูสีฤทธิ

์

๒๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๔๘

เด็กชายอารี อัลกาบานี

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๔๙

เด็กหญิงชนิกานต์ ขันทอง
๑๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๕๐

เด็กชายศุภณัฐ เสตะพันธ์
๑๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๕๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ปาริยะ
๒๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๕๒

เด็กชายภัทรพล เกษละคร
๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๕๓

เด็กหญิงศศิภา บันทะแพทย์
๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๕๔

เด็กหญิงกาญจนา พยัคคง ๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๕๕

เด็กหญิงชนัญธิดา ชุ่มสมบัติ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๕๖

เด็กชายวิทวัฒน์ ปาระจูม
๒๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๕๗

เด็กชายภูวดล เบ็ญกุล
๑๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๕๘

เด็กหญิงบุญนิศา วงศ์พุฒิกร
๑๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๕๙

เด็กชายวีรภัทร โทรัตน์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๖๐

เด็กชายพละชัย สุขศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๖๑

เด็กชายอภิรักษ์ โตทุ้ย
๒๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๖๒

เด็กชายอภิเชษฐ์ รียะวงค์
๒๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๖๓

เด็กชายชิษณุพงษ์ จันทร์เพ็ง
๒๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๖๔

เด็กชายภาณุเทพ จาดเมือง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๖๕

เด็กชายภาณุพงศ์ แดนละลม
๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๖๖

เด็กหญิงปวารณา พลโดด
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๖๗

เด็กหญิงรามิล บุตรนำเพชร
๑๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๖๘

เด็กชายปวีณ์กร พัชรอุษณีย์
๒๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ชาญสูงเนิน
๑๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๗๐

เด็กชายศรุต
ถาวรฤทธิเดชากุล

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๗๑

เด็กหญิงณัฐรัตน์ อรุณมงคลศิลป
๑๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๗๒

เด็กชายธีรภัทร พูนศรี
๓๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๗๓

เด็กชายนฤนาท คำดี ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๗๔

เด็กชายอนุชา มะปะเข
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๗๑ / ๓๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๗๕

เด็กชายธีรภัทร์ พงษ์สุวรรณ
๓๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๗๖

เด็กชายปรัชญา ภัทรพิชญกุล
๒๒/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๗๗

เด็กชายธนภัทร อินทรักษา
๑๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๗๘

เด็กหญิงธัญชนก กำบัง ๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๗๙

เด็กชายพีรพัฒน์ เรืองทัพ
๑๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๘๐

เด็กหญิงนุสราภรณ์ สีทนชัย ๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๘๑

เด็กชายณัฐพล จิตธรรม
๒๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๘๒

เด็กชายภานุพงศ์ วงษ์อนันต์ ๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๘๓

เด็กหญิงปริมญาดา สินเมือง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๘๔

เด็กหญิงชลธิชา มากจันทร์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๘๕

เด็กหญิงขนิษฐา แพหมอ
๑๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๘๖

เด็กชายจริวัฒน์ เลิศประไพสกุล
๒๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๘๗

เด็กชายภูเบส ภูบัวใบ ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๘๘

เด็กหญิงธีราพร นิพรรัมย์
๑๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๘๙

เด็กชายสิทธิชัย ขำจริง
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๙๐

เด็กหญิงสุทธาธินี เสนสี
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๙๑

เด็กชายธัญเทพ ม่วงทิม
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๙๒

เด็กหญิงสุพรรณิกา บัวทอง
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๙๓

เด็กชายอรรถพร น่วมศิริ
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๙๔

นางจันทนา ศรีหิรัญ
๐๙/๐๕/๒๕๑๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๙๕

นายธีรยุทธ นิมิตรดี
๐๑/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๙๖

นางสาวเบญจวรรณ สุ่มมาตย์
๑๙/๐๖/๒๕๒๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๙๗

นายสันทัด บุญทวี
๒๐/๐๘/๒๕๒๕

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๙๘

นายนันทวัฒน์ รุ่งแสง
๒๙/๐๔/๒๕๑๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๔๙๙

นายพุฒินันทน์ นาคบุตร
๐๓/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๐๐

นางสาวเอษนีย์ เพ็ชรณรงค์
๐๙/๐๒/๒๕๑๔

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๐๑

นางอุบลรัตน์ สีหะ
๒๒/๐๒/๒๕๐๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๐๒

นางสาวรัชนีวรรณ เวชปาน
๒๐/๐๑/๒๕๒๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๐๓

นางสาวสุวรรณา สรวมศิริ
๑๐/๐๖/๒๕๒๔

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๐๔

นางสุริยพร จำปาทอง
๐๙/๐๔/๒๕๑๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๐๕

นางสาววิลัยวรรณ กองภูเขียว
๒๕/๐๖/๒๕๒๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๐๖

นางมณีวรรณ บุญครอง
๒๐/๐๓/๒๕๑๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๐๗

นางสาวชญานิษฐ์ สุขพอดี
๒๗/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๐๘

นายณัทณเอก ชินโช
๓๑/๐๓/๒๕๒๑

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๐๙

นางสาวสุดาทิพย์ พันสีหะ
๐๒/๐๙/๒๕๓๒

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๗๒ / ๓๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๑๐

นายทรงคุณ เหมพันธุ์
๐๒/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๑๑

นางสาวสารภี วรรณทอง
๐๒/๐๒/๒๕๓๑

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๑๒

นายศุภชัย ศรีอาจ
๑๗/๐๒/๒๕๑๕

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๑๓

นางสาวสุภาดา สงฆ์พิมพ์

๒๙/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๑๔

นายพรชัย จงสุวัฒน์ชัย
๑๗/๐๙/๒๕๑๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๑๕

นางสาวปวริศา ลือโสภา
๑๑/๐๒/๒๕๑๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๑๖

นางสาวแสงรวี พิณสุวรรณ
๑๕/๐๓/๒๕๑๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๑๗

นางสาวสุมิตรา คำมา
๒๓/๐๗/๒๕๒๓

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๑๘

นางสาวอรพิน โคตวิทย์
๐๗/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๑๙

นายพรภวิษย์ มนตร์วัชรินทร์
๐๖/๑๑/๒๕๑๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๒๐

นางสาวสุกัญญา มรกตคันโธ
๐๑/๑๒/๒๕๑๕

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๒๑

นางสาวหนึงฤทัย

่

ศิริรัตน์
๐๑/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๒๒

นางสาวบูรนี โพลังกา
๒๕/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๒๓

นายรณภพ แก้วมาก
๐๕/๐๖/๒๕๓๔

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๒๔

นางนิราพร เพ็งศรีโคตร
๒๕/๐๘/๒๕๒๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๒๕

นางสาวพรพิมล ฤทธาพรม
๐๙/๐๙/๒๕๒๑

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๒๖

นางเฟองฟา หาญรักษ์
๑๗/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๒๗

นางสุนิศา พลเมือง
๑๙/๐๒/๒๕๒๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๒๘

นางสาวพัชรี มะลิงาม
๑๘/๐๘/๒๕๒๕

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๒๙

นางสาวขนิษฐา ผลาโชติ
๐๖/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๓๐

นางสาวอัยรัดดา พูลศรี
๐๑/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๓๑

นางสาวเนตรนภา โสภาพรม
๑๐/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๓๒

นางสาวปรียาภรณ์ คำผุด
๓๐/๐๓/๒๕๓๒

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๓๓

นางสาวณัฐกุล โยคะโส
๒๕/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๓๔

นางสาวจรรยา โปร่งจิตร

๑๔/๑๑/๒๕๒๒

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๓๕

ว่าทีร้อยตรีเจนยุทธ

่

ทังกลาง

่

๑๔/๐๒/๒๕๒๐

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๓๖

นางสาวมาลิสา รักษ์วงษ์
๑๒/๐๘/๒๕๒๒

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๓๗

นางสาววัชรินทร์ สายแถม
๐๓/๐๘/๒๕๓๒

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๓๘

นางสาวกุสุมา ทองเรือง
๑๓/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๓๙

นางสาวกุสุมา เรืองฤทธิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๓๒

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๔๐

นางสาวนันทพร เชียงโญ
๓๐/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๔๑

นางสาวนุสมล เรืองตระกูล
๐๒/๐๖/๒๕๓๓

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๔๒

นายสุชาติ ศรีกัญหา
๐๖/๐๖/๒๕๑๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๔๓

นางมณี เนืองนาคา

่

๐๔/๐๑/๒๕๐๗
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๔๔

นายณัฐภัทร ปานทอง
๐๔/๐๖/๒๕๓๔

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๗๓ / ๓๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๔๕

นางจิณห์วรา เย็นวัฒนา
๐๙/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๔๖

นายธนธร เจนวรกิจ
๐๓/๐๕/๒๕๓๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๔๗

นางสาวณัฐชานันท์ รอตสถิตย์
๒๐/๐๘/๒๕๓๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๔๘

นางสาวสุดารักษ์ อุ่นวงศ์
๑๑/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๔๙

นายภาณุ นกอำพล
๐๖/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๕๐

เด็กชายราชภูมิ หมันสน

่

๒๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๕๑

เด็กชายเพชรอนันต์ อรุโณทยากร
๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๕๒

เด็กหญิงบุญญรัตน์ พรมบน
๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๕๓

เด็กหญิงวริศรา ศิริเวช
๑๔/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๕๔

เด็กชายทรัพย์สิริ ทองบุ
๑๒/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๕๕

เด็กชายณัฐพัชร์ เล็กประดิษฐ์
๒๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๕๖

เด็กหญิงพัชรพร โสภา
๒๗/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๕๗

เด็กหญิงภัทรวดี สิงห์ชุม

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๕๘

เด็กชายภูริธันย์ โรจนวิทยานันท์ ๘/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๕๙

เด็กชายบุณยรัตน์ อัสดง
๓๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๖๐

เด็กชายวีระภาพ ก้อนวิมล
๒๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๖๑

เด็กชายตะวัน มลิวัลย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๖๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ มิงวรรณ

่

๒๒/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๖๓

เด็กหญิงปนัดดา ภู่พวง ๕/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๖๔

เด็กหญิงชรินรัตน์ จันทะเสวี ๙/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๖๕

เด็กชายภูมริน อามอ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๖๖

เด็กชายธนพัทธ์ จันอาจ

่

๒๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๖๗

เด็กชายมาฆะ มุกดาประกร ๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๖๘

เด็กชายชัชชัย ศิลาล้อม
๑๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๖๙

เด็กชายวงศกร สอนคร้าม
๒๓/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๗๐

เด็กหญิงชลธิชา แสงกิริยา

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๗๑

เด็กหญิงณัฐณิชา โพธิประสิทธ์

์

๒๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๗๒

เด็กชายปาณัสม์ ประจักษ์บรรจง ๒/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๗๓

เด็กชายจิรายุ ชินเชษฐ์
๒๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๗๔

เด็กหญิงนราทิพย์ วงดวงฝา ๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๗๕

เด็กชายเจษฏา ลุงส่ง
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๗๖

เด็กชายนวพล ศรีสันทัด
๑๓/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๗๗

เด็กหญิงพนิตนันท์ เนตรน้อย ๘/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๗๘

เด็กชายนพรัตน์ เหมียดบำรุง ๗/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๗๙

เด็กชายเสกสรรค์ ทองนำ
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๗๔ / ๓๘๕

้
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สป ๒๔๖๐/๐๒๕๘๐

เด็กหญิงอุษามณี ไชยเสริม ๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๘๑

เด็กหญิงมณฑาทิพย์ โอชะสานนท์
๓๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๘๒

เด็กชายรพีพัฒน์ บุญสิทธิ
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๘๓

เด็กชายเศรษฐพงศ์ เดชาติวงศ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๘๔

เด็กชายทรงศักดิ

์

บุญปก
๑๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๘๕

เด็กชายณัฐพันธุ์ นาสวาท
๒๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๘๖

เด็กชายศิวกร จันทร์ภิรมย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๘๗

เด็กชายหัสดิน วิมานทอง ๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๘๘

เด็กหญิงพรทิพย์ อินทร์พยอม
๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๘๙

เด็กหญิงกนกวรรณ เณรเกษร
๒๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๙๐

เด็กชายกฤษฏากรณ์ สระบัว

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๙๑

เด็กชายธนสาร วีระบุรุษ
๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๙๒
เด็กหญิงปราชญาภัทร

เอ็นจันทึก ๕/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๙๓

เด็กหญิงนวพร เกตุทัต
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๙๔

เด็กหญิงกันต์ธนัท ล้วนชาญสรรค์
๑๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๙๕

เด็กหญิงชลชิชา เชชเอม

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๙๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก มีสุวรรณ์
๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๙๗

เด็กหญิงณัฐชาวี มากบุญดี
๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๙๘

เด็กชายสิทธิชัย โพธิศรี

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๕๙๙

เด็กชายรัฐภูมิ เจริญสมบัติ ๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๐๐

เด็กชายศิริุตร์ ซัดเราะมาน
๑๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๐๑

เด็กชายธนกร เสียวทอง

้

๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๐๒

เด็กชายอัครพล เพิมลาภ

่

๑๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๐๓

เด็กชายธีรภัทร กัญญาวุฒิ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๐๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ปตสุวรรณ
๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๐๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชุมนุม
๒๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๐๖

เด็กชายเทิดศักดิ

์

แสงเพ็ง ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๐๗

เด็กชายวรวิช เด่นศรี
๒๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๐๘

เด็กชายนัธทวัฒน์ ธาดากุลยา
๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๐๙

เด็กชายธีรภัทร มากบุญดี
๒๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๑๐

เด็กชายอัศวเดช เสนตา
๒๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๑๑

เด็กหญิงมนัสยา ผัดเวิน

้

๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๑๒

เด็กหญิงญาณิศา อ่อนสมบัติ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๑๓

เด็กชายยิงศักดิ

่ ์

รอดบรรจบ
๑๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๑๔

เด็กหญิงมัทนา จันแสง
๒๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๗๕ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๑๕

เด็กชายอนันดา ปุราชะโก

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๑๖

เด็กหญิงณัฐริกา แรมสูงเนิน ๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๑๗

เด็กหญิงทิฆัมพร แก้วประดิษฐ ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๑๘

เด็กชายอานนท์ ประดิษฐ์จา
๑๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๑๙

เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีนิล
๒๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๒๐

เด็กชายคณาวุฒิ เวชกุล
๑๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๒๑

เด็กหญิงชญานิน รุ่งแจ้ง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๒๒

เด็กหญิงพรสุข แสนสูงเนิน
๒๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๒๓

เด็กหญิงแก้วมรกต กลินประทุม

่

๒๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๒๔

เด็กชายนวพล สิริลาไพ
๑๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๒๕

เด็กชายเพชรกล้า จุนมุสิก
๒๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๒๖

เด็กชายอธิชา ทรพับ
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๒๗

เด็กหญิงปริญญาพร กลินสุบรรณ์

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๒๘

เด็กหญิงนำทิพย์ คำหริม

่

๓๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๒๙

เด็กหญิงเกวลิน ขวัญวงษ์ทิม
๒๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๓๐

เด็กหญิงกัลยากร แก้วลอดหล้า ๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๓๑

เด็กชายกรยุทธ ไชยรัตน์
๑๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๓๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จันทร
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๓๓

เด็กหญิงนลิตา จำปาหอม
๒๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๓๔

เด็กชายทักษิณ ขำดี
๑๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๓๕

เด็กชายนาวี บำรุงกลาง
๑๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๓๖

เด็กชายชินดนัย วิถี

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๓๗

เด็กหญิงศศิกานต์ สมศรี
๑๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๓๘

เด็กชายพีรภัทร ศรีจันทร์แดง ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๓๙

เด็กชายนารา สร้อยสังวาลย์ ๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๔๐

เด็กชายฉัตรชัย ทองพิทักษ์ ๔/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๔๑

เด็กชายนิธิ ศรีจรัญ
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๔๒

เด็กชายพบธรรม สุทธิมณีนันท์
๑๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๔๓

เด็กชายนราธร แปลกโฉมฉิน
๑๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๔๔

เด็กชายฉัตรมงคล พงษ์พันธ์ ๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๔๕

เด็กชายชัยวัฒน์ แก้วคงคา
๑๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๔๖

เด็กชายนันทพงษ์ ชูรีมี ๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๔๗

เด็กชายนันทพัฒน์ ชูรีมี ๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๔๘

เด็กชายณัฐวุฒิ อยู่แก้วกิง

่

๑๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๔๙

เด็กหญิงรัตนากร ตู้ทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๗๖ / ๓๘๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๕๐

เด็กหญิงชนาภา หาญสระคู

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๕๑

เด็กหญิงนภัส อินทรธวัช
๑๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๕๒
เด็กหญิงประทุมทิพย์ แปลกเจริญ ๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๕๓

เด็กชายศรัณยู วุฒิศิลป ๓/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๕๔

เด็กชายธุรกิจ บุษราคัม
๑๘/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๕๕

เด็กชายรพีภัทร ศรีเพ็ชร
๒๐/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๕๖

เด็กชายอัษฎาวุธ จินตริน

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๕๗

เด็กหญิงอาริษา กันนุฬา ๒/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๕๘

เด็กชายภูมิภัทร ตรีสง่า

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๕๙

เด็กชายจักรี อานอ่อน ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๖๐

เด็กชายเจษฏา ปจมล
๓๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๖๑

เด็กชายปยวิทย์ แซ่อือ

้

๑๑/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๖๒

เด็กชายณภัทร แผ่นทอง
๓๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๖๓

เด็กชายทองพูล สุขเจริญ
๑๔/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๖๔

เด็กชายกันตภพ แซ่เหงียว

้

๓๐/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๖๕

นายนันทวุฒิ ชัยระแหง
๒๔/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๖๖

เด็กหญิงอรณิชา ใจหมัน

่

๒๓/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๖๗

เด็กชายพีรทัต จุปะมัตตัง
๑๒/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๖๘

นายชัชพงษ์ ศักดิไพศาล

์

๑๕/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๖๙

เด็กชายอนุรักษ์ นุชเสียงเพราะ ๔/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๗๐

เด็กชายธนพงษ์ พงษ์ต้น
๒๔/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๗๑

เด็กชายพีรณัฐ จุปะมัตตัง
๑๒/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๗๒

เด็กชายธีรยุทธ แสงจันทร์ ๒/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๗๓

เด็กชายกฤตยชญ์ สมวงค์
๑๔/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๗๔

เด็กชายทศพล นิโรจน์รัมย์ ๑/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๗๕

นายยุทธพงษ์ ทองศรี
๑๑/๕/๒๕๑๘

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๗๖

นางอรปรียา โสดา

๒๒/๑๑/๒๕๒๒

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๗๗

นายศุภกิจ วงค์แสง
๑๗/๗/๒๕๒๔

โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๗๘

นางสาวริมล โพธิชัยรัตน์

์

๑๙/๕/๒๕๒๔
โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๗๙

นางสาวดลพร ปญญารัมย์ ๗/๑/๒๕๒๓ โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษา  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๘๐

เด็กชายเมธพนธ์ ภู่ประจำศิลป
๒๘/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๘๑

เด็กชายกฤษณรร สาริยันต์
๑๗/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๘๒

เด็กชายชินภัทร สนคู่ในไพร
๒๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๘๓

เด็กชายคำรณ รักเชียง
๑๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๘๔

เด็กชายรณกร แสนตา
๒๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๗๗ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๘๕

เด็กชายลภภากร ศรีดากุล

๑๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๘๖

เด็กชายศุภวิชญ์ มูณีวรรณ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๘๗

เด็กชายทินกฤษ ใจโต
๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๘๘

เด็กชายมนูญ กลางพงษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๘๙

เด็กชายภัคดิกุล ปะวะภูทะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๙๐

เด็กชายอนุชัย ปานดวง
๒๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ กลินถือศิล

่

๑๐/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๙๒

เด็กชายกษิดินทร แก้วประเสริฐ
๒๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๙๓

เด็กชายเรืองกฤษณ์ วิเศษไชยศรี ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๙๔

เด็กชายทวีชัย วรหิรัญ ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๙๕

เด็กหญิงขวัญจิรา ใจนิม

่

๒๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๙๖

เด็กหญิงสุปรียา ชุติสิริยานนท์
๑๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๙๗

เด็กหญิงกัญญาวีร์ อรุณประเสริฐ ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๙๘

เด็กหญิงเนตรนภา เกตุประสิทธิ

์

๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๖๙๙

เด็กหญิงพัชรี พวงธรรม
๑๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๐๐

เด็กหญิงภูริชา วิกสูงเนิน
๑๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๐๑

เด็กหญิงภัคจิรา พรมเรศ ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๐๒

เด็กหญิงณัฐณิชา สวนไผ่

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๐๓

เด็กหญิงธันยเรศ สุริยวงษ์
๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๐๔

เด็กหญิงณัฐณิชา แสงทอง
๑๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๐๕

เด็กหญิงปฐมพร สัจจมัน

่

๑๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๐๖

เด็กหญิงจิตตกานต์ ยิมละมัย

้

๑๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๐๗

เด็กหญิงไอรดา หนูใหญ่ศิริ
๒๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๐๘

เด็กหญิงเพลงพิณ สีเชียงหวาง ๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๐๙

เด็กชายกรวิชญ์ สามิตโสตถิ
๒๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๑๐

เด็กชายณัฐภัทร จันทร์อิม

่

๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๑๑

เด็กชายสิทธิกร พุ่มโพธิ

์

๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๑๒

เด็กชายจักรกฤษณ์ ชนะบุญ
๒๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๑๓

เด็กชายพงศพัศ ทองอำไพ ๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๑๔

เด็กชายสุเมธ ภิมา
๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๑๕

เด็กชายปวริศ ทองดี
๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๑๖

เด็กชายสุรพงษ์ สายคง
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๑๗

เด็กชายปฏิภาณ คุ้มกัน
๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๑๘

เด็กชายธีรภัทร พอกแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๑๙

เด็กชายสัตยา พอกแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๗๘ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๒๐

เด็กชายปุณยวัจน์ ยาผิว
๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๒๑

เด็กชายพชร วรวงศานุกูล
๑๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๒๒

เด็กชายเรืองยศ จันทร์ใด
๒๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๒๓

เด็กชายนนทพัทธ์ แสงอุไร
๑๐/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๒๔

เด็กชายสิวิกรมณ์ โนคำ
๑๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๒๕

เด็กชายสุภัทร ไสยสุภี
๒๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๒๖

เด็กหญิงรุ่งนภา พิมพ์ดิษฐ์ ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๒๗

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา พงศ์พิมพ์ ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๒๘

เด็กหญิงอารียา บุญรอด ๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๒๙

เด็กหญิงศศิกานต์ คงยิงหาร

่

๑๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๓๐

เด็กหญิงอชิรญา อินทร์ชูโต ๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๓๑

เด็กหญิงกุลิสรา สวนมะลิ ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๓๒

เด็กหญิงณัฐชยพร เปรียมพิมาย

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๓๓

เด็กหญิงปรียาวีร์ ศรีรักษา
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๓๔

เด็กหญิงสุพิชฌา จันทร์สวัสดิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๓๕

เด็กหญิงขวัญจิรา คัมภีรสิริอมร

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๓๖

เด็กหญิงสุทัตตา ขุนหอม

๑๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๓๗

เด็กหญิงพรธีรา ศรีพิกุล ๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๓๘

เด็กหญิงพรรณนิสา รัตนารักษ์ ๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๓๙

เด็กหญิงอัจฉรา ศรีโมลา
๑๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๔๐

เด็กหญิงนิชกานต์ บูรณะพูนวรรณ
๑๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๔๑

เด็กหญิงนันทนัช โค่นดอนขวาง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๔๒

เด็กชายจักรภัทร ธิสาร ๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๔๓

เด็กชายเมธัส ทวีสิน
๑๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๔๔

เด็กชายอนุวัฒน์ ภักศรีวงษ์
๒๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๔๕

เด็กชายณัฐนนท์ โทวิรัตน์
๑๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๔๖

เด็กชายเตชิน หมันการ

่

๑๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๔๗

เด็กชายธรรมรักษ์ ปะตังเวสา
๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๔๘

เด็กชายนภดล อุระโสภณ
๑๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๔๙

เด็กชายทักดนัย ศิริเกษ ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๕๐

เด็กชายอาณัฐ สะยอวรรณ
๑๐/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๕๑

เด็กชายกลวัชร สามิตโสตถิ
๑๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๕๒

เด็กชายกนต์ธร ถนอมกลิน

่

๑๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๕๓

เด็กหญิงจันจิรา ลิมประพันธ์

้

๒๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๕๔

เด็กหญิงณิชาดา เกตดี ๘/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๗๙ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๕๕

เด็กหญิงปริตตา ก๋งเกษม
๑๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๕๖

เด็กหญิงอรพร ดีดอกไม้
๒๐/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๕๗

เด็กหญิงเจนจิรา ตังทองคำ

้

๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๕๘

เด็กหญิงศศิวิมล เลิศใต้หล้า
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๕๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ มาลัยบาน
๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๖๐

เด็กหญิงอรปรียา กันทะฟู

๒๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๖๑

เด็กหญิงชาลิสา คนหาญ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๖๒

เด็กหญิงปาณิสรา สอนภาษิต

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๖๓

เด็กหญิงวิศัลย์ศยา พานเงิน
๒๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๖๔

เด็กหญิงพรณัฐฐา เพชรผล ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๖๕

เด็กหญิงกาญจนา ภูนำทอง
๑๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๖๖

เด็กหญิงเขมจิรา จันทร์เรือง
๒๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๖๗

เด็กหญิงปยนันท์ จันทะคัด ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๖๘

เด็กหญิงบุญบารมี ชืนใจ

่

๑๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๖๙

เด็กหญิงภัทรนันท์ สร้อยทอง
๒๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๗๐

เด็กชายฑีฆายุ วิริยะประเสริฐ ๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๗๑

เด็กชายสุภวัทน์ วงศ์ณรัตน์
๑๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๗๒

เด็กชายภูมิภัทร ตันปนตา
๑๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๗๓

เด็กชายธีรภัทร กาญจนศิริ
๒๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๗๔

เด็กชายกันตภณ ปะตาทะนัง ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๗๕

เด็กชายณัฐนันท์ เพิมภักดี

่

๑๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๗๖

เด็กชายภูมิรพี สกุลผล ๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๗๗

เด็กชายดวงดาว จันทร์ล้อม ๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๗๘

เด็กชายนันทชัย เทพทอง
๑๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๗๙

เด็กชายชัชชัย ลิลาศรีไพศาล
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๘๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อุ่มไกร
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๘๑

เด็กชายอิทธิ ไพเราะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๘๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ดูสันเทียะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๘๓

เด็กชายภูเมธา ทิวาลัย ๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๘๔

เด็กชายอานนท์ ฟกทอง
๑๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๘๕

เด็กชายธนกฤต คล้ายแก้ว ๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๘๖

เด็กชายพลพงศ์ เกิดแสง ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๘๗

เด็กหญิงธัญชนก ละออเหล่า
๑๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๘๘

เด็กหญิงกัญญามาศ คาวีโชติ
๒๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๘๙

เด็กหญิงนันทิชา แสงขำ
๒๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๘๐ / ๓๘๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๙๐

เด็กหญิงสรัลดา บูชาพันธ์
๒๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๙๑

เด็กหญิงชนากานต์ เมฆวิจิร ๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๙๒

เด็กหญิงจันจิรา ช้างเจริญ
๑๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๙๓

เด็กหญิงกมลนภา ภู่เกตุ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๙๔

เด็กหญิงแพรวา ชะม้อย

๒๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๙๕

เด็กหญิงสร้อยสุดา คงคาสัย
๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๙๖

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ โคตุทา ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๙๗

เด็กหญิงรัชสา สาธุวรรณ ๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๙๘

เด็กหญิงณัฐชา ใจใหญ่ ๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๗๙๙

เด็กหญิงปวันรัตน์ บุญชะโต
๒๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๐๐

เด็กหญิงดลดา เหมือนขวัญ
๒๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๐๑

เด็กหญิงณิชา ดาสัว

่

๒๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๐๒

เด็กชายรณกฤต วงเวียน
๒๐/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๐๓

เด็กชายภานุวัฒน์ แก้วดอนรี
๑๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๐๔

เด็กชายนพรัตน์ หนองใหญ่
๒๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๐๕

เด็กชายภาคิณ โหตรภวานนท์
๒๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๐๖

เด็กชายศุภสัณห์ อินทเชตุ
๑๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๐๗

เด็กชายปฎิภาณ ตรีกุล ๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๐๘

เด็กชายกิตติทัต สุวรรณดวง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๐๙

เด็กชายศุภณัฐ กิรัมย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๑๐

เด็กชายภูดิศ กิรสมุทรานนท์
๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๑๑

เด็กชายกิตติภณ เชืออิน

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๑๒

เด็กชายยศกร ก้อนคำ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๑๓

เด็กชายพัชรพล ใจกล้า
๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๑๔

เด็กชายธนาวุธ ดีพา

๑๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๑๕

เด็กชายพันธนา สายใยทอง
๑๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๑๖

เด็กชายศิรวิชญ์ ภูมิลาด
๒๐/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๑๗

เด็กชายพีรวิทย์ แก่นจันทน์ ๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๑๘

เด็กชายรังสิมันต์ ทองแก้ว ๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๑๙

เด็กหญิงภัทรวรรณ สร้อยสุวรรณ ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๒๐
เด็กหญิงเพชรไฟรินทร์

ลวีรุ่งโรจนื
๑๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๒๑

เด็กหญิงพรนำพลอย พรรณอินทร์ ๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๒๒

เด็กหญิงปรีชาติ มังมีผล

่

๒๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๒๓

เด็กหญิงอินทิรา จันทะปญญา ๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๒๔

เด็กหญิงสิริยากร ชินแก้ว

้

๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๘๑ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๒๕

เด็กหญิงกฤติยา ประสงค์ผลชัย ๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๒๖

เด็กหญิงปรางค์วลัย จันทนะเสวี
๑๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๒๗

เด็กหญิงจิราภา ใจพิทักษ์ทรัพย์ ๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๒๘

เด็กหญิงพรทิพย์ ทินเทียง

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๒๙

เด็กหญิงณิชารีย์ ศิลปเวช
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๓๐

เด็กหญิงทัศนีย์วรรร คำมี
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๓๑

เด็กหญิงอิสราภรณ์ ฐานะเลิศเกษม
๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๓๒

เด็กหญิงวัชโรธร สุภาพ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๓๓

เด็กหญิงจิรวรรณ คงทรัพย์
๒๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๓๔

เด็กหญิงปริยากร นามอภัย
๓๐/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๓๕

เด็กหญิงฉัตรวรุณ จินดามณี ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๓๖

เด็กชายณัฐพงศ์ ประสพสุข
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๓๗

เด็กชายนนทณัฐ สุวรรณมิตร
๑๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๓๘

เด็กชายอมรเชษฐ์ นิธิโรจน์ศุรณา
๑๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๓๙

เด็กชายณัฐพนธ์ ชืออารมย์

่

๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๔๐

เด็กชายณัฐพล หาดี
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๔๑

เด็กชายนิวัติ หาญตับเหล็ก ๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๔๒

เด็กชายนรวรรธน์ จิรจิตตนันท์
๒๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๔๓

เด็กชายกรชนก ศรีพารัตน์
๒๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๔๔

เด็กชายธเนศพล แพงทรัพย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๔๕

เด็กชายธรรมศักดิ

์

เจริญศักดิสิทธิ

์ ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๔๖

เด็กชายกฤตเมธ แสงวงค์
๑๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๔๗

เด็กชายปฐมพงษ์ รัตนทิพย์
๒๐/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๔๘

เด็กชายภูมิพัฒน์ อันทะศรี
๑๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๔๙

เด็กชายณฐกร พุ่มกลิน

่

๑๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๕๐

เด็กชายธีรวัฒน์ แก้วแหวน ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๕๑

เด็กชายธนากรณ์ แย้มกลาง
๓๐/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๕๒

เด็กชายศิครินทร์ ภู่พลับ ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๕๓

เด็กหญิงจิรนันท์ จันทจร
๒๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๕๔

เด็กหญิงมลทิราลัย จันทโร ๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๕๕

เด็กหญิงศุภิสรา อินผิว
๒๖/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๕๖

เด็กหญิงสุทธิดา โพธิเกษม

์

๒๗/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๕๗

เด็กหญิงภัทราภรณ์ วรากฤษวงศ์
๓๐/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๕๘

เด็กหญิงภัทนภา บุญครอบ ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๕๙

เด็กหญิงอนุธิดา ฟกแฟง ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๘๒ / ๓๘๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๖๐

เด็กหญิงดลวิตรา วิเศษศิริ
๑๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๖๑

เด็กหญิงเอมิกา กล่อมเกลา
๑๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๖๒

เด็กหญิงพิริยวลัย ชำกลม
๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๖๓

เด็กหญิงพัชริญาภา เจริญพร
๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๖๔

เด็กหญิงเอมชมนัส ทอระหัน
๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๖๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ภูจริต
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๖๖

เด็กหญิงณัฐชลีย์ นิยมไทย

๑๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๖๗

เด็กหญิงอริษา เบญจพล

๒๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๖๘

เด็กหญิงอรอุมา ทองอ่อน ๙/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๖๙

เด็กหญิงทิพธารา นารูลา
๑๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๗๐

เด็กหญิงเฌนิกา อาจหาญ ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๗๑

เด็กชายณัฐพล ตรีเนตร
๑๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๗๒

เด็กชายภาคภูมิ สันประเสริฐ
๒๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๗๓

เด็กชายนิธิพล ภิญโญยิง

่

๒๐/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๗๔

เด็กชายวงค์เมือง จุ่นคช ๘/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๗๕

เด็กชายภาธร
สหะวิเศษไชยชาญ ๒๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๗๖

เด็กชายสุขเกษม เกาเล็ก
๒๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๗๗

เด็กชายภานุพันธ์ นนท์ยะโส
๑๐/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๗๘

เด็กชายชาญณรงค์ แก้วบริสุทธ์
๑๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๗๙

เด็กชายพรหมพิริยะ พิศพานต์
๑๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๘๐

เด็กชายชนายุทธ จันต๊ะมูล
๓๐/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๘๑

เด็กชายธนทัต อรุณรัตน์
๓๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๘๒

เด็กชายนิติธร หลงรักษ์ ๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๘๓

เด็กชายชินวุธ ยืนสุข
๒๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๘๔

เด็กชายนพพร นวลแก้ว
๒๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๘๕

เด็กชายสหรัฐ วงศ์น้อย
๓๐/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๘๖

เด็กชายภาพตะวัน เขียวขจี
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๘๗

เด็กชายนพรัตน์ งามสง่า
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๘๘

เด็กชายพัชรพล คำวิจิตร
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๘๙

เด็กชายปฐมพร เพชรไพวัลย์
๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๙๐

เด็กชายธันวราช เสียวทอง

้

๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๙๑

เด็กชายตะวัน ปานเกษม
๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๙๒

เด็กชายกิตติ คงเรืองศรี
๑๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๙๓

เด็กหญิงอัจจิรา ใยบุญมี
๑๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๙๔

เด็กหญิงกัญญาภัค สุวรรณรังษี
๒๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๘๓ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๙๕

เด็กหญิงจิตตรานุช นรรัตน์ ๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๙๖

เด็กหญิงวริศนันท์ พรมอยู่ ๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๙๗

เด็กหญิงมลธิดา พันเพ็ง
๒๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๙๘

เด็กหญิงนันท์นภัส พรประเสริฐ
๒๐/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๘๙๙

เด็กหญิงกชนิภา สามัญจิตต์
๒๐/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๐๐

เด็กหญิงวิชชุตา รุจิโชค
๒๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๐๑

เด็กหญิงนพรัตน์ นพเก้า
๒๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๐๒

เด็กหญิงวริษรา

เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
๒๘/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๐๓

เด็กหญิงภัทราวดี จันทิมา ๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๐๔

เด็กหญิงกนกพร ทองมา
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๐๕

เด็กหญิงภัทรพร มีชูสิน
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๐๖

เด็กหญิงวัลย์วรี ม่วงทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๐๗

เด็กหญิงเกสรา จันทพุฒ
๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๐๘

เด็กหญิงสโรสินี เนียมทับทิม
๓๐/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๐๙

เด็กหญิงนัชชา เตจะสุภา
๑๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๑๐

เด็กหญิงภาณุมาศ แก้วพระฝาง
๒๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๑๑

เด็กหญิงญาณิศา ผิวผ่อง ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๑๒

เด็กหญิงอริศรา ฉายอรุณ
๒๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๑๓

เด็กหญิงภัคฐากัญญ์ สุนทรลักษณ์ ๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๑๔

เด็กหญิงชลิสรา เพ็ญสูตร
๑๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๑๕

เด็กหญิงศศิวิมล วุฒิชัย

๒๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๑๖

เด็กชายพิทักษ์ ทองดี
๓๐/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๑๗

เด็กชายปริพัฒน์ คล้อยมงคล ๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๑๘

เด็กชายสหรัฐ ช้างม่วง
๒๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๑๙

เด็กชายอิศรา เฉียบแหลม
๒๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๒๐

เด็กชายศุภชัย หิรัญพฤกษ์
๓๐/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๒๑

เด็กชายตันตระการ จันทร์เต็ม
๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๒๒

เด็กชายวลเมธ บุญชู
๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๒๓

เด็กชายเจษฎาภูมิ มุ่งหมาย
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๒๔

เด็กชายอิทธิพัทธ์ สิขเรศสกุล
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๒๕

เด็กชายชาคริต ไกรเสง
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๒๖

เด็กชายวรพจน์ หลงละเลิง
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๒๗

เด็กชายธนกฤต สุรภัทรชัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๒๘

เด็กชายเตวิช สาหร่าย
๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๒๙

เด็กชายเธียรวิชญ์ เขตต์เขือน

่

๑๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๘๔ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๓๐

เด็กชายบดินทร์ ยงสวัสดิ

์

๒๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๓๑

เด็กชายอรรถชัย วัสศิริ
๑๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๓๒

เด็กชายธรรมนูญ ปญญาสิทธิ

์

๒๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๓๓

เด็กชายเมธพนธ์ พัฒนสุธาพงศ์
๒๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๓๔

เด็กหญิงภัณฑิรา บุรมรัตน์
๑๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๓๕

เด็กหญิงจีราพร แสนสมบัติ
๑๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๓๖

เด็กหญิงวรรณวลี อุ่นทรวง
๒๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๓๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองสุข
๓๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๓๘

เด็กหญิงนนทพร พวงบุบผา ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๓๙

เด็กหญิงอรอนงค์ เจริญพิทักษ์
๑๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๔๐

เด็กหญิงปยดา พุทธปญโญ
๒๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๔๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองดี
๑๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๔๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สิบมา
๑๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๔๓

เด็กหญิงปยธิดา อมรฤทธิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๔๔

เด็กหญิงกมลวรรณ ผิวผาด
๒๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๔๕

เด็กหญิงขวัญจิรา ปากดี
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๔๖

เด็กหญิงขวัญจิรา อุ่นติบ

๊

๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๔๗

เด็กหญิงวรทัย เกิดสุข
๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๔๘

เด็กหญิงชิชา จันทิมา ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๔๙

เด็กชายนำฟา รักหทัย
๒๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๕๐

เด็กชายธวัชชัย ศรีพลนอก ๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๕๑

เด็กชายธนากร บุญรอด
๒๐/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๕๒

เด็กชายชาญชัย ศรีจำปา ๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๕๓

เด็กชายปริญญา คลังสุวรรณ
๒๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๕๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ แท่นมณี
๒๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๕๕

เด็กชายชุมพล ศรีมงคล
๑๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๕๖

เด็กชายธีรภัทร ปนช้าง
๑๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๕๗

เด็กชายอภิวัชญ์ ดาวสวย
๒๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๕๘

เด็กชายอินกวิน พนมสินธุ์
๒๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๕๙

เด็กชายกิติพันธ์ นาคไชย
๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๖๐

เด็กชายกฤติมุข เชือบุญมี

้

๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๖๑

เด็กชายชนะกานต์ อินทร์งาม

๑๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๖๒

เด็กชายพิชาภพ อินสว่าง
๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๖๓

เด็กชายนันทนัน รังสีบุตร ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๖๔

เด็กชายธีรภัทร์ เถาว์พัน ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๘๕ / ๓๘๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๖๕

เด็กหญิงสลิลลา สุเทศ
๒๐/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๖๖

เด็กหญิงกชพรรณ สุภาพัฒน์ ๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๖๗

เด็กหญิงนรรฒพร บุบผาชาติ ๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๖๘

เด็กหญิงชลิดา อินทรโสภา
๑๐/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๖๙

เด็กหญิงวราภรณ์ ชืนอารมย์

่

๑๘/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๗๐

เด็กหญิงนุจรีย์ พวงงาม
๒๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๗๑

เด็กหญิงดวงเดือน จันทร์ล้อม ๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๗๒

เด็กหญิงริญญารัตน์ พัชราสุรอนันต์
๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๗๓

เด็กหญิงณัฐชาพร ถาวรรัตน์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๗๔

เด็กหญิงธันยนันท์ พงษ์สุวรรณ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๗๕

เด็กหญิงทัศนีย์ ขวัญทอง
๒๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๗๖

เด็กหญิงธนนันท์ พรประเสริฐ
๓๐/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๗๗

เด็กหญิงพิชญ์นาฏ พูลเพิมผล

่

๑๐/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๗๘

เด็กหญิงวารุณี มณีฤทธิ

์

๑๐/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๗๙

เด็กหญิงปวิตรา ฤทธิคง

์

๒๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๘๐

เด็กชายฉันทพัฒน์ ศรีสันเทียะ

๊

๒๘/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๘๑

เด็กชายไตรภัทร พุฒวงค์
๑๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๘๒

เด็กชายก้องภพ บุญแพ
๓๐/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๘๓

เด็กชายศิริศักดิ

์

เบ้าสุวรรณ
๑๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๘๔

เด็กชายธีรภัทร เพ็รชรดี
๑๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๘๕

เด็กชายธนาธิป ไชโย
๒๐/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๘๖

เด็กชายอดิศร บุญเอนก
๒๐/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๘๗

เด็กชายทัตพงศ์ ศรีอุ่นเรือง
๑๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๘๘

เด็กชายชัยชนะ สระกระจ่าง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๘๙

เด็กชายธนากร วงศ์คำมา
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๙๐

เด็กชายนันธวัฒน์ ภูหาชัย
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๙๑

เด็กชายวราวุธ จำชาติ
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๙๒

เด็กชายภาณุวิชญ์ น่วมพรม

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๙๓

เด็กชายภานุวัฒน์ ตาแฮ
๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๙๔

เด็กชายณัฐภัทร ปานคำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๙๕

เด็กชายธันวา แช่มพราย

๒๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๙๖

เด็กชายภาคิน แม้นจริง
๒๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๙๗

เด็กชายอภิวัฒน์ พฤกษาชาติ
๒๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๙๘

เด็กชายชัยเจริญ เจริญสุข
๒๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๒๙๙๙

เด็กชายจารุภัทร คุณศิลป
๑๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๘๖ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๐๐

เด็กชายยศสรัล เพ็ชรหิน ๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๐๑

เด็กชายพิพัฒน์ พลตรี
๒๐/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๐๒

เด็กชายอิสเรศ อิมอำไพ

่

๑๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๐๓

เด็กหญิงกัญญาภัค ไทยภักดี
๒๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๐๔

เด็กหญิงกฤษติยาณี กันยาประสิทธิ

์

๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๐๕

เด็กหญิงปนัดดา โกตุม
๑๐/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๐๖

เด็กหญิงกนกวรรณ สุขศรีมล ๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๐๗

เด็กหญิงวรรณวิภา สำเภา
๒๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๐๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ น้อยอามาตร
๑๐/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๐๙

เด็กหญิงสวรรยา พลายเมือง
๒๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๑๐

เด็กหญิงวิรัลยา ผาริวงศ์ ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๑๑

เด็กหญิงณัฐมล เขตต์ฬุคาม ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๑๒

เด็กหญิงสุภัสสรา อาจนวลรัตน์
๒๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๑๓

เด็กหญิงพิชญาดา ฤาษีประสิทธิ

์

๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๑๔

เด็กหญิงมินท์ตรา ศรีสะอาด
๑๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๑๕

เด็กหญิงณัฐกมล เอมสวัสดิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๑๖

เด็กหญิงวรารัตน์ เนตรเจริญ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๑๗

เด็กหญิงพิทยาภรณ์ จูสทิศ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๑๘

เด็กชายอรรถชัย ปนมณี
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๑๙

เด็กชายอัษฎาวุช หอมเกษร
๑๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๒๐

เด็กชายวฤนท์ พานแก้ว
๓๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๒๑

เด็กชายปยะพงษ์ ผิวผ่อง
๒๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๒๒

เด็กชายปกรณ์กฤต กลัดขวัญ ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๒๓

เด็กชายกฤษฎา ภูมิชัยโยธิน
๑๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๒๔

เด็กชายเขม อินทร์ขาว
๒๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๒๕

เด็กชายมนพ น้อยถนอม ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๒๖

เด็กชายภาคิน วงค์จีน
๑๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๒๗

เด็กชายรักเกียรติ ชารักษภักดี
๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๒๘

เด็กชายกวี แก้วสีนาท
๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๒๙

เด็กชายภูวิศ มากสาคร
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๓๐

เด็กชายรณกร แก้วประจุ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๓๑

เด็กชายปรัชญา ปญญาราช

๑๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๓๒

เด็กชายสุปกรณ์ ดัชถุยาวัตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๓๓

เด็กชายปาณชัย จันทร์ประไพ
๑๙/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๓๔

เด็กชายพิทวัส แตรคุณ
๒๐/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๘๗ / ๓๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๓๕

เด็กชายขจรศักดิ

์

บุญมี ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๓๖

เด็กชายไชยวัฒน์ ทองทวิง ๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๓๗

เด็กชายธนวัฒน์ บำรุง ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๓๘

เด็กชายสิริกร กลีบแก้ว
๒๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๓๙

เด็กชายอติวิชญ์ ราชวงษ์
๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๔๐

เด็กหญิงชลิตา จันทร์หอม
๑๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๔๑

เด็กหญิงเพ็ญพิมล ดาอาษา
๒๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๔๒

เด็กหญิงเปรมยุดา จัดชาวนา
๒๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๔๓

เด็กหญิงพัชราภา ลิมประเสริฐ

้

๓๐/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๔๔

เด็กหญิงจารุวรรณ โคตุเคน
๑๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๔๕

เด็กหญิงพิชามญชุ์ พรเลิศธนกรณ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๔๖

เด็กหญิงพุทธรักษา ทองแสน

๒๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๔๗

เด็กหญิงณัฐญาดา กิตติโยธากุล ๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๔๘

เด็กหญิงปณฑิตา ตันสันเทียะ
๒๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๔๙

เด็กหญิงวริดา กินรี
๒๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๕๐

เด็กหญิงรัชนีภรณ์ แสงเขียว ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๕๑

เด็กชายธนกร กงเจียน

๑๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๕๒

เด็กชายก้องภพ หนองหาร
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๕๓

เด็กชายณัฐดนัย บุญตรีสวน

๒๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ แผ่ประเสริฐ
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๕๕

เด็กชายตะวัน สุพรรณ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๕๖

เด็กชายทนงศักดิ

์

ดวงมาลา
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๕๗

เด็กชายธิติพล โยแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๕๘

เด็กชายเปรมชนัน โชคเจริญสิริกุล

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๕๙

เด็กชายพรพิพัฒน์ แสงเมือง
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๖๐

เด็กชายพรสวรรค์ ทองขาวขำ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๖๑

เด็กชายภูมินทร์ เดชประเสริฐ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๖๒

เด็กชายภูวรินทร์ นนทรีย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๖๓

เด็กชายมนต์ชัย ขินาวงษ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๖๔

เด็กชายวรโชติ ธรรมฤทธิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๖๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

ลาภจิตร
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๖๖

เด็กชายจิตติพัฒน์ คล้ายทอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๖๗

เด็กชายรัตน เต็มตระกูล
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๖๘

เด็กหญิงนหกมล เหล่าธิรพาณิช
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๖๙

เด็กหญิงพรกมล สุวรรณสิงห์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๘๘ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๗๐

เด็กหญิงพรนภัส มนุญโญ
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๗๑

เด็กหญิงพรพิมล ปุริตัง
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๗๒

เด็กหญิงพิมมาดา โปร่งจิต
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๗๓

เด็กหญิงภาวิณี มารศรี
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๗๔

เด็กหญิงรัชนก จิตทวี
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๗๕

เด็กหญิงศิรภัสสร เชียรประโคน
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๗๖

เด็กหญิงสิริวิมล แก้วยงกฎ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๗๗

เด็กหญิงสุธีมนต์ สุดดี
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๗๘

เด็กหญิงสุภาพร เกตุรัตน์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๗๙

เด็กหญิงอัจจิมา ทองศิริ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๘๐

เด็กหญิงอารีรัตน์ ชุมพงษ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๘๑
เด็กหญิงแพรวพรรณ สนธิภักดี

๒๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๘๒

เด็กหญิงศรีรัศมิ

์

รัศมี
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๘๓

เด็กชายอภิศักดิ

์

พุฒขาว
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๘๔

เด็กชายเจษฎา คุ้มผาดิกุล
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๘๕

เด็กชายธนบัตร ไชยภักดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๘๖

เด็กชายกฤษฎิ

์

นามวงษ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๘๗

เด็กหญิงวรินยุพา เหล่าจำปา
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๘๘

เด็กหญิงวิรดา เนตรมณี
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๘๙

เด็กหญิงพิชญาดา ลีลาวัฒนานันท์
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๙๐

เด็กชายชนุดม พาชืนใจ

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๙๑

เด็กชายจิรเมธ หงษ์แก้ว
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๙๒

เด็กชายเสฏฐวุฒิ จงเจริญ
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๙๓

เด็กชายภาณุ จงนอก
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๙๔

เด็กหญิงชนากานต์ เชือน้อย

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๙๕

เด็กชายปณณวิชญ์ สมาธิมงคล
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๙๖

เด็กหญิงอนัญญา วัฒนชัย
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๙๗

เด็กหญิงอริสรา ชืนกลินโพธ์

่ ่

๒๐/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๙๘

เด็กชายอภิชาติ เกิดธีระพงศ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๐๙๙

เด็กหญิงปรีณาภา ศรีคำวงศ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๐๐

เด็กหญิงอริสรา แฝงสาเคน
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๐๑

เด็กชายภูธเนศ แก้วแพ่ง
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๐๒

เด็กชายสหรัถ จูมมาระ
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๐๓

เด็กชายคมกริช มิตรใจดี
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๐๔

เด็กชายสหรัฐ มูลเจริญ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๘๙ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๐๕

เด็กชายนพพล หาญบุ่งคล้า
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๐๖

เด็กชายชัชวัสส์ วรรณกิจ
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๐๗

เด็กชายณัฏฐากร แสงรักษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๐๘

เด็กชายภูมิ เพิมเติม

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๐๙

เด็กชายอานนท์ แก้วใจ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๑๐

เด็กชายนราวิชญ์ เกิดกันฑ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๑๑

เด็กชายธนเดช ศรไชยญาติ
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๑๒

เด็กชายนิภัทธ์ จำรัสเย็นทร
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๑๓

เด็กชายปญจพล ชัยแก้ว
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๑๔

เด็กหญิงพิชชานุช พลชนะ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๑๕

เด็กหญิงนันทิตา ทาพรมมา
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๑๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ สกุลศักดิชัย

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๑๗

เด็กชายราเมศร์ สาระรักษ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๑๘

เด็กชายสิรธีร์ มีลาย
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๑๙

เด็กหญิงกณิการ์ ฤทธิเดช
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๒๐

เด็กหญิงสิรินทรา เพ็ชรดี
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๒๑

เด็กหญิงณีรวรรณ ลามา
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๒๒

เด็กชายชัชพิสิษฐ์ การะเกตุ
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๒๓

เด็กหญิงศุจินทรา ภู่เกตุ
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๒๔

เด็กชายพงศ์ภัค น่วมนคร
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๒๕

เด็กชายเจนณรงค์ ลามโยไทย
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๒๖

เด็กชายรัชชานนท์ พรมปอง
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๒๗

เด็กชายปกครอง ผ่องแผ้ว
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๒๘

เด็กชายวรท สุวิทยะศิริ
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๒๙

เด็กชายธนพล ทันสมัย
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๓๐

เด็กชายวริษฐ์ รุ่งเกต
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๓๑

เด็กชายกีรติ เครือยะ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๓๒

เด็กชายธนภัทร ศรีแปะบัว
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๓๓

เด็กชายเจษฎากร อินทุเศรษฐ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๓๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เจตบุตร
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๓๕

เด็กชายศิวนาถ พ่วงพิจิตร
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๓๖

เด็กหญิงนภัสสร หิรัญญัติฐิติ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๓๗

เด็กหญิงบุญชนิต ดวงปน
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๓๘

เด็กชายไตรทิพย์ เสถียรชัย
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๓๙

เด็กชายนทีกานต์ จิตรเหิม
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๙๐ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๔๐ เด็กชายกฤษดาบดินทร์
ศรศักดา

๒๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๔๑

เด็กชายเมธา สันทอง
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๔๒

เด็กชายพีรวัฒน์ ภู่ขาว
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๔๓

เด็กชายคมกริช ภิรมย์ราช
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ นิงนึก

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๔๕

เด็กชายวราพันธุ์ ศิลานิธิโรจน์
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๔๖

เด็กชายกฤษณะศักดิ

์

มดแดง
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๔๗

เด็กชายอภิวัฒน์ เดือนแจ้ง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๔๘

เด็กชายสิทธิพร ฉิมคีรี
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๔๙

เด็กชายอมรพงศ์ สมบูรณ์ลักษณ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๕๐

เด็กชายพิพรรธ ยิมมีชัย

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๕๑

เด็กชายภัทระ เจริญสุขเรืองชัย
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๕๒

เด็กชายปุณณภพ ชูจอหอ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๕๓

เด็กชายธนพงษ์ การะเกษ
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๕๔

เด็กชายกิตติคุณ ภูคำ
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๕๕

เด็กชายอานุภาพ อินทรผาด
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๕๖

เด็กชายธีรพงศ์ ขันลา
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๕๗

เด็กชายพิทักษ์ชน บอบสันเทียะ
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๕๘

เด็กชายอธิวัฒน์ เข่งสมุทร
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๕๙

เด็กหญิงจรียา ตรีเหรา
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๖๐

เด็กหญิงบัว อุบลดี
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๖๑

เด็กหญิงอาภาพรรณ ลิมเจียมรังษี

้

๑๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๖๒

เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์ พูลทวี
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๖๓

เด็กชายวรพล คนหมัน

้

๒๒/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๖๔

เด็กชายพงศกร แสงทองดี
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๖๕

เด็กชายอัลเคล
คาซีเรส เอสโกวา

๒๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๖๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ วันมหาใจ
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๖๗

เด็กชายอธิป วิเศษกุล
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๖๘

เด็กชายทัตเทพ ปราสาททอง
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๖๙

เด็กชายภูริณัฐ คุตตะสิงคี
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๗๐

เด็กชายชนกานต์ ไชยะโพธิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๗๑

เด็กหญิงแพรวา อภิรัตน์สกุล
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๗๒

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ภักดีสุวรรณ
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๗๓

เด็กหญิงกมลเนตร เปรมจิตต์
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๗๔

เด็กหญิงสวรินทร์ทร วีร์ศิริ
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๙๑ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๗๕

เด็กชายศรราม ดวงแก้ว
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๗๖

เด็กหญิงรุจิกาญจน์ ดวงสีทา
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๗๗

เด็กหญิงจิตรเลขา ดอนแนไพร
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๗๘

เด็กชายศิริชัย คำมัน

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๗๙

เด็กชายจตุรงค์ กิจอาวรณ์
๗/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๘๐

เด็กชายวราวุธ อกอุ่น
๑๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๘๑

เด็กหญิงอนัญญา วิริยะพันธ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๘๒

เด็กหญิงอรปรียา กำลังศิลป
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๘๓

เด็กหญิงอิสราพร บุดตะกาศ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๘๔

เด็กชายคุณากร มากมูล

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๘๕

เด็กชายณัฐดนัย ผาลี
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๘๖

เด็กชายธนวัฒน์ มณีโชติ
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๘๗

เด็กชายพรรคพล รักสอน
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๘๘

เด็กชายวัชรพล พรหมลัทธิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๘๙

เด็กชายสุรยุทธ บุตรวุธชา
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๙๐

เด็กชายอติวิชญ์ ทองมาอิม

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๙๑

เด็กหญิงจารุวรรณ บุตรศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๙๒

เด็กหญิงธาราวดี สุขถนอม
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๙๓

เด็กหญิงจณิตา อาสว่าง
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๙๔

เด็กหญิงวรรษธนมน ทองบุตร
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๙๕

เด็กหญิงศุจินธร หิตะรัตน์
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๙๖

เด็กชายณัฐชนน มงคลชู
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๙๗

เด็กชายณัฐพล ชายผา
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๙๘

เด็กชายภานุวิศว์ แก้วทวี
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๑๙๙

เด็กหญิงเจนจิรา กัวจำนงค์

้

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๐๐

เด็กหญิงเบญจณี เกษราช

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๐๑

เด็กหญิงปภัสสร พันทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๐๒

เด็กชายวัชรพงศ์ วัชรธรณ์โยธิน
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๐๓

เด็กหญิงสุธราทิพย์ พรมนิม

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๐๔

เด็กชายชนันฐกร นิมสิริวังโส

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๐๕

เด็กชายธนวัฒน์ รวงผึง

้

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๐๖

เด็กชายวัชระพงษ์ ต๊ะนวล
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๐๗

เด็กหญิงณัฐกานต์ สืบโสดา
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๐๘

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ มูลหิรัญ
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๐๙

เด็กหญิงสุลักขณา ไทยสมบูรณ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๙๒ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๑๐

เด็กชายกฤษณะ ตุ๊เสงียม

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๑๑

เด็กชายกฤติศักดิ

์

นิลวดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๑๒

เด็กชายดรุณชัย บัวสง่าสกุล
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๑๓

เด็กชายธนภัทร คชมาส
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๑๔

เด็กชายธีรภัทร ตังวิริยไพศาล

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๑๕

เด็กชายนันทภพ อุ่นจิตร
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๑๖

เด็กชายบูรพา พลวัน

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๑๗

เด็กชายพรพิษณุ บัวพันธ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๑๘

เด็กชายวรรธนัย สังข์ศิริ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๑๙

เด็กชายวัชรพล อยู่เล็ก
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๒๐

เด็กชายอาทิตย์ แสงทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๒๑

เด็กหญิงกรกนก จันทรังษี
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๒๒

เด็กหญิงชินอาภา สนธิทิม

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๒๓

เด็กหญิงนภัสสร ชะรามล
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๒๔

เด็กหญิงนันทิชา สินทบ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๒๕

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส บุษบา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๒๖

เด็กหญิงอารียา จิตมันการ

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๒๗

เด็กหญิงจิระภา ใจมนต์
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๒๘

เด็กชายกิตติพัทธ์ สมสมัย
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๒๙

เด็กชายชินาธิป ทองคำเปลว
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๓๐

เด็กชายณัฐวัชร เทพอุทัย
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๓๑

เด็กชายดิศานุวัฒน์ ยินดีเทศ
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๓๒

เด็กชายธนกร เกตุสุขำ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๓๓

เด็กชายธนภัทร พานิช
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๓๔

เด็กชายธเนศ นวมกระจ่าง
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๓๕

เด็กชายพัฒนพงษ์ ศรีสุวรรณ
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๓๖

เด็กชายศักดา จันทร์ดา
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๓๗

เด็กชายอลงกรณ์ ต่ายเพ็ง
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๓๘

เด็กหญิงกรองแก้ว แสงสุวรรณ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๓๙

เด็กหญิงกุลธิดา มิตรสันเทียะ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๔๐

เด็กชายก้องภพ แจ้งจำรัส
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๔๑

เด็กชายจักรภัทร แสงนิล
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๔๒

เด็กชายชัยบดินทร์ นรสิงห์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๔๓

เด็กชายเด่นนรา แก้วแปน
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๔๔

เด็กชายธนภัทร ภักดี
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๙๓ / ๓๘๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๔๕

เด็กชายธิติวัฒน์ สุทธิประเสริฐ
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๔๖

เด็กชายนิธิกร สามเสน
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๔๗

เด็กชายปติพัทธ์ ทองบริสุทธิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๔๘

เด็กชายปองพล ธานี
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๔๙

เด็กชายวชิรวิทย์ ชวนไชยสิทธิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๕๐

เด็กชายวรสินธุ์ สังข์แก้ว
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๕๑

เด็กชายศุภกิตติ

์

จิตรรัตนพฤกษ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๕๒

เด็กชายสหรัตน์ เพชรวารี
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๕๓

เด็กชายสุรเดช แคนเตรียม
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๕๔

เด็กชายอนวัช คล้ายอุดม
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๕๕

เด็กชายออมสิน สุขเกษม
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๕๖

เด็กหญิงกฤษณา คำเปลียนวงษ์

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๕๗

เด็กหญิงจุฑาวดี ทรัพย์มาก
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๕๘

เด็กหญิงธันยาภัทร์ เลิศสุวรรณรัฐ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๕๙

เด็กหญิงนงนภัส ยิงธนสารสมบัติ

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๖๐

เด็กหญิงปริชาติ ธรรมศร
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๖๑

เด็กหญิงสาธิดา ทองคำ
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๖๒

เด็กหญิงสุภัสสร เพียกุนา
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๖๓

เด็กชายกิตติพงศ์ คงสมปราชญ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๖๔

เด็กชายจักรินทร์ บัวบาน
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๖๕

เด็กชายจิรวัฒน์ เอียมสอาด

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๖๖

เด็กชายชาครีย์ หาระ
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๖๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สัมพันแพ
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๖๘

เด็กชายถิรพุทธิ

์

ยุววนิช
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๖๙

เด็กชายธนเดช ศิวัชภานุโรจ
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๗๐

เด็กชายปภัทสโร ประทุมมา
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๗๑

เด็กชายพงศพัศ พลับอ่อน
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๗๒

เด็กชายภานุรุจ กิมยงค์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๗๓

เด็กชายภูบดินทร์ ศรีเพียรเอม
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๗๔

เด็กชายรัตนธร ตะเกียงทอง
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๗๕

เด็กชายศุภณัฐ สุนทรโชติ
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๗๖

เด็กหญิงกนกวรรณ ไชยวงค์ษา
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๗๗

เด็กหญิงณัชชา นิลนบดี
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๗๘

เด็กหญิงณัฐภรณ์ โอบอ้อม
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๗๙

เด็กหญิงปวรรัตน์ เรืองศรี
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๙๔ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๘๐

เด็กหญิงวรัทยา พรเจริญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๘๑

เด็กหญิงสายสุนีย์ ฟกบุญเลิศ
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๘๒

เด็กหญิงสุภาวดี โยมาวิชยานนท์
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๘๓

เด็กหญิงอัจฉรา มาดเหมาะ
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๘๔

เด็กชายเกือกูล

้

ยอดบุรุษ
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๘๕

เด็กชายเจษฎา ขามผลา
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๘๖

เด็กชายชาญพิชัย โกรธกล้า
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๘๗

เด็กชายณบดี ธีระสุนทรไท
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๘๘

เด็กชายณัฐวุฒิ อ่อนแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๘๙

เด็กชายณัฐศรุต แช่มช้อย
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๙๐

เด็กชายทวีศักดิ

์

สิงกาโม้
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๙๑

เด็กชายธนวัฒน์ กรอบทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๙๒

เด็กชายธีรภัทร วงศ์ยิมย่อง

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๙๓

เด็กชายนักรบ ทองเอียม

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๙๔

เด็กชายภูคพัศ จันทร์แก้ว
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๙๕

เด็กชายภูมิพัฒน์ วิลาศรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๙๖

เด็กชายฤาชัย ไมย์วิสัย
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๙๗

เด็กชายวรรจนเดช คำบุญเรือง
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๙๘

เด็กชายวัชรปวีณ์ ม่วงเปลียน

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๒๙๙

เด็กชายศรัณย์ นวรัตน์รุ่งเรือง
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๐๐

เด็กชายสุวัฒน์ชัย ทองวัน
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๐๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

คนยืน
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๐๒

เด็กหญิงกมลวรรณ ใจยิม

้

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๐๓

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ บุญคง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๐๔

เด็กหญิงณัฐวดี สุนทรวสุ
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๐๕

เด็กหญิงทิพย์สุดา คชวรรณ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๐๖

เด็กหญิงธีรนันท์ เตชะธีราวัฒน์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๐๗

เด็กชายภูวนาท ฉำชืน

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๐๘

เด็กชายอริญชัย ปานยืน

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๐๙

เด็กชายณัฐวัตร พงษ์ษร
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๑๐

เด็กชายฟาประทาน มังคละทน
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๑๑

เด็กหญิงณัชชา พรมสุริย์
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๑๒

เด็กหญิงศุภรัตน์ แก้วกล้า
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๑๓

เด็กชายอุดมทรัพย์ นิลวดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๑๔

นายนนทนันท์ ตองอ่อน

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๙๕ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๑๕

นายบุญทวี โพธิเล็ก

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๑๖

เด็กชายชยพร ศรีดา
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๑๗

เด็กชายชานน พรหมบุตร
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๑๘

นายณัฐเอกอรุช
วัฒนาภัทรพิศุทธ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๑๙

เด็กชายธนพล สวนสวรรค์
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๒๐

นายธีรนัย ทองศรี
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๒๑

นายนพดล ภูนุช
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๒๒

นายพงศธรณ์ วิงเร็ว

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๒๓

เด็กชายพัทธนันท์ ยุทธา
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๒๔

เด็กชายพีรพัฒน์ บุญชู
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๒๕

เด็กชายรชานนท์ ช่วงกลิน

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๒๖

เด็กชายรัฐนันท์ โสมหิรัญกุล
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๒๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ไชยนนท์
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๒๘

นายนนทวัตร พิมพระลับ
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๒๙

เด็กชายบัญจรัตน์ อินทร์ศรีเมือง
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๓๐

เด็กชายภัทรพล เพ็งคุ้ม
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๓๑

นายรัฐศาสตร์ ชมบุญ
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๓๒

เด็กชายศรัณยู ไวยธรรม
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๓๓

นายศุภณัฐ ขาวคล้ายเงิน
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๓๔

เด็กชายสรวิชญ์ หล่าชน
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๓๕

เด็กชายอดิศร สารบรรณ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๓๖

เด็กชายอัครพล สังข์น้อย
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๓๗

นายปราการ รืนภิรมย์

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๓๘

นางสาวจิราพัชร พิมโคตร
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๓๙

นางสาวชวันรัตน์ สุทธิประเสริฐ
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๔๐

นางสาวศุภากร บัวจันทร์
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๔๑

เด็กหญิงณฐมน ซิมสุรชาติ
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๔๒

เด็กชายธีรโชติ การุญ
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๔๓

นายณชพัฒน์ จิโน
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๔๔

เด็กชายณรงค์กร ทรัพย์สมบูรณ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๔๕

เด็กชายณัฐดนัย บุญช่วย
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๔๖

เด็กชายธนากรณ์ บูรณสิทธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๔๗

เด็กชายพงศกร บัวแดง
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๔๘

เด็กชายภานุพงศ์ ทองแดง
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๔๙

เด็กชายรัชกฤช ทองเรืองธนากร
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๙๖ / ๓๘๕

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๕๐

เด็กชายศุภกร ช่างทอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๕๑

นายสุรศักดิ

์

ธรรมะ
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๕๒

เด็กชายอิทธิพันธ์ เบขุนทด

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๕๓

เด็กชายกฤษณ์ แก้วฉลวย

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๕๔

เด็กชายชัยมงคล มหาชัย
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๕๕

นายณัฐกิตต์ รอดมณี
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๕๖

เด็กชายธนกฤต ปละออม
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๕๗

เด็กชายธนภัทร สัมมากสิพงศ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๕๘

เด็กชายนันทิพัฒน์ พรมโสภา
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๕๙

นายพีรพัฒน์ แก้วพะเนียง
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๖๐

เด็กชายวิศิษฏ์ โอนหอม
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๖๑

เด็กชายศุภมงคล เกษมสันตินาวิน
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๖๒

เด็กชายสุภากร พวงรางสาด
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๖๓

เด็กชายอชิระ แช่มสายทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๖๔

เด็กชายอนุสรณ์ วสันต์
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๖๕

เด็กหญิงศศิธร แปนนุช
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๖๖

เด็กหญิงจิราพร บุญประสาท
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๖๗

เด็กชายชานนท์ ทับทิม
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๖๘

เด็กชายชินพัฒน์ แสนพันดร

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๖๙

เด็กชายไชยสิทธิ

์

สร้อยทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๗๐

เด็กชายธนาธรณ์ อินทชัย
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๗๑

เด็กชายธีรภัทร์ รวงผึง

้

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๗๒

เด็กชายปยะวุฒิ เกษแก้ว
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๗๓

นายพิพัฒนพงษ์ กาละ
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๗๔

เด็กชายพีระพงษ์ ยาลา
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๗๕

เด็กชายภากร สกุลดี
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๗๖

เด็กชายภากร เทศน์ดี
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๗๗

เด็กชายภูวดล ชืนสกุล

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๗๘

เด็กชายวีระเดช โกมล
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๗๙

เด็กหญิงธมลวรรณ เทพา

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๘๐

นางสาวบงกชธร อุ่นบางหลวง
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๘๑

เด็กหญิงภัทรศยา ปานภูมิ
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๘๒

เด็กหญิงรพีพรรณ ช่วงโชติ
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๘๓

เด็กหญิงวิลาสิณี ชวนพิศ
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๘๔

นางสาวณีรนุช อยู่ทองคำ
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๙๗ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๘๕

นางสาวปณฑิตา ลอดแก้ว
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๘๖

นายกฤตติเกษม บุญคำ
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๘๗

นายภาณุพงศ์ หล่อเจริญ
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๘๘

นายจุฬายุทธ บุตรนาค
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๘๙

นายเตชัส ทองงาม

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๙๐

นางสาวชลธิชา กระแสโสม
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๙๑

นางสาวบุญญพร บุญลาส
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๙๒

นายปณณพัฒน์ จรรยา
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๙๓

นายพงศกร โชคราช
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๙๔

นายรัชพล ปาณศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๙๕

นางสาวชุรีพร สีละ
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๙๖

นางสาวปฏิพร พันแตง
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๙๗

นางสาวพิมพ์วิภา เงาสำรวย
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๙๘

นางสาววิรยา หมายมัน

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๓๙๙

นางสาวกุลกิติกร แก่นแก้ว
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๐๐

นางสาวจารุชา บุญทองกิติกุล
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๐๑

นางสาวสักขีรัก อินตันกิตติเจริญ
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๐๒

นางสาวสุกัญญา ลาโพธิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๐๓

นายศราวุฒิ ขาววงศ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๐๔

นางสาวเกตมณี อาบทอง
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๐๕

นางสาวพราวนภัส ปนทะนะ
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๐๖

นางสาวเยาวลักษณ์ คีรีวงษ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๐๗

นางสาวสุธิดา ตังจิตมันคง

้ ่

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๐๘

นางสาวอริสา พลายจุมพล
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๐๙

นางสาวธัญชนก สุรีย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๑๐

นายนฃลิขิต อินพุ่ม
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๑๑

นางสาวเขมจิรา จำลอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๑๒

นางสาวพรสวรรค์ สีบูลา
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๑๓

นางสาวพิมพร คชวงศ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๑๔

นางสาวไอรญา เย็นวนิช
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๑๕

นายธนกฤต หนูโหยบ
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๑๖

นายอนุชา งามเลิศ
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๑๗

นายณฐกร สุมาลัย
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๑๘

นายวิทวัส ขันชารี
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๑๙

นายณัฐวัฒน์ ผลโพธิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๙๘ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๒๐

นายภานุพงศ์ เอียมโอด

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๒๑

นางสาวปริยาภัทร เทียบสี
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๒๒

นางสาวภัทยา ใต้ตรงเขียน
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๒๓

นางสาววิฬาสินี รัตนแสง
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๒๔

นางสาววิไลลักษณ์ พร้อมสิน

้

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๒๕

นางสาวสุทธินันท์ ทองล้วน
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๒๖

นายภาสวุฒิ นรเดชานนท์
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๒๗

นายศุภสิริกุล น้อยวานิช
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๒๘

นางสาวรัตนาภรณ์ แถมสุข
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๒๙

นางสาวญาดา สิงห์สง่า
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๓๐

นางสาววรรณกร วงค์สีดา
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๓๑

นายนัสมา ฉาไธสง
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๓๒

นางสาวชญานิษฐ์ ธรรมราช
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๓๓

นางสาวโชติรส จันทร์แก้ว
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๓๔

นางสาวณัฏฐณิชา พาสิทธิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๓๕

นางสาวภาพิมล จันทะโคตร
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๓๖

นายไกรวรรณ พงศ์ติวัฒน์
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๓๗

นายพุฒินาท วิสันโท
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๓๘

นายวิศิษฏ์ภัค ทองขาว
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๓๙

นายเอกรินทร์ พ่อค้า
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๔๐

นางสาวธีรดา จันทร์เขียว
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๔๑

นางสาวพลอยแท้ ไพรพงษ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๔๒

นางสาวศศิธร มณีวรรณ
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๔๓

นางสาวสุนิตา รักสนิท

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๔๔

นางสาวเจณณิษา ปญญาแพง
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๔๕

นางสาวอมรรัตน์ ชุมปญญา
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๔๖

นายจีรศักดิ

์

นามสิมนา

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๔๗

นายปยะพัทธุ์ สมอแข็ง
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๔๘

นายกิตติพัฒน์ เดชกุลทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๔๙

นางสาวปทิตตา
ชัยประดับเกียรติ

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๕๐

นางสาวดวงฤทัย โพธิกระสังข์

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๕๑

นางสาวปณณภัสร์ เหลาทอง
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๕๒

นางสาวพรวิสาข์ สมนึกตน
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๕๓

นางสาววรัญญา เจริญศรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๕๔

นายณัฐกิตติ

์

สุคันธจันทร์
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๙๙ / ๓๘๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๕๕

นายทรงภพ ศรัทธาบุญ
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๕๖

นางสาวกมลชนก เรืองทิพย์
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๕๗

นางสาวชาลิสา จารุสัมพันธ์กนก
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๕๘

นางสาวณิชกานต์ บุญแจด

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๕๙

นางสาวปนัดดา เรืองจันทร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๖๐

นางสาวสิรินันท์ แรกขึน

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๖๑

นางสาวสุภาพร แก้วดี
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๖๒

นางสาวอจิตตรา ภูมิภาค
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๖๓

นางสาวณัฐณิชา มีสุข
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๖๔

นายโฆสิต ทองเปรม
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๖๕

นายชิโนรส ตังสกุลทอง

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๖๖

นายเชิดพันธุ์ มันพลับ

่

๐๕/๐๑/๒๕๒๒

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๖๗

นายนนทวัชร์ นนทศิลา

๒๓/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๖๘

นายอภิชิต สุธาวา

๒๒/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๖๙

นายอังกูร อาจหาญวงศ์
๐๘/๐๖/๒๕๒๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๗๐

นายอารักษ์ แจ้งเอียม

่

๑๐/๑๐/๒๕๓๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๗๑

นางสาวพลอย ปานใจนาม

๑๙/๑๒/๒๕๒๒

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๗๒

นางสาวเพชรดา บรรจบราช
๒๓/๐๙/๒๕๓๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๗๓

นางสาวเรืองระวี สินธนาวิวัฒน์
๑๐/๑๒/๒๕๒๒

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๗๔

นางสาวลักษ์ขนา บุญตา
๐๙/๐๕/๒๕๒๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๗๕

นางสาววาสนา สุดหนองบัว
๑๓/๐๒/๒๕๒๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๗๖

นางสาวศุภกร สวนสมุทร
๑๒/๐๘/๒๕๑๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๗๗

นางสาวสุรัชนา มากเมือง
๐๗/๐๕/๒๕๒๐

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๗๘

นางจันทวรรณ ธนาวุฒิ

๒๗/๑๑/๒๕๑๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๗๙

นางอรวรรณ ฝอดสูงเนิน
๒๘/๐๒/๒๕๐๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ศรีจันทาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๘๐

เด็กชายกฤตชัย สิงหรัตนากร

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๘๑

เด็กชายชาติสิริ เปยโคกสูง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๘๒

เด็กชายณภัทร ทรัพย์สมบูรณ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๘๓

เด็กชายณัฐพงศ์ มาศขาว
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๘๔

เด็กชายทวิวัฒน์ พยุงวงศ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๘๕

เด็กชายธนวินท์ ชาเหลา
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๘๖

เด็กชายนนท์ธวัช นฤภัย
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๘๗

เด็กชายนราธิป มงคลอร่ามรัตน์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๘๘
เด็กชายประเสริฐศักดิ

์

ช้างวิเศษ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๘๙

เด็กชายภานุวุธ เกตุทองเรือง
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๐ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๙๐

เด็กชายภูริช เธอขันตี
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๙๑

เด็กชายรัฐเดชน์ เชาว์ธนาเกียรติ
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๙๒

เด็กหญิงชนิกานต์ พูลวิริยะ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๙๓

เด็กหญิงชนินาถ สุวรรณศร
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๙๔

เด็กหญิงณัฐวดี แสนบุตร
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๙๕

เด็กหญิงณิชวรรณ บุญคุ้ม

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๙๖

เด็กหญิงธัญพร ประสิทธิสันต์

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๙๗

เด็กหญิงธารวิมล คำปอ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๙๘

เด็กหญิงธีรดา สุขเกษม
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๔๙๙

เด็กหญิงนริศรา ดาราโพธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๐๐

เด็กหญิงนาเดีย เกตุสุขำ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๐๑

เด็กหญิงบรรณสรณ์ ไชยทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๐๒

เด็กหญิงปภาวริณ สุวรรณพุ่ม
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๐๓

เด็กหญิงปาริษา ขาวสวย
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๐๔

เด็กหญิงปยธิดา คำหงษา
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๐๕
เด็กหญิงปยะวรรณวลี

เหมือนครุธ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๐๖

เด็กหญิงภริตา ตานะเศรษฐ
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๐๗

เด็กหญิงมนัสยา แก้วเพชร
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๐๘

เด็กหญิงวัฏพร จงแพร
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๐๙

เด็กหญิงวินันทณา โพธิทอง

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๑๐

เด็กหญิงศิรินันท์ ชัยฉลาด
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๑๑

เด็กหญิงสลินทิพย์ งวงช้าง
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๑๒

เด็กหญิงสิรินดา จงเกิดดี
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๑๓

เด็กหญิงสุชานันท์ ทองเปอ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๑๔

เด็กหญิงอภิญญา ตะมารวย
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๑๕

เด็กชายชโนทัย หวังพันกลาง
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๑๖

เด็กชายฐณากรณ์ เพชรนาม
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๑๗

เด็กชายณัฐภูมิ สีผึง

้

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๑๘

เด็กชายตังใจ

้

วัฒนศิริ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๑๙

เด็กชายธงชัย บานแย้ม
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๒๐

เด็กชายธนวัฒน์ ตันเจริญกุล
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๒๑

เด็กชายธิเบศร์ ประจัด
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๒๒

เด็กชายนวพล รองทอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๒๓

เด็กชายพลวัฒน์ ดาราแจ้ง
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๒๔

เด็กชายยศวีร์ พิมพ์รัฐเกษม
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๑ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๒๕

เด็กชายศิริภัส วรโพธิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๒๖

เด็กชายสุพัฒน์ วุฒิศาสตร์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๒๗

เด็กชายอภิวัฒน์ สุภาวุฒิ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๒๘

เด็กชายอุดมศักดิ

์

กอฟก
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๒๙

เด็กหญิงกนกพร สิทธิสาตร์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๓๐

เด็กหญิงกัญญ์ฐิชา แสงแจ่ม
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๓๑

เด็กหญิงกุลมณี แสนสมศักดิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๓๒

เด็กหญิงจินตนา ทองเรือง
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๓๓

เด็กหญิงจุฬารัตน์ สีงาม
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๓๔

เด็กหญิงณัชชา กิตชัย
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๓๕

เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดา อยู่สิงห์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๓๖

เด็กหญิงเบญญาภา โยศรีคุณ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๓๗

เด็กหญิงปญภัทร สลางสิงห์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๓๘

เด็กหญิงพัณณิตา ตระการเดชา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๓๙

เด็กหญิงพิมพกานต์ เขียนภูเขียว
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๔๐
เด็กหญิงพิมพ์ผกามาศ

เจริญบุญ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๔๑

เด็กหญิงวริศรา เลิศแตง
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๔๒

เด็กหญิงศศิกานต์ สืบราช
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๔๓

เด็กหญิงศศิธร ทองคำบุตร
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๔๔

เด็กหญิงศศิปรียา กาญจนกานน

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๔๕

เด็กหญิงศิริภัทร แจ่มจำรัส
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๔๖

เด็กหญิงศุภนันท์ ศิริบรรณากูล
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๔๗

เด็กหญิงอชิตา เสือสูงเนิน
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๔๘

เด็กหญิงอรอภิญญา ทองเฟอง
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๔๙

เด็กหญิงอลิษา ภู่พวง
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๕๐

เด็กชายกัมปนาท เสลา
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๕๑

เด็กชายกิตติพัฒน์ สุขหล้า
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๕๒

เด็กชายจิรภัทร เกาะกลาง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๕๓

เด็กชายเจนวิทย์ ภูมิมี
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๕๔

เด็กชายชนกันต์ แก้วเมฆ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๕๕

เด็กชายชัชวาล ว่าขานฤทธี
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๕๖

เด็กชายบุณยกร น้อยสุขี
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๕๗

เด็กชายพงศ์ชิษณุ ธัญญ์สวัสดิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๕๘

เด็กชายพลอานันท์ สาแก้วเรืองฤทธิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๕๙

เด็กชายพีรพงษ์ ทองมา
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๒ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๖๐

เด็กชายศักดิศรณ์

์

จรัสรำไพพัด
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๖๑

เด็กชายสรวิศ อุตสาหะ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๖๒

เด็กชายอินทรายุทธ ทาวะรัตน์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๖๓

เด็กหญิงชนิสรา เอเดิง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๖๔

เด็กหญิงชลนัฐ โตเลิศ
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๖๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชมชืน

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๖๖

เด็กหญิงพัฒนียา โสดา
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๖๗

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ศรีสงคราม
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๖๘

เด็กหญิงภัทรนันท์ บุญปน
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๖๙

เด็กหญิงสวรรยา อยู่คง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๗๐

เด็กหญิงสุธิษา แก้วทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๗๑

เด็กหญิงสุธีรา มุลิจันทร์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๗๒

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ สุริย์พุทธ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๗๓

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

บุญจิตร
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๗๔

เด็กหญิงอพิชญา รัตนภูมิสิทธิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๗๕

เด็กหญิงอรณิชา แสงประเสริฐ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๗๖

เด็กหญิงอรณิชา เด็ดแก้ว
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๗๗

เด็กหญิงอารยา บุดดาหล

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๗๘

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

จิลละธาน
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๗๙

เด็กชายณัฐกิต คุ้มทรัพย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๘๐

เด็กชายณัฐนนท์ บัวลอย
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๘๑

เด็กชายเตชัส อ้อยชัยศรี
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๘๒

เด็กชายธนโชติ จันแก่น
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๘๓

เด็กชายธนวินท์ สิงห์เชิดชู
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๘๔

เด็กชายวชิราวุธ แซ่โค้ว
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๘๕

เด็กชายวิรุณรุ่ง เขือนรอบ

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๘๖

เด็กชายศุภวิชญ์ ฤกษะเสน
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๘๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เหล่าผา
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๘๘

เด็กหญิงญาณีนาถ วงศ์บ้านดู่
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๘๙

เด็กหญิงณัฐพร นครชัย
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๙๐

เด็กหญิงนพมาศ ทองอยู่

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๙๑

เด็กหญิงนัฐมล เชยอักษร
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๙๒

เด็กหญิงพรณิชา เรือนงาม
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๙๓

เด็กหญิงพลอยชมพู สัมพันธมิตร
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๙๔

เด็กหญิงพัทธนันท์ จิตต์จันทร์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๓ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๙๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เอือศรี

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๙๖

เด็กหญิงภิญญามาศ นาคลับ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๙๗

เด็กหญิงวนัสนันท์ เกลียกลาง

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๙๘

เด็กหญิงวริศรา ขวัญสด
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๕๙๙

เด็กหญิงสิริยากร ถินทะเล

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๐๐

เด็กหญิงสุมลภัทร เชือแถว

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๐๑

เด็กหญิงสุมินตรา อุ่นให้ผล
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๐๒

เด็กหญิงอารีวรรณ หินทอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๐๓

เด็กชายคุณากร ขุมทอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๐๔

เด็กชายชานนท์ แปนเตีย

้

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๐๕

เด็กชายณภัทร เผ่าพงษ์ไทย
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๐๖

เด็กชายทนงศักดิ

์

จันทร
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๐๗

เด็กชายธนกฤต ตะโกใหญ่
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๐๘

เด็กชายนลธวัช ติมาลา
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๐๙

เด็กชายบริบูรณ์ ยิมละมัย

้

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๑๐

เด็กชายพงศภรณ์ ใจทน
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๑๑

เด็กชายสิรภพ พลอยสุวรรณ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๑๒

เด็กชายสืบสกุล สุวรรณสันติสุข
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๑๓

เด็กชายอภิรักษ์ พันเทศ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๑๔

เด็กหญิงขนิษฐา เอียมลึก

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๑๕

เด็กหญิงชญาณิศา พันธ์โยธา
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๑๖

เด็กหญิงฑิตยา วิระสอน
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๑๗

เด็กหญิงณริทร์ศรา เถือนยืนยงค์

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๑๘

เด็กหญิงณัฐฌาพร บึงลอย
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๑๙

เด็กหญิงณัฐพร กาคำ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๒๐

เด็กหญิงดวงกมล เปาประเสริฐ
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๒๑

เด็กหญิงทิฆัมพร ผลประเสริฐ
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๒๒

เด็กหญิงนันทภา ปามา
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๒๓

เด็กหญิงพลอยชมพู เสมอภาพ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๒๔

เด็กหญิงพัชราภา ไชยต้น
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๒๕

เด็กหญิงพัชราภา พันธุ์มี
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๒๖

เด็กหญิงพิมลนาฎ ภูนุช
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๒๗

เด็กหญิงพีรญา ภูมิชัย
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๒๘

เด็กหญิงเพชรลดา ปานเพชร
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๒๙

เด็กหญิงภัทราภรณ์ มากฉาย
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๔ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๓๐

เด็กหญิงรวิสรา มณีพันธุ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๓๑

เด็กหญิงรุจี ขุนพิบูล
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๓๒

เด็กหญิงวาศิตา สินเจริญ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๓๓
เด็กหญิงสิริญญาภรณ์

น้อยภูธร
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๓๔

เด็กหญิงสิลานี ช่วยเจริญสุข
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๓๕

เด็กหญิงสุชานาถ สีสุกสด
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๓๖

เด็กหญิงสุพัณณดา อินทรักษา
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๓๗

เด็กหญิงสุรัตชวดี ประทุมมา
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๓๘

เด็กหญิงอุดมพร หมอยาดี
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๓๙

เด็กชายจิรวัฒน์ วรวาท
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๔๐

เด็กชายชัยภัทร ยืนวงษ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๔๑

เด็กชายญาณโรจน์ ชำนิยันต์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๔๒

เด็กชายณัฐกรณ์ พุ่มหริง

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๔๓

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ตาลช่วยเจริญสุข
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ กำสนาม
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๔๕

เด็กชายธนดล ทิงเสน

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๔๖

เด็กชายปธวีกานต์ อ่วมสอาด

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๔๗

เด็กชายประยุต คนเฉลียว
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๔๘

เด็กชายปญญาวุฒิ แก้วสีคร้าม
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๔๙

เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ พรเชียงบรร

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๕๐

เด็กชายพิสิษฐ์ เหล็กดี
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๕๑

เด็กชายภูบดินทร์ ศรีนิล
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๕๒

เด็กชายลิปปกร ฉิมพาลี
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๕๓

เด็กชายศุภวิชญ์ จีระกิตติโสภณ
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๕๔

เด็กชายศุวิชญพงศ์ ทะวงษ์เงิน
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๕๕

เด็กชายเศรษฐพงศ์ พูลประดิษฐ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๕๖

เด็กชายอภิรักษ์ ศรีแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๕๗

เด็กชายอมรเทพ สารจันทร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๕๘

เด็กหญิงกฤตย์ภัสสร พงศ์ภัทรเอก

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๕๙

เด็กหญิงกัณญณัช จันทร
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๖๐

เด็กหญิงกีรติ นิมอนงค์

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๖๑

เด็กหญิงเกล้ากัญญา สิริโชติอนันตกุล
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๖๒

เด็กหญิงขวัญชนก เรือนเพ็ง
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๖๓

เด็กหญิงชาลิสา ยิมละมัย

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๖๔

เด็กหญิงณฐอร ฝอดสูงเนิน
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๕ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๖๕

เด็กหญิงณัฎฐากร นิลอนันต์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๖๖

เด็กหญิงณัฐธิดา ธัญสม
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๖๗

เด็กหญิงณิชาภัทร โพธิทอง

์

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๖๘

เด็กหญิงธัญรัตน์ เย็นชืน

้

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๖๙
เด็กหญิงพิมพ์ณัฐชยา

สร้อยคำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๗๐

เด็กหญิงพีทยารัตน์ หอมอ่อน
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๗๑

เด็กหญิงลลิตา ปาละปน

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๗๒

เด็กหญิงวันวิสาข์ พูนผล
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๗๓
เด็กหญิงวารินทร์ทิพย์

ธนาปยมันคง

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๗๔

เด็กหญิงวิรัลพัชร โชติกเสถียร
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๗๕

เด็กหญิงวิราสินีย์ เขียวเกษม

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๗๖

เด็กหญิงสิรินทิพย์ เกตุปน
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๗๗

เด็กหญิงฐายิกา เพ็ชรจรูญ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๗๘

เด็กหญิงอัญชนา พูนดี
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๗๙

เด็กชายกฤษติศักดิ

์

พรมศาสน์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๘๐

เด็กชายจิรสิน ศิริเงิน

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๘๑

เด็กชายทองกร น้อยหุ่น
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๘๒

เด็กชายทินภัทร คงเจริญ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๘๓

เด็กชายธนวัฒน์ ขันชารี
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๘๔

เด็กชายปภากร ปะนิทาณะโต
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๘๕

เด็กชายปณณธร สัมฤทธิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๘๖

เด็กชายปารเมศ ธูปจินดา

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๘๗

เด็กชายพงศธร เชนยะวนิช
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๘๘

เด็กชายภาคิน อาสายศ
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๘๙

เด็กชายมนต์รัตน บานเย็น
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๙๐

เด็กชายยศรัณย์ ศรัณย์พรสุข
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๙๑

เด็กชายรพีภัทร สะท้านไหว

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๙๒

เด็กชายวราเมธ บุดสดี
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๙๓

เด็กชายสิทธิกร เพิมบุญเรือง

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๙๔

เด็กชายสิทธิวัฒน์ การอ่วม
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๙๕

เด็กชายอนพัช เกตุกระทึก
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๙๖

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

ครุธแสง
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๙๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วันทา
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๙๘

เด็กชายเอกธนัช ปนสุวรรณ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๖๙๙

เด็กหญิงกฤษฎาภา เมืองซอง
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๖ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๐๐

เด็กหญิงกัลยรัตน์ เทพณรงค์
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๐๑

เด็กหญิงจันจิรา สินจะวัด
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๐๒

เด็กหญิงณิชาพัชร์ วัฒนมาลี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๐๓

เด็กหญิงธนวรรณ สุดเสนาะ
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๐๔
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์

กลำขำมี
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๐๕

เด็กหญิงปริยาภัทร เทพเสนา
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๐๖

เด็กหญิงพรชนิตว์ นามวัฒน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๐๗

เด็กหญิงพลอยพิมล จอมบุญ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๐๘

เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ หนูโหยบ
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๐๙

เด็กหญิงพุธธิดา ศิริสวัสดิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๑๐

เด็กหญิงรัชดาพร ทีหอคำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๑๑

เด็กหญิงลลินทิพย์ ก้านบัว
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๑๒

เด็กหญิงวรกานต์ โทนะพันธ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๑๓

เด็กหญิงวรัญญา สัตยากุมภ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๑๔

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ขันแก้ว
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๑๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ แสงนาค

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๑๖

เด็กหญิงศิวพร พิมพ์ดอนอัด
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๑๗

เด็กหญิงสุพิชญา พลเสนา
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๑๘

เด็กหญิงอภิญญา สราคำ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๑๙

เด็กหญิงอรพิณ ธรรมชาติ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๒๐

เด็กชายจักรพงศ์ กรเป

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๒๑

เด็กชายจิรภัทร์ แก่นนาคำ
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๒๒

เด็กชายณัฐดนัย ฉิมวิเชียร
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๒๓

เด็กชายณัฐพงษ์ ลีฮ่วน

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๒๔

เด็กชายณัฐพงษ์ นาคจู
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๒๕

เด็กชายธีรโชติ ศรีคลัง
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๒๖

เด็กชายนพดล ผลทิพย์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๒๗

เด็กหญิงนิพนธ์ ชัยกิตติภรณ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๒๘

เด็กชายพระนาย คล้ายเชย
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๒๙

เด็กชายพีระพงศ์ สวัสดิเดช

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๓๐

เด็กชายภูริเดช รุ่งเรือง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๓๑

เด็กชายภูวนัย นิมสงวน

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๓๒

เด็กชายมนต์สันต์ ลีนะไตรสรณ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๓๓

เด็กชายมานัส ศรสาลี
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๓๔

เด็กชายวัชระพล นาสิงคาร

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๗ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๓๕

เด็กชายวันชนะ แย้มสุข
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๓๖

เด็กชายโศภิษฐา นิยม
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๓๗

เด็กชายอตัมมโย นะนาม
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๓๘

เด็กชายกัญญารัตน์ เอือถาวรพิพัฒน์

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๓๙

เด็กหญิงกาญจนา อ้นวิเชียร
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๔๐

เด็กหญิงการต์พิชชา พัฒนพลานนท์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๔๑

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ ฤทธิรักษ์

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๔๒

เด็กหญิงชลธิชา ช่างทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๔๓

เด็กหญิงณัชชา ทองตระกูล
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๔๔

เด็กหญิงฑิฆัมพร สมใจ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๔๕

เด็กหญิงธัญวรัตน์ สินสำอางค์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๔๖

เด็กหญิงนัฐชาวี คำหริม

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๔๗

เด็กหญิงปฏิมาพร จันฮวด
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๔๘

เด็กหญิงพิชญาพร ทองศรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๔๙

เด็กหญิงภควดี สุพร
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๕๐

เด็กหญิงภาวินี ปดตังระพา
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๕๑

เด็กหญิงศิรดา ม่วงวงษ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๕๒

เด็กหญิงศิรดา แซ่บ่าง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๕๓

เด็กหญิงศิริวรรณ รักซ้อน

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๕๔

เด็กหญิงโศภิตา เล็กใจซือ

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๕๕

เด็กหญิงสโรชา จันทร์สีดา
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๕๖

เด็กหญิงอทิติญา ผมภูเขียว
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๕๗

เด็กชายกฤติน เพชรครุฑ
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๕๘

เด็กชายชลสิทธิ

์

จูวัฒน์
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๕๙

เด็กชายเตชินท์ ฉิมทับ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๖๐

เด็กชายธนกฤต วิทยสิริไพบูลย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๖๑

เด็กชายปกรณ์ ยิมเขียว

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๖๒

เด็กชายรัชชานนท์ ฉำศรี
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๖๓

เด็กชายวรพจน์ นาคนวล
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๖๔

เด็กชายวายุ โสดา
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๖๕

เด็กหญิงขวัญชนก มีมา
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๖๖

เด็กหญิงชัชฏาภรณ์ หอมหวล

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๖๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุรีรักษ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๖๘

เด็กหญิงณัฐฌา เลาหะจินดา
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๖๙

เด็กหญิงณัฐริกา เกิดนวล
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๘ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๗๐

เด็กหญิงทัตพร สีหาวัฒน์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๗๑

เด็กหญิงปานวาด ปริยัติสุนทร
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๗๒

เด็กหญิงปุณยาพร แซ่โง้ว
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๗๓

เด็กหญิงพรนภา เขียวคำ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๗๔

เด็กหญิงพารักษ์ ใจสดศรี
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๗๕

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ศิริรัชตวงศ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๗๖

เด็กหญิงเมธาวี จันทร์หอม
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๗๗

เด็กหญิงวรรณวนัช แก้วบัว
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๗๘

เด็กหญิงวราภรณ์ อินทร์พรม
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๗๙

เด็กหญิงวิชชลิตา โสโรมรัมย์
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๘๐

เด็กหญิงศศิธร บุตรโคร์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๘๑

เด็กหญิงศิรินท์รัตน์ สาระบรรณ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๘๒

เด็กหญิงสิริกัญญา ชูเมือง
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๘๓

เด็กหญิงสุพัตรา ประจงจัด
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๘๔

เด็กหญิงสุวิมล หาญธีระพิทักษ์
๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๘๕

เด็กชายกฤติน ใจมุ่ง
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๘๖

เด็กชายฉัตรบดี แซ่ตัง

๊

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๘๗

เด็กชายเฉลิมเกียรติ ศรีสมศักดิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๘๘

เด็กชายชวกร สำโรงทอง
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๘๙

เด็กชายณัฐศักดิ

์

ทรัพย์สมบัติ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๙๐

เด็กชายธนวิชญ์ ดอบุตร
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๙๑

เด็กชายธนศิลา เสืออย่าง
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๙๒

เด็กชายนัทธพงศ์ บุญธรรม
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๙๓

เด็กชายพงศ์ปณต บุญประคอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๙๔

เด็กชายพีรพัฒน์ เมืองใจ
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๙๕

เด็กชายภูรีภัทร เรืองแจ่ม
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๙๖

เด็กชายรังสิมันต์ แจ่มจันทร์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๙๗

เด็กชายวรัญู ชาวพงษ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๙๘

เด็กชายวิศิษฐ์ศักดิ

์

อะโน

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๗๙๙

เด็กชายเศรษฐพงศ์ อินทร์ทูน
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๐๐

เด็กชายสิทธิกร ภาโส

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๐๑

เด็กชายสุภัทร ฉิมสุข
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๐๒

เด็กชายอภิวัฒน์ จันทะคาม
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๐๓

เด็กหญิงกษิรา ช้างแก้ว
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๐๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทองรัง
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๙ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๐๕

เด็กหญิงชนัญชิดา ราชามาตร
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๐๖

เด็กหญิงธนภรณ์ ทองยอด
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๐๗

เด็กหญิงธัญมาส เฮงปถม
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๐๘

เด็กหญิงธันย์สิตา สุขได้พึงบวรภัค

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๐๙

เด็กหญิงพัชรพร เดชอุทัย
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๑๐

เด็กหญิงภัทรธิดา พ่อวิเศษ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๑๑

เด็กหญิงภัทรภา โจ๊ะอนุช
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๑๒

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ยังไว
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๑๓

เด็กหญิงมัณฑิตา คลุ้มกระโทก
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๑๔

นางสาวมิถุนา กุศลดิลก
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๑๕

เด็กหญิงเยาวภา สุวรรณ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๑๖

เด็กหญิงวราภรณ์ พัฒนบุตร
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๑๗

เด็กหญิงวัชราภรณ์ อุ่นเงิน
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๑๘

เด็กหญิงสมฤดี แตงกวา

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๑๙

เด็กหญิงสรัลดา มะละทองคำ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๒๐

เด็กหญิงสรินญา ขวัญสุวรรณ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๒๑

เด็กหญิงสุรีฉาย ศรีปะโค
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๒๒

เด็กหญิงหทัยชนก พึงทัศน์

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๒๓

เด็กหญิงอภิญญา พระจันจิต
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๒๔

เด็กหญิงอินทิรา คุ้มเคลือบ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๒๕

เด็กชายกวิน โลนุช
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๒๖

เด็กชายคฑาวุธ เดชขุนทด
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๒๗

เด็กชายชัยรัฐภูมิ ควินรัมย์
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๒๘

เด็กชายเดชา ชมภูน้อย
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๒๙

เด็กชายธนพล ด้วงทีสุด

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๓๐

เด็กชายธีรภาคย์ สุจริตการ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๓๑

เด็กชายนนทกร โพธิศรี

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๓๒

เด็กชายนัฐวัฒน์ ทองสำราญ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๓๓

เด็กชายนาวิน นาบำรุง
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๓๔

เด็กชายปยะพงศ์ ยุติธรรม
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๓๕

เด็กชายพชรกร คงสุวรรณ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๓๖

เด็กชายภูริพัฒน์ โพธิเกิด

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๓๗

เด็กชายเมธา คงสำโรง
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๓๘

เด็กชายราชวัฒน์ คิดดีจริง
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๓๙

เด็กชายศิริศักดิ

์

ปุณโณฑก
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๑๐ / ๓๘๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๔๐

เด็กชายศุขวัฒน์ บุญเกิด
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๔๑

เด็กชายศุภสิริชัย น้อยวานิช
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๔๒

เด็กชายศุภากร ปานสมบัติ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๔๓

เด็กชายสรวิศ ศรีพิลาศ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๔๔

เด็กชายอัณณพ คำสงค์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๔๕

เด็กหญิงกันติมา ชุมพุด
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๔๖

เด็กหญิงกันยารัตน์ การอ่วม
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๔๗

เด็กหญิงกานต์พิชชา อีสาน
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๔๘

เด็กหญิงขวัญกมลศรี จันดี
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๔๙

เด็กหญิงชนัญชิดา สิงใส

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๕๐

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ศิลา
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๕๑

เด็กหญิงฑิฆัมพร ใจตรง
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๕๒

เด็กหญิงณัชชา อนุมาตย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๕๓

เด็กหญิงธนัชดา เจริญแพ่ง
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๕๔

เด็กหญิงนัฐลดา อินทะเสย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๕๕

เด็กหญิงนัดจาพร พรมแว่น
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๕๖

เด็กหญิงปาริชาติ คุ้มสุวรรณวงศ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๕๗

เด็กหญิงปยวรรณ ทองเฟอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๕๘

เด็กหญิงพัชราภา โนโชติ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๕๙

เด็กหญิงโฟกัส ตันตระกูล

้

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๖๐

เด็กหญิงยศวดี เจียมสูงเนิน
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๖๑

เด็กหญิงวรรณวิสา เย็นสบาย
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๖๒

เด็กหญิงวรัญญา คลัายเพ็ง
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๖๓

เด็กหญิงสุกัลญา ดีนาน
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๖๔

เด็กหญิงอชิรญา จันโท
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๖๕

เด็กหญิงอัญมณี ภูกงลี
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๖๖

เด็กชายกรรชัย จันทร์ธรรม

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๖๗

เด็กชายเจษฎา ยาคำ
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๖๘

เด็กชายธนากร ทรัพย์เสถียร
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๖๙

เด็กชายบุญฤทธิ

์

ทับสี

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๗๐

เด็กชายปริยกร สุวรรณ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๗๑

เด็กชายพีรสิทธิ

์

ทรัพย์พวงทอง
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๗๒

เด็กชายเมธาพันธ์ มณีสารอมรศิริ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๗๓

เด็กชายยุทธสิทธิ

์

พิรักษา
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๗๔

เด็กชายเวติพงษ์ กลัดใจบุญ
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๑๑ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๗๕

เด็กชายศุภกร เรืองโรจน์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๗๖

เด็กชายเอกรัตน์ พัฒิพรม
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๗๗

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ มูลบ้านดง
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๗๘

เด็กหญิงณัชชา กรองทอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๗๙

เด็กหญิงณัฐชยา ขันแก้ว
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๘๐

เด็กหญิงธนวรรณ ห้วยอุดมสินธุ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๘๑

เด็กหญิงธนัสถา อรัญมิตร
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๘๒

เด็กหญิงนราศินี สุวรรณเทศ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๘๓

เด็กหญิงนัฐนิชา แสงทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๘๔

เด็กหญิงปวันนา ยางศรี
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๘๕

เด็กหญิงปาริตา นิลธิราช
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๘๖

เด็กหญิงเพ็ญทิพา ศิริโภคา

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๘๗

เด็กหญิงแพรพรรณ โตแดง
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๘๘

เด็กหญิงภัทราพร ดีจริง
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๘๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ รัตนสุข
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๙๐

เด็กหญิงวรัญญา ลูกบัว
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๙๑

เด็กหญิงวิชญาดา กิงพุธ

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๙๒

เด็กหญิงสมฤทัย มีมานะ
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๙๓

เด็กหญิงสุชานิกานต์ สุขวิชัย

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๙๔

เด็กหญิงสุพรรษา หมืนเดช

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๙๕

เด็กหญิงสุพัตรา ไชยสิงห์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๙๖

เด็กหญิงสุพินภรณ์ ช้างวิเศษ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๙๗

เด็กชายธนาวุฒิ โพธิวัง

์

๖/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกลาง กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๙๘

เด็กชายณัตพล มีสิทธิ

์

๒๙/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกลาง กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๘๙๙

เด็กชายณัฐวัตร ศิริโส ๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกลาง กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๐๐

เด็กชายพงศ์นรินทร์ พงษ์สวัสดิ

์

๒๔/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดกลาง กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๐๑

เด็กชายประพันธ์ แพงไธสง
๑๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลาง กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๐๒

เด็กชายติณณภพ วงษ์แดง ๕/๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกลาง กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๐๓

เด็กหญิงนิรชา อุ่นเมือง
๒๒/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลาง กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๐๔

เด็กหญิงหิรัณยา อ้นน้อย ๑/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกลาง กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๐๕

เด็กหญิงกชมน ยิงยงคำภิรารมย์

่

๒๔/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดกลาง กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๐๖

เด็กหญิงนวรัตน์ ระเวง
๑๕/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลาง กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๐๗

เด็กชายโกวิท กมูลลึก ๔/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกลาง กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๐๘

เด็กชายวรวุฒิ ศรีสังงาม
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลาง กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๐๙

เด็กชายกฤษชานนท์ พจนะสุข
๑๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลาง กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๑๒ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๑๐

เด็กหญิงจิรัชยา ยิงยงคำภิรารมย์

่

๔/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกลาง กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๑๑

เด็กหญิงอริสรา แปนอ้อย
๑๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลาง กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๑๒

เด็กหญิงนำฝน มุ่งดี
๒๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลาง กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๑๓

เด็กหญิงฐิติกา วิชาชน ๒/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดกลาง กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๑๔

เด็กชายจักรพงษ์ บำรุงรักษ์
๒๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลาง กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๑๕

เด็กชายสมหมาย ปรีงาม

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลาง กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๑๖

เด็กชายปญญวิชญ์ พุทธจิตร ๘/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกลาง กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๑๗

เด็กชายวรวุฒิ มีสัตย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลาง กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๑๘

เด็กชายทวีวัฒน์ ปจเจริญ ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดกลาง กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๑๙

เด็กชายกฤตภัทร ขำประสงค์
๒๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลาง กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๒๐

เด็กหญิงสิริมล สุรพลชัยชาญ
๒๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลาง กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๒๑

เด็กหญิงมินตรา ทองคำ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลาง กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๒๒

เด็กหญิงอโนมา วังโส
๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลาง กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๒๓

เด็กชายธนากร สายเล็น ๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคันลัด คันลัด  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๒๔

เด็กชายอนิวัต หอมจันทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคันลัด คันลัด  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๒๕

เด็กชายวิเจ็ส โอ๊ต ๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคันลัด คันลัด  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๒๖

เด็กชายอลงกรณ์ อินโอภาส

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคันลัด คันลัด  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๒๗

เด็กหญิงธันยมัย แดงสวัสดิ

์

๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคันลัด คันลัด  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๒๘

เด็กชายวงศกร มีกระแส
๒๖/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคันลัด คันลัด  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๒๙

เด็กชายเจษฎากร แดงสวัสดิ

์

๑๙/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคันลัด คันลัด  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๓๐

เด็กชายนฤเบศ กาญจนดิษฐ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคันลัด คันลัด  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๓๑

เด็กหญิงจิตสุภา จินดาเสถียร
๒๙/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคันลัด คันลัด  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๓๒

เด็กชายปาณัท กองแก้ว
๑๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคันลัด คันลัด  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๓๓

นางสาวธนพร ปานเสมศรี
๒๐/๑๐/๒๕๐๑

วัดจากแดง จากแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๓๔

นางสาวศรีมงคล บุญจันทร์
๗/๐๒/๒๕๑๙

วัดจากแดง จากแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๓๕

นางสาวสุนันทนา ผ่องใส

๒๓/๑๒/๒๕๑๒

วัดจากแดง จากแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๓๖

เด็กชายคณิศร เจียรไนยรัตน์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๓๗

เด็กชายณัฐกรณ์ รักษาถ้อย
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๓๘

เด็กชายบูรพา คอนศรี
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๓๙

เด็กชายพิทยา วิชาคุณ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๔๐

เด็กชายภัทรพงศ์ กลินนาค

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๔๑

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

รัตนะ
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๔๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พสธร
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๔๓

เด็กหญิงเจนจิรา เวชตามา
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๔๔

เด็กหญิงนนลดา เปรมปรีดา
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๑๓ / ๓๘๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๔๕

เด็กหญิงประภาวัลย์ ดวงจุ้ย
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๔๖

เด็กหญิงรสสุคนธ์ สุริยะ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๔๗

เด็กหญิงรุจิรา มานะชัย
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๔๘

เด็กชายกษิดิส วังคะฮาต
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๔๙

เด็กชายชัชพงศ์ อากาศเย็น
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๕๐

เด็กชายธารวิสุทธิ

์

เกตุแก้ว
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๕๑

เด็กชายปณณวัฒน์ ปองกันภัย
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๕๒

เด็กชายภูวรัตน์ กลำแสง
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๕๓

เด็กชายอริย์ธัช พัฒน์วิรุฬห์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๕๔

เด็กหญิงจิดาภา บุญนาดี
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๕๕

เด็กหญิงชลาธร ชัยชิตาทร
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๕๖

เด็กหญิงนัทธมน จันทร์เต็ม
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๕๗

เด็กหญิงนาเดีย บำเพ็ญศรี
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๕๘

เด็กหญิงปฎิดา อาญาสิทธิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๕๙

เด็กหญิงปทิตตา ทวีธรรมถาวร
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๖๐

เด็กหญิงปภาดา ทวีธรรมถาวร
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๖๑

เด็กหญิงพิยดา เชิดเจริญวงศ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๖๒

เด็กหญิงมนชญา เปลียนผึง

่ ้

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๖๓

เด็กหญิงวรดา สังขไพพรรณ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๖๔

เด็กหญิงสุพัตรา ศรีสว่าง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๖๕

เด็กหญิงไอลดา พลรัตน์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๖๖

เด็กชายพัทรเดช ปยะวิชยานนท์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๖๗

เด็กชายศุภกร วิเศษขลา
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๖๘

เด็กชายสิทธิโชค จันพุ่ม
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๖๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

แทนไธสงค์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๗๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทองเขียน
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๗๑

เด็กหญิงจรรย์สมร นันหูน

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๗๒

เด็กหญิงปอรวีย์ เจียมทอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๗๓

เด็กหญิงพัชราภา ยาปญ
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๗๔

เด็กหญิงรุ่งนภา เรืองงาม
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๗๕

เด็กหญิงสุปราณี สระหงษ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๗๖

เด็กชายคมเพชร อ้นสุข
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๗๗

เด็กชายธนกฤต เงินพูล
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๗๘

เด็กชายพงศ์นิติ
พิณพิพัฒน์วรากุล ๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๗๙

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

คำทิพย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๑๔ / ๓๘๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๘๐

เด็กชายพีรพัฒน์ อาจเทศ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๘๑

เด็กชายมณชัย ทิพย์ธรรมคุณ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๘๒

เด็กชายวรัญู แก้วเมือง
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๘๓

เด็กหญิงกัญญาพัชญ์ ธีระสนิทวัฒน์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๘๔

เด็กหญิงปราณปรียา อินทร์นุช
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๘๕

เด็กหญิงปุณยนุช อภิชัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๘๖

เด็กหญิงพชิราภรณ์ ดอนเกิด
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๘๗

เด็กหญิงวรินทร์ธร วิมุกตานนท์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๘๘

เด็กหญิงวิมลสิริ บุตรดี
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๘๙

เด็กหญิงวิรากานต์ ตังเซียน

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๙๐

เด็กหญิงไอริสา ทองแจ่ม
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๙๑

เด็กชายพงศภัทร ประสมทรัพย์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๙๒

เด็กชายพีรพงศ์ ศิริพาทย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๙๓

เด็กชายวรวุฒ สีเถือน

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๙๔

เด็กชายวรุณ มังเจริญ

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๙๕

เด็กชายสุรเชษฐ์ ภูคะฮาด
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๙๖

เด็กชายสุรเสกข์ ดำจะโปะ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๙๗

เด็กชายอาทิตย์ เยียมจตุรัส

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๙๘

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ย่าวงศ์ไกรสร
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๓๙๙๙

เด็กหญิงจิรภัทร์ แจ่มใส
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๐๐

เด็กหญิงนวพร พันธุ์พาณิชย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๐๑

เด็กหญิงพิชญา นาวาดิษฐ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๐๒

เด็กหญิงศศิกานต์ อากาศเย็น
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๐๓

เด็กหญิงสุภสุตา บุญร่วม
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๐๔

เด็กหญิงอติกานต์ ผาสุข
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๐๕

เด็กหญิงอริศรา ม่วงยุ่น
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๐๖

เด็กชายกฤติพงศ์ ประทีปเรืองเดช
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๐๗

เด็กชายกันต์กวี กลินหอม

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๐๘

เด็กชายจักราทิตย์ ไตรรัตน์
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๐๙

เด็กชายณภัทธ ทุนทวี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๑๐

เด็กชายณภัทร ช่วงโชติ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๑๑

เด็กชายไตรภพ ตรีโชติ
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๑๒

เด็กชายธนดล แก้วกัน
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๑๓

เด็กชายธีรภัท เดชฤทธิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๑๔

เด็กชายนนท์นที พงษ์โอสถ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๑๕ / ๓๘๕

้
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สป ๒๔๖๐/๐๔๐๑๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ปณิพลกัง
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๑๖

เด็กชายพีรภัทร อุบลพืชน์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๑๗

เด็กชายภัทรพล จันทร์เสน่ห์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๑๘

เด็กชายมโนเชาว์ รวิเวช
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๑๙

เด็กชายวิวัฒน์ ปทุมมา
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๒๐

เด็กชายสิริวุฒิ หลีเกษม
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๒๑

เด็กชายสุรธัช สังข์แก้ว
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๒๒

เด็กชายอชิตะ หอมศิริ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๒๓

เด็กหญิงกมลชนก วิเชียรศรี
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๒๔

เด็กหญิงจารุภัทร กลินสุกหอม

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๒๕

เด็กหญิงธัญพัฒน์ หุ่นสวน
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๒๖

เด็กหญิงนลพรรณ เจริญผล
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๒๗

เด็กหญิงพัชรี นาเจริญ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๒๘

เด็กหญิงลลิสราญ์ เอมจุ้ย
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๒๙

เด็กชายณัฐดนัย สุขใจ
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๓๐

เด็กชายณัฐพงศ์ นุ่นนาแซง
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๓๑

เด็กชายทีปกร แก้วสุข
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๓๒

เด็กชายธนากร หมือกา

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๓๓

เด็กชายธีระพงษ์ บัววิชัย
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๓๔

เด็กชายนรเศรษฐ์ เชือรามัญ

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๓๕

เด็กชายประติมา โอฬารวโรดม
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๓๖

เด็กชายปญจพล เข็มสุวรรณ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๓๗

เด็กชายพิชัยยุทธ ชาวริม
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๓๘

เด็กชายพิศิษฐ์ มีภุมรินทร์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๓๙

เด็กชายมงคล สูงตรง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๔๐

เด็กชายวรพิทักษ์ เทียงเลา

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๔๑

เด็กชายวรฤทธิ

์

รัตนวรสุทธิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๔๒

เด็กชายศิริศักดิ

์

เรืองอยู่
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๔๓

เด็กชายสุขไพศาล ทรงกลิน

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๔๔

เด็กชายภูเกษม บวรทวีคุณ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๔๕

เด็กหญิงณิชาณัณ อินทร์หอม
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๔๖

เด็กหญิงปฏิมา เข็มทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๔๗

เด็กหญิงพิตรากร พันธ์แก้ว
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๔๘

เด็กหญิงพิตราพร จันทร์พรมมา
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๔๙

เด็กหญิงวรวรรณ สุขอุดม
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๑๖ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๕๐

เด็กหญิงวีรยา สังข์วร
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๕๑

เด็กหญิงสุภัทรจิรา เกษกุล
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๕๒

เด็กหญิงอรกมล วอนพิจิตร
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๕๓

เด็กหญิงอนุศรา เรือนภู่
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๕๔

เด็กชายกัลตยศ สุนิกัลยาดำ
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๕๕

เด็กชายไกร ปูชิน
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๕๖

เด็กชายธานินทร์ ผิวเผือก
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๕๗

เด็กชายธีรโชติ สุขสมชีพ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๕๘

เด็กชายนิติภูมิ ผิวทองหลาง
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๕๙

เด็กชายบุลเสฏฐ์ วสันต์ดิลก

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๖๐

เด็กชายปรีชา บุญตามทัน
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๖๑

เด็กชายศิวัฒน์ ภควาภาคภูมิ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๖๒

เด็กชายมงคลศักดิ

์

นันทชน
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๖๓

เด็กชายวรากร จันทร์ต่าย
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๖๔

เด็กชายสุพัฒพงษ์ เอกจิตร
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๖๕

เด็กชายสุริยา ไกรมณี
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๖๖

เด็กชายอัครภัฎ วงศ์ทรัพย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๖๗

เด็กชายศิริพงษ์ พันธุเดช
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๖๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ระวีวงษ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๖๙

เด็กหญิงวรรณิภา โสภากุล
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๗๐

เด็กชายภานุพงษ์ โบษกรนัฏ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๗๑

เด็กชายอนุวัฒน์ ชูมุกดา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๗๒

เด็กหญิงฐาติภรณ์ บัวมาก

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๗๓

เด็กหญิงณภัคจิรา อร่ามเดช
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๗๔

เด็กหญิงมนทกานต์ สาบุตร
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๗๕

เด็กหญิงวันวิสาข์ ชวาวงษ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๗๖

เด็กหญิงวิลาสินี ชัยมัน

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๗๗

เด็กชายศิริศักดิ

์

แก้วประเสริฐ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๗๘

เด็กชายเจษฎาภรณ์ เจิมเจริญ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๗๙

เด็กชายนิรุต น้อยจังหรีด
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๘๐

เด็กชายพรพิพัฒน์ ภักดีพงษ์วรรณา
๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๘๑

เด็กชายโภคิน ทองรัศมี
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๘๒

เด็กชายวสันต์ ศิริเรือง
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๘๓

เด็กชายวิษรุจน์ อินหอม
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๘๔

เด็กชายสรยุทธ แก้วประเสริฐ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๑๗ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๘๕

เด็กชายสุทิน หนูขุนทด

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๘๖

เด็กชายสุรเชษฐ์ ดำจะโปะ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๘๗

เด็กชายอนุสรณ์ เหมือนใจ
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๘๘

เด็กชายอรรณพ มิน
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๘๙

เด็กหญิงกมนชนก ศรีพระราม
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๙๐

เด็กหญิงพรรณราย กรางทอง
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๙๑

เด็กหญิงพรอุษา สุขทัว

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๙๒

เด็กหญิงวรารักษ์ ทาระหอม
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๙๓

เด็กหญิงวีรวรรณ เพชรจันทร์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๙๔

เด็กหญิงอมราวดี ชูมิตร
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๙๕

เด็กชายธนพันธุ์ แก้วโอ่ง
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๙๖

เด็กชายนครินทร์ คำพันธ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๙๗

เด็กชายภูดิศ ชมมะลิ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๙๘

เด็กชายมนต์ชัย แก้วเก้าดวง
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๐๙๙

เด็กชายปฐพี สวนใจดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง(ศิลาทิราษฎร์รังสฤษฏ์)

บางกระเจ้ากลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๐๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ เหมือนวงศ์ ๙/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง(ศิลาทิราษฎร์รังสฤษฏ์)

บางกระเจ้ากลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๐๑

เด็กหญิงปนัดดา เกตุฉวี
๑๓/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง(ศิลาทิราษฎร์รังสฤษฏ์)

บางกระเจ้ากลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๐๒

เด็กหญิงธันย์ชนก หริรักษ์ดำรง
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง(ศิลาทิราษฎร์รังสฤษฏ์)

บางกระเจ้ากลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๐๓

เด็กหญิงวันวิสา วัฒนศักดิมณฑา

์

๒๙/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง(ศิลาทิราษฎร์รังสฤษฏ์)

บางกระเจ้ากลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๐๔

เด็กหญิงกชกร ปนกา
๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง(ศิลาทิราษฎร์รังสฤษฏ์)

บางกระเจ้ากลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๐๕

เด็กชายธนวัฒน์ เขียนทอง
๑๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง(ศิลาทิราษฎร์รังสฤษฏ์)

บางกระเจ้ากลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๐๖

เด็กหญิงอริสรา หริรักษ์ดำรง ๙/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง(ศิลาทิราษฎร์รังสฤษฏ์)

บางกระเจ้ากลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๐๗

เด็กหญิงสนิสา คล้ายคลึง

๑๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง(ศิลาทิราษฎร์รังสฤษฏ์)

บางกระเจ้ากลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๐๘

เด็กชายคมกริช พาแสง
๑๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง(ศิลาทิราษฎร์รังสฤษฏ์)

บางกระเจ้ากลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๐๙

เด็กหญิงกมลวรรณ ปานจุฬา
๒๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง(ศิลาทิราษฎร์รังสฤษฏ์)

บางกระเจ้ากลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๑๐

เด็กหญิงทิพพาภรณ์ ธูปคำ ๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง(ศิลาทิราษฎร์รังสฤษฏ์)

บางกระเจ้ากลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๑๑

เด็กชายชานนท์ วี ๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง(ศิลาทิราษฎร์รังสฤษฏ์)

บางกระเจ้ากลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๑๒

เด็กหญิงมานิตา วงศ์สุวรรณ
๑๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง(ศิลาทิราษฎร์รังสฤษฏ์)

บางกระเจ้ากลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๑๓

เด็กหญิงมีนา สุขศรี
๑๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง(ศิลาทิราษฎร์รังสฤษฏ์)

บางกระเจ้ากลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๑๔

เด็กชายจิรภัทร์ สุทธิประภา

๒๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง(ศิลาทิราษฎร์รังสฤษฏ์)

บางกระเจ้ากลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๑๕

เด็กหญิงณัฎฐิกา กลินชืน

่ ่

๑๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง(ศิลาทิราษฎร์รังสฤษฏ์)

บางกระเจ้ากลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๑๖

เด็กชายณัฐพงษ์ เสนาะดนตรี
๑๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)

บางกระสอบ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๑๗

เด็กชายกฤษดา ประเสริฐสังข์ ๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)

บางกระสอบ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๑๘

เด็กชายพุฒิพงศ์ ทุมชะ
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)

บางกระสอบ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๑๙

เด็กหญิงธัญญาภัทร์ ลีลาเลิศธัญกุล ๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)

บางกระสอบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๑๘ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๒๐

เด็กหญิงสิรินทรา บุญปลูก
๑๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)

บางกระสอบ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๒๑

เด็กหญิงปฏิธาน ชืนเย็น

่

๒๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)

บางกระสอบ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๒๒

เด็กชายบูรพา รัตนวัน
๒๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)

บางกระสอบ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๒๓

เด็กชายศุภณัฐ ใจมีธรรมดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)

บางกระสอบ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๒๔

เด็กชายชลนทร ทองเกาะ
๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)

บางกระสอบ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๒๕

เด็กชายธนวัฒน์ บัวแย้ม
๑๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)

บางกระสอบ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๒๖

เด็กชายณัฐวุฒิ เสนาะดนตรี
๑๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)

บางกระสอบ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๒๗

เด็กชายสหรัฐ ภู่สิงห์
๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)

บางกระสอบ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๒๘

เด็กชายชยภัส กระจ่างวัฒนะ ๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)

บางกระสอบ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๒๙

เด็กหญิงวรวรรณ พลับพลี
๑๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)

บางกระสอบ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๓๐

เด็กชายจิรายุ โอตตัปปะวงศ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)

บางกระสอบ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๓๑

เด็กชายอภิลักษณ์ สาลี
๒๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)

บางกระสอบ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๓๒

เด็กหญิงพรสวรรค์ พจน์พรมหมมณี
๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)

บางกระสอบ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๓๓

เด็กหญิงธัณยธรณ์ คงคาดิษ
๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)

บางกระสอบ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๓๔

เด็กหญิงทิฆัมพร แก้วชืน

่

๒๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)

บางกระสอบ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๓๕

เด็กหญิงจีรานันท์ แซ่ซิม

้

๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)

บางกระสอบ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๓๖

เด็กหญิงอโนชา นกสว่าง ๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)

บางกระสอบ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๓๗

เด็กหญิงรินทร์ทิตา จีนเสถียร ๒/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)

บางกระสอบ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๓๘

เด็กชายสิงหา ฉัตรเวชสกุล ๓๐/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)

บางกระสอบ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๓๙

เด็กหญิงพรนภัส ชืนเย็น

่

๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)

บางกระสอบ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๔๐

เด็กชายสุรศักดิ

์

พุ่มเปรม
๒๑/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)

บางกระสอบ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๔๑

เด็กหญิงชลกร หมอยาดี
๒๗/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)

บางกระสอบ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๔๒

เด็กหญิงปณิตา
ธรรมรัตนานุภาพ

๒๓/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)

บางกระสอบ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๔๓

เด็กชายศิรศักดิ

์

ยุติธรรม
๒๙/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)

บางกระสอบ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๔๔

เด็กหญิงปานตะวัน ตรีผาด ๘/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)

บางกระสอบ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๔๕

เด็กชายภูตะวัน รอดงาม
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)

บางกระสอบ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๔๖

เด็กชายศราวุธ บุญกระจ่าง
๒๕/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางขมิน(คำปุนราษฎร์บำรุง)

้

บางขมิน

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๔๗

เด็กชายภีรพัฒน์ รัตนไกวัล ๔/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางขมิน(คำปุนราษฎร์บำรุง)

้

บางขมิน

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๔๘

เด็กชายอัฒชัย บัวใส ๑/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางขมิน(คำปุนราษฎร์บำรุง)

้

บางขมิน

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๔๙

เด็กชายเอกชัย บินผิว
๒๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางขมิน(คำปุนราษฎร์บำรุง)

้

บางขมิน

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๕๐

เด็กชายพัชรวัฒน์ บุญเทพ
๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางขมิน(คำปุนราษฎร์บำรุง)

้

บางขมิน

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๕๑

เด็กหญิงวาสนา แสดรัมย์ ๕/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางขมิน(คำปุนราษฎร์บำรุง)

้

บางขมิน

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๕๒

เด็กหญิงกรพินธุ์ ตรีโชติ ๓/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางขมิน(คำปุนราษฎร์บำรุง)

้

บางขมิน

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๕๓

เด็กชายปรมินทร์ บัวแก้ว
๒๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางขมิน(คำปุนราษฎร์บำรุง)

้

บางขมิน

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๕๔

เด็กชายศุภชัย วุฒิยาสิงห์
๒๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางขมิน(คำปุนราษฎร์บำรุง)

้

บางขมิน

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๑๙ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๕๕

เด็กหญิงเอมี

่

เผ่าสุขประเสริฐ ๓๐/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางขมิน(คำปุนราษฎร์บำรุง)

้

บางขมิน

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๕๖

เด็กหญิงกัณฐมณี มนัสสิทธิพันธ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางขมิน(คำปุนราษฎร์บำรุง)

้

บางขมิน

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๕๗

เด็กหญิงเนตรวิภา คุ้มใจดี
๒๔/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางขมิน(คำปุนราษฎร์บำรุง)

้

บางขมิน

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๕๘

เด็กหญิงวิไรพร ชุมประสงค์ ๓๐/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางขมิน(คำปุนราษฎร์บำรุง)

้

บางขมิน

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๕๙

เด็กชายปยะภัทร ใจภักดี
๒๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางขมิน(คำปุนราษฎร์บำรุง)

้

บางขมิน

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๖๐

เด็กชายชลภัทร มะลิซ้อน ๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางขมิน(คำปุนราษฎร์บำรุง)

้

บางขมิน

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๖๑

เด็กชายจักรพงษ์ วงศ์นางรอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางขมิน(คำปุนราษฎร์บำรุง)

้

บางขมิน

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๖๒

เด็กชายพีรพงษ์ โฉมงาม
๑๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางขมิน(คำปุนราษฎร์บำรุง)

้

บางขมิน

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๖๓

เด็กหญิงธัญญาพร แสนอุบล
๑๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางขมิน(คำปุนราษฎร์บำรุง)

้

บางขมิน

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๖๔

เด็กหญิงอรปรียา บุญกระจ่าง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางขมิน(คำปุนราษฎร์บำรุง)

้

บางขมิน

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๖๕

เด็กหญิงบัณฑิกา ดังใหม่
๒๑/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางนำผึงนอก

้

บางนำผึงนอก

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๖๖

เด็กหญิงอารยา ยอดรัก
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางนำผึงนอก

้

บางนำผึงนอก

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๖๗

เด็กชายสุรพัค ชิตวังส์สกุล
๒๘/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางนำผึงนอก

้

บางนำผึงนอก

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๖๘

เด็กชายณัฐพงศ์ ใจเอือ

้

๓๑/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดบางนำผึงนอก

้

บางนำผึงนอก

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๖๙

เด็กชายศุภกร โชติวิทย์
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางนำผึงนอก

้

บางนำผึงนอก

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๗๐

เด็กชายอัศวิน ใจเอือ

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางนำผึงนอก

้

บางนำผึงนอก

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๗๑

เด็กหญิงสุนิสา จ้อยร่อย
๒๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางนำผึงนอก

้

บางนำผึงนอก

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๗๒

เด็กหญิงณัฐนรี สีแก้ว
๑๗/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางนำผึงนอก

้

บางนำผึงนอก

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๗๓

เด็กชายเศรษฐชัย รักษาพันธ์
๑๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางนำผึงนอก

้

บางนำผึงนอก

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๗๔

เด็กหญิงนิรามัย กระสายเงิน
๒๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางนำผึงนอก

้

บางนำผึงนอก

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๗๕

เด็กชายจีรศักดิ

์

รักษาพันธ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางนำผึงนอก

้

บางนำผึงนอก

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๗๖

เด็กหญิงธีญาดา ชิตวังส์สกุล

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางนำผึงนอก

้

บางนำผึงนอก

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๗๗

เด็กชายธีรพงษ์ ทองอินทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางนำผึงนอก

้

บางนำผึงนอก

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๗๘

เด็กชายสาโรจน์ รักษาพันธ์
๒๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางนำผึงนอก

้

บางนำผึงนอก

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๗๙

เด็กหญิงวรรณพร ธูปประดิษฐ์ ๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางนำผึงนอก

้

บางนำผึงนอก

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๘๐

เด็กหญิงสุพรรษา ขุยกลาง ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางนำผึงนอก

้

บางนำผึงนอก

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๘๑

เด็กหญิงศรีศา คงคา
๑๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางนำผึงนอก

้

บางนำผึงนอก

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๘๒

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ พรหมสุรินทร์
๑๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางนำผึงใน

้

บางนำผึงใน

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๘๓

เด็กชายภารวี แซ่ปง
๑๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางนำผึงใน

้

บางนำผึงใน

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๘๔

เด็กหญิงนำทิพย์ นาเงิน ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางนำผึงใน

้

บางนำผึงใน

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๘๕

เด็กหญิงวรัญญา คล้ายสุวรรณ
๑๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางนำผึงใน

้

บางนำผึงใน

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๘๖

เด็กชายวิทยา แซ่โค้ว
๑๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางนำผึงใน

้

บางนำผึงใน

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๘๗

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ศิริระเหย
๑๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางนำผึงใน

้

บางนำผึงใน

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๘๘

เด็กชายอภิรักษ์ เล็กเนตร
๒๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางนำผึงใน

้

บางนำผึงใน

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๘๙

เด็กชายพลพัฒน์ ปรีดากร
๑๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางนำผึงใน

้

บางนำผึงใน

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๒๐ / ๓๘๕
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สป ๒๔๖๐/๐๔๑๙๐

เด็กหญิงเจตสุภา เทศเทียน

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางนำผึงใน

้

บางนำผึงใน

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๙๑

เด็กหญิงพัชรา สังข์เอม
๒๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางนำผึงใน

้

บางนำผึงใน

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๙๒

เด็กชายจิราศักดิ

์

โตประเมริฐ
๑๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางนำผึงใน

้

บางนำผึงใน

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๙๓

เด็กชายณัธชัย สุขบาล
๑๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางนำผึงใน

้

บางนำผึงใน

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๙๔

เด็กชายธีรนันท์ หลักฐาน
๒๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางนำผึงใน

้

บางนำผึงใน

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๙๕

เด็กชายมรกต ปญจะมะวัฒน์ ๕/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบางนำผึงใน

้

บางนำผึงใน

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๙๖

เด็กชายวิทวัส กลินชืน

่ ่

๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางนำผึงใน

้

บางนำผึงใน

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๙๗

เด็กชายศิลา อยู่เกตุ
๑๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางนำผึงใน

้

บางนำผึงใน

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๙๘

เด็กชายอนุสรณ์ ขุยกลาง
๒๒/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางนำผึงใน

้

บางนำผึงใน

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๑๙๙

เด็กชายอรรถพล แย้มขจร ๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางนำผึงใน

้

บางนำผึงใน

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๐๐

เด็กชายสมปอง เกิดมี
๑๖/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางนำผึงใน

้

บางนำผึงใน

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๐๑

เด็กหญิงรุจิรา อำคล้าย
๒๕/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางนำผึงใน

้

บางนำผึงใน

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๐๒

เด็กหญิงโชติรส บุญสุข

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางนำผึงใน

้

บางนำผึงใน

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๐๓

เด็กชายรัฐกร จงกลนี
๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางนำผึงใน

้

บางนำผึงใน

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๐๔

เด็กชายศิวปรีชา พนมกร
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางนำผึงใน

้

บางนำผึงใน

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๐๕

เด็กหญิงสุธิดา สินชัย ๔/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบางนำผึงใน

้

บางนำผึงใน

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๐๖

เด็กชายอนุวัฒน์ เกตุฉวี ๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบางนำผึงใน

้

บางนำผึงใน

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๐๗

เด็กหญิงณัฐรัตน์ เปรมปรีดา ๖/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบางนำผึงใน

้

บางนำผึงใน

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๐๘

เด็กชายวทัญู บุญดี
๒๐/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางนำผึงใน

้

บางนำผึงใน

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๐๙

เด็กชายภัทรพล คงธนจิรกล ๑/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบางนำผึงใน

้

บางนำผึงใน

้

 

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๑๐

เด็กชายฐิติกรณ์ นิลจรัส
๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๑๑

เด็กชายณัฐกุล พวงมาลัย ๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๑๒

เด็กชายธีรภัทร์ กอบแก้ว
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๑๓

เด็กชายนวพล อยู่สาโก
๒๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๑๔

เด็กชายนธีธร โพล้งศิริ
๑๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๑๕

เด็กชายภานุพงศ์ สละเจริญ ๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๑๖

เด็กชายโยธิน สละ
๑๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๑๗

เด็กชายสุรวุฒิ เรือนภู่ ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๑๘

เด็กชายสรยุทธ กุลพันธ์ ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๑๙

เด็กหญิงฆริกา นิลจันทร์
๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๒๐

เด็กหญิงจันทิรา กิจถาวร

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๒๑

เด็กหญิงจิรนันท์ คงชมเพ่ง
๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๒๒

เด็กหญิงชนากานต์ จันทรัพย์

่

๑๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๒๓

เด็กหญิงนำทิพย์ ทำจ้อม

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๒๔

เด็กหญิงปริฉัตร สุพสอน
๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๒๑ / ๓๘๕

้
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สป ๒๔๖๐/๐๔๒๒๕

เด็กหญิงประภาพร สุพสอน
๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๒๖

เด็กหญิงวรวรรณ อำพันธ์
๑๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๒๗

เด็กชายดนัยวัฒน์ เคหะวัน
๒๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๒๘

เด็กชายกฤษดา กล้าผจญ
๒๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๒๙

เด็กชายกิตติกร ช่างทอง ๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๓๐

เด็กชายธนาพล อุปถัมภ์
๑๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๓๑

เด็กชายปฏิภาณ ผลไพบูลย์
๒๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๓๒

เด็กชายพศวีร์ อ่อนตา
๒๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๓๓

เด็กชายศุภากร จันทรัพย์

่

๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๓๔

เด็กชายอภินันท์ โพล้งศิริ
๑๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๓๕

เด็กหญิงฉัตรชนก วันชัย
๒๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๓๖

เด็กหญิงทักษพร พุทธนิมิตร
๑๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๓๗

เด็กหญิงนพมาศ เรืองไรรัตนกุล
๑๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๓๘

เด็กหญิงนำข้าว มีจุ้ย ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๓๙

เด็กหญิงพิมพ์วิมล หิมะคุณ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๔๐

เด็กหญิงวาสนา ภิรมรักษ์
๒๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๔๑

เด็กหญิงสัตตบงกช กะทิศาสตร์
๒๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๔๒

เด็กหญิงสุชาดา อาศัยผล
๑๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๔๓

เด็กหญิงพรรณวษา ขาวนำทิพย์ ๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๔๔

เด็กหญิงอรัญญา ทิมพันธ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๔๕

เด็กชายจิรวัฒน์ เพชรประดิษฐ์ ๓/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๔๖

เด็กชายธนัช ผ่องศรี
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๔๗

เด็กชายวีรภัทร บุญนอก
๒๓/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๔๘

เด็กชายสิรวิชญ์ บุญครุต
๒๖/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๔๙

เด็กหญิงขวัญข้าว บุญพิลา ๓/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๕๐

เด็กหญิงคีตภัทร ทองมาก ๑๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๕๑

เด็กหญิงทิพย์รัตน์ คงคานิมิต
๑๒/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๕๒

เด็กหญิงธันยพร ดวงแสง ๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๕๓

เด็กหญิงเบญจวรรณ ผ่องศรี
๒๕/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๕๔

เด็กหญิงพรรณภา สังข์วร
๑๕/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๕๕

เด็กหญิงภูษณิศา เสนาะดนตรี
๑๖/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๕๖

เด็กหญิงอมรา บุญช่วย
๒๑/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๕๗

เด็กหญิงกมลวรรณ คงประเสริฐ
๑๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาเกด ปาเกด  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๕๘

เด็กหญิงสุดาพร มงคลดี ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ราษฎร์รังสรรค์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๕๙

เด็กชายนพณัฐ แก้วนิยม
๒๒/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ราษฎร์รังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๒๒ / ๓๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๖๐

เด็กชายณัฐวุฒิ เข็มทอง
๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ราษฎร์รังสรรค์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๖๑

เด็กชายปวริศ สวยสอาด
๒๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ราษฎร์รังสรรค์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๖๒

เด็กชายนัทวุฒิ เมืองฉำ ๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ราษฎร์รังสรรค์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๖๓

เด็กชายภาคภูมิ โชติช่วง
๒๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ราษฎร์รังสรรค์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๖๔

เด็กชายสุจินดา ทองหนูนุ้ย
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ราษฎร์รังสรรค์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๖๕

เด็กหญิงพงศ์ลัดดา ยะวาวงค์ ๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ราษฎร์รังสรรค์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๖๖

เด็กหญิงจันทิมา แจ้งสว่าง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ราษฎร์รังสรรค์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๖๗

เด็กหญิงวราพร กรกุลศรี ๑๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ราษฎร์รังสรรค์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๖๘

เด็กหญิงอรปรียา เข็มทอง
๑๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ราษฎร์รังสรรค์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๖๙

เด็กหญิงรมย์นลิน เข็มทอง
๓๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ราษฎร์รังสรรค์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๗๐

เด็กชายพงศ์ธร แซ่เอียว

๊

๒๕/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ราษฎร์รังสรรค์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๗๑

เด็กชายนัธชัย ดวงเสนาะ ๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ราษฎร์รังสรรค์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๗๒

เด็กชายจักรพงษ์ อินทวัฒน์วงษา
๑๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ราษฎร์รังสรรค์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๗๓

เด็กชายณัฐวุฒิ จ้อยศิริ
๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ราษฎร์รังสรรค์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๗๔

เด็กชายพีรวัส ประพันธเสน ๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ราษฎร์รังสรรค์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๗๕

เด็กชายรพีภัทร ย่านส้ม

๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๗๖

เด็กชายดำรง จันทร์ดี
๒๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๗๗

เด็กชายพงศ์สัณห์ ขันธพงษ์วารี
๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๗๘

เด็กชายจิตรเทพ อุมะวิชนี
๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๗๙

เด็กชายดนุนันท์ ลาวัดพรหม
๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๘๐

เด็กหญิงดวงกมล อนงค์เทพ
๑๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๘๑

เด็กหญิงชลดา ปพพานนท์
๑๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๘๒

เด็กหญิงสุภาพร เมฆช้าง
๑๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๘๓

เด็กหญิงปยธิดา สุขสว่าง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๘๔

เด็กชายธนวัฒน์ ทับศรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๘๕

เด็กหญิงจิราวรรณ ภูศรี
๒๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๘๖

เด็กชายสุริยา ดอกนารี
๑๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๘๗

เด็กชายภูฐรินทร์ สีหาสุด

๑๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๘๘

เด็กชายกฤษฎา เกียงน้อย

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๘๙

เด็กชายสงกรานต์ พูนพานิช
๑๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๙๐

เด็กชายอัษฎา ศรีสุข
๑๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๙๑

เด็กชายธนสร ศรุติวณิชชากร
๒๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๙๒

เด็กหญิงพัชรี โพธิทอง

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๙๓

เด็กหญิงอรอรีย์ กมุทะรัตน์
๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๙๔

เด็กชายศุภโชค เสริมศรี
๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๒๓ / ๓๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๙๕

เด็กชายจตุรภัทร แย้มบาน
๐๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๙๖

เด็กชายธนากร แสงคง
๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๙๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ สร้อยอยู่
๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๙๘

เด็กชายพีรพงษ์ ทิมขำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๒๙๙

เด็กชายรพีภัทร์ ไวยครุฑ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๐๐

เด็กชายธนาณัต แก้วมณี
๐๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๐๑

เด็กหญิงรัชนี พงษ์สว่าง
๐๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๐๒

เด็กหญิงสุรีวัลย์ ปานแก้ว
๑๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๐๓

เด็กชายถิรวิชญ์ ชูวิชา
๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๐๔

เด็กหญิงกนกวรรณ แพรเจริญ
๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๐๕

เด็กชายจิรภัทร อุมะวิชนี
๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๐๖

เด็กชายวรวุฒิ วงษ์ตา
๐๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๐๗

เด็กหญิงจิรนันท์ ไชโย
๒๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๐๘

เด็กหญิงจุฬารัตน์ บุญรอด
๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๐๙

เด็กชายนพดล อินตานา
๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๑๐

เด็กชายวิชัย เนียมหอม

๒๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๑๑

เด็กชายธีรยุทธ แย้มบาน
๒๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๑๒

เด็กหญิงศศิธร ศรีขัดเค้า
๑๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๑๓

เด็กหญิงเบญญาภา สงวนยวง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๑๔

เด็กหญิงลูกศร เรืองศร
๒๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๑๕

เด็กชายปรเมศ วิริยะรักษากิจ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๑๖

เด็กชายโยทิน หอมกมล
๑๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๑๗

เด็กหญิงวรัญญา คุ้มแว่น
๒๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๑๘

เด็กชายวรพัฒน์ เผือกวัฒนะ
๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๑๙

เด็กชายวัชระ เชียงคำ
๓๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๒๐

เด็กชายชญานิน กระสายเงิน
๒๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๒๑

เด็กชายธิชานนท์ อินทร์เพ็ญ
๑๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๒๒

เด็กชายพีรพล นาคทับ
๑๘/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๒๓

เด็กหญิงกัลยาณี จันทวัฒน์
๑๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๒๔

เด็กชายธีรธนา เด่นขุนทด
๑๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๒๕

เด็กหญิงวาสนา ไชยสัจ
๑๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๒๖

เด็กชายปฏิภัทร เข็มทอง
๒๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๒๗

เด็กหญิงวรรณิสา แจ้งสว่าง
๐๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๒๘

เด็กชายศุภกร ทองมอญ
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสำราญวิทยา วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๒๙

เด็กชายธัญธร ม่วงวิมล
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสำราญวิทยา วัดบางกอบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๒๔ / ๓๘๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๓๐

เด็กหญิงวันวิสา ปนมังกร
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสำราญวิทยา วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๓๑

เด็กหญิงปนิตา มันคง

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสำราญวิทยา วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๓๒

เด็กชายมัชฌิมาดา เสนีวงษ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสำราญวิทยา วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๓๓

เด็กหญิงโยทะกา สายพุ่ม
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสำราญวิทยา วัดบางกอบัว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๓๔

เด็กชายณัฐภูมิ สิทธิพรม
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๓๕

เด็กหญิงอรัญญา ขันทอง
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๓๖

เด็กชายอนุวัฒน์ นพรัตน์
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๓๗

เด็กชายสิทธิกร ปุมแม่น
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๓๘

เด็กหญิงลลิล รัตนทวี
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๓๙

เด็กหญิงชลธาร เทพวงษ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๔๐

เด็กหญิงปาริตา แตงอ่อน
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๔๑

เด็กชายโฆษิต ปานสมสวย
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๔๒

เด็กชายกฤษกร กระแสเทพ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๔๓

เด็กหญิงนิภาพรรณ พิลาทา
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๔๔

เด็กหญิงแพรวา กุลนิล
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๔๕

เด็กชายอดิศร พันธู์ชู
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๔๖

เด็กชายปยะเชษฐ์ คงชมบุตร
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๔๗

เด็กหญิงกิตติมา กลินเจริญ

่

๑๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๔๘

เด็กหญิงวิภาวรรณ จันทำ
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๔๙

เด็กชายวุฒิเดช แก้วสม
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๕๐

เด็กหญิงธัญชนก ทองสุข
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๕๑

เด็กชายเจตภาณุ คงเพ็ชรศักดิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๕๒

เด็กชายศิรวิชญ์ ขำสอาด
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๕๓

เด็กชายเอกรินทร์ ชำนาญรัมย์
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๕๔

เด็กชายธาวิน บุญนิม

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๕๕

เด็กหญิงอลิน เพ็งกลัด
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๕๖

เด็กชายพิชิตชัย คำศรีจันทร์
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๕๗

เด็กชายอนุวัช ชวนชอบ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๕๘

เด็กหญิงมัณฑิตา อินทร์จันทร์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๕๙

เด็กชายรัตนชาติ รังโปดก
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๖๐

เด็กหญิงสำรวย เกิดชัยภูมิ
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๖๑

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อารีมีกุล
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๖๒

นายอ้วน ไม่ทราบ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๖๓

เด็กชายวรเทพ อ่อนละออ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๖๔

เด็กหญิงโชติกา จิระโต
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๒๕ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๖๕

เด็กหญิงกันตนา กุดเหลา
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๖๖

เด็กหญิงวรัญญา ทองเขียว

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๖๗

เด็กชายเพชรรัตน์ แต้มศิริ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๖๘

นางสาวปวีณา คงโนนกอก
๒๓/๔/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๖๙

นางสาวภาณุมาศ เตชะวิวัฒนาการ
๑๐/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๗๐

นางสาววรรณพร สิงห์บุญ
๑๙/๑๐/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๗๑

นางสาววรรณภา เหล่าไพศาลพงษ์
๒๙/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๗๒

นางสาวอัญชลี ศรีนคร ๔/๗/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๗๓

นายเสรี โพธิปานพะเนา

์

๒๑/๐๘/๒๕๓๐
โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๗๔

นางสาวเหมือนฝน บุญเรือง
๒๓/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๗๕

เด็กชายวีรภัทร สุนทรวัฒน์ ๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) กองแก้ว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๗๖

เด็กชายทัตพงษ์ สุนทรวัฒน์
๒๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) กองแก้ว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๗๗

เด็กชายศิริวัฒน์ สาธุธรรม
๑๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) กองแก้ว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๗๘

เด็กชายสุเมธ สุขรอด
๓๐/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) กองแก้ว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๗๙

เด็กชายภูริพัฒน์ อ่วมละออง
๒๐/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) กองแก้ว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๘๐

เด็กชายอิทธิโชติ แซ่ด่าน ๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) กองแก้ว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๘๑

เด็กชายสุรเชษฐ์ สุขประเสริฐ
๑๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) กองแก้ว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๘๒

เด็กชายณัฐพงษ์ มโนเกือกูล

้

๒๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) กองแก้ว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๘๓

เด็กชายวงศธร ถูกธรรม
๑๐/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) กองแก้ว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๘๔

เด็กชายนครินทร์ แก้วรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) กองแก้ว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๘๕

เด็กหญิงจตุพร เฟองชูนุช
๑๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) กองแก้ว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๘๖

เด็กหญิงญาณิศา ใจตรง ๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) กองแก้ว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๘๗

เด็กหญิงอิสห์ยา เพิกเฉย
๒๐/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) กองแก้ว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๘๘

เด็กหญิงณัฐธิดา ปาละโค
๑๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) กองแก้ว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๘๙

เด็กหญิงวไรลักษณ์ นิลพัฒน์
๑๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) กองแก้ว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๙๐

เด็กหญิงปยพร ทิพารดี
๑๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) กองแก้ว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๙๑

เด็กหญิงธนภรณ์ กรรณนุช
๑๒/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) กองแก้ว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๙๒

เด็กชายชัยสิทธิ

์

อิมเต็ม

่

๑๒/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) กองแก้ว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๙๓

เด็กชายสุกฤษฎ์ บุตรโพธิ

์

๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) กองแก้ว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๙๔

เด็กชายทรงกรต ถาพินนา
๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) กองแก้ว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๙๕

เด็กชายอานนท์ ชัยยะ
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) กองแก้ว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๙๖

เด็กชายศุภโชค ยิมจันทึก

้

๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) กองแก้ว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๙๗

เด็กหญิงมาลิสา แก้วอดิษฐ์
๒๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) กองแก้ว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๙๘

เด็กหญิงจิดาภา แก้วมูล ๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) กองแก้ว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๓๙๙

เด็กหญิงวรนุช เนระกิจ ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) กองแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๒๖ / ๓๘๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๐๐

เด็กหญิงณัฐชยา แก้วกลางเมือง
๒๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) กองแก้ว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๐๑

เด็กหญิงอรอนงค์ ปนแช่ม
๑๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) กองแก้ว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๐๒

เด็กชายจิรสิน สุภาพ
๑๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) กองแก้ว  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๐๓

เด็กชายสรวิศ พิมพ์สุวรรณ
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๐๔

เด็กหญิงณัฐนันท์ ฉิมมุสิ
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๐๕

เด็กหญิงชาลิสา คล้ายอุบล
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๐๖

เด็กชายอธิบดี ราชบัวพันธ์
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๐๗

เด็กหญิงอรธันยา สังข์ทอง
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๐๘

เด็กชายศิวัฒ แสงอรุณ
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๐๙

เด็กหญิงสุพิชา มีเงิน
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๑๐

เด็กชายครรชิต จันทร์แก่น
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๑๑

เด็กหญิงปยะสุรางค์ หนูแก้วประดับ
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๑๒

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จันปาน

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๑๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปจจัยวาณิชกิจ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๑๔

เด็กชายภาณุพงศ์ ปาลซิงห์
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๑๕

เด็กหญิงณัฐณิชา การุญ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๑๖

เด็กชายพัสกร มูลสันเทียะ

๊

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๑๗

เด็กหญิงกชณิภา นำพลสิน

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๑๘

เด็กชายชยานนท์ นาครินทร์
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๑๙

เด็กชายดลวี ภู่ถาวร
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๒๐

เด็กหญิงธัญชนก ศรีภุมมา
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๒๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เทียงทอง

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๒๒

เด็กหญิงดลพร เหล่าจันทร์
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๒๓

เด็กชายภาวี ศิริมงคลภาวงศ์
๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๒๔

เด็กหญิงพิยดา โพธิประดิษฐ
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๒๕

เด็กหญิงวทัญุตา เอียมสำอางค์

่

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๒๖

เด็กหญิงเอวิตรา พ่วงพี
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๒๗

เด็กชายนเรศ เชษฐนรกุล

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๒๘

เด็กชายวัฒนดลย์ เปลียนสีขาว

่

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๒๙

เด็กชายธนัท ทรัพย์พะวงษ์
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๓๐

เด็กชายศิวาพัชร์ ปุยสิน
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๓๑

เด็กชายณัฐพล โพธิสุวรรณ

์

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๓๒

เด็กชายชนาธิป เพิมทรัพย์

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๓๓

เด็กชายวศวรรษ เกียรติยศวีรกุล

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๓๔

เด็กชายภูมิรพี วิลัยกุล
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๒๗ / ๓๘๕

้
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สป ๒๔๖๐/๐๔๔๓๕

เด็กหญิงอินท์ชลิตา พลับจีน
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๓๖

เด็กชายพีรพัฒน์ ลิขิตปรีดา
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๓๗

เด็กหญิงพิตตินันท์ ยิน
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๓๘

เด็กหญิงภูริสา ชุนประเสริฐ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๓๙

เด็กชายสุธี เมธากุลวณิชย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๔๐

เด็กหญิงเมณิศา พรนิติสุข
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๔๑

เด็กหญิงฐานิดา พรประเสริฐ
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๔๒

เด็กหญิงธัญชนก ขันดี
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๔๓

เด็กหญิงปานไพลิน ชืองาม

่

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๔๔

เด็กหญิงธิดาพร เจียวเจริญ
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๔๕

เด็กชายสรัชญ์พงศ์
ศรีปาริสุทธานนท์ ๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๔๖

เด็กชายพงษ์ศธร ยางนอก
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๔๗

เด็กชายประภากร สุขอาษา
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๔๘

เด็กหญิงอภิญญา ศรีบรรจง
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๔๙

เด็กหญิงธีร์จุฑา รุ่งแจ้ง
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๕๐

เด็กหญิงกัลยกร หงส์สัมพันธ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๕๑

เด็กหญิงกมลชนก มหาคุณากร
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๕๒

เด็กชายวชิรวิชญ์ ตะเภาทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๕๓

เด็กหญิงณิชาภา ยะวิเชียร
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๕๔

เด็กหญิงนวรัตน์ กล้าหาญ
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๕๕

เด็กชายณัฐนนท์ คำศรีสุข

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๕๖

เด็กชายพชรพล แถวเถือน

่

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๕๗

เด็กหญิงกัญญานัช ปานลิม

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๕๘

เด็กหญิงกัญญาพัชร ปานลิม

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๕๙

เด็กหญิงเปมิกา สวนสกุล
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๖๐

เด็กหญิงสุทธิกานต์ ทองสมุทร
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๖๑

เด็กหญิงชาลิสา บัวบาน
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๖๒

เด็กชายโสธณะ พึงสมบุญ

่

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๖๓

เด็กชายชยนันต์ จันทร์ยิม

้

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๖๔

เด็กหญิงพิชยา โยธาทร
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๖๕

เด็กหญิงอรยา ศรัณย์ศรัทธา
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๖๖

เด็กหญิงนาถลดา เปยมใจ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๖๗

เด็กชายแดน อัครบวร
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๖๘

เด็กชายภูวิศ กาลสัมฤทธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๖๙

เด็กหญิงนำทิพย์ สุระพร
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๒๘ / ๓๘๕

้
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สป ๒๔๖๐/๐๔๔๗๐

เด็กชายณัฐพงศ์ ม่วงสุข
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๗๑

เด็กหญิงธนนพวรรณ ทองขำ
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๗๒

เด็กหญิงอนันตาภา น้อยกมล
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๗๓

เด็กหญิงธันรดา พงค์จิตรภักดิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๗๔

เด็กหญิงณัฐนิชา ศรีวรรณทอง
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๗๕

เด็กชายกีรติ อ้นเอียม

่

๓๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๗๖

เด็กชายพงศ์ธัช ศิริกุลประดิษฐ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๗๗

เด็กชายอัครวินท์ สว่างภพ
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๗๘

เด็กชายนทีธร ประทุมวินิจ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๗๙

เด็กหญิงมนัสวี ซีมาการ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๘๐

เด็กชายนราธิป ขุนเอม
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๘๑

เด็กหญิงนภพร ผสมบุญ
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๘๒

เด็กชายประวันวิทย์ เลิศแสงธรรม
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๘๓

เด็กชายสุวิจักขณ์ นามทอง
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๘๔

เด็กชายณฐวุฒิ กุดหินนอก
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๘๕

เด็กชายสวราชย์ บุญเพ็ง
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๘๖

เด็กชายชญานนท์ ศิริทอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๘๗

เด็กหญิงกฤษรัตน์ เถลิงเกียรติ
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๘๘

เด็กชายธนพัฒน์ ก๋งเม่ง
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๘๙

เด็กหญิงปาริชาติ ดันมีแก้ว
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๙๐

เด็กหญิงธวัลรัตน์ กลินแย้ม

่

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๙๑

เด็กชายภูริช สุขเมือง
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๙๒

เด็กชายณัฐภัทร นิมพลับ

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๙๓

เด็กชายธนวัฒน์ คำผาลา
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๙๔

เด็กหญิงชญาดา พลสังหาร
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๙๕

เด็กชายปุณยวรรธน์ สุขวงค์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๙๖

เด็กชายเพชรบูรพา พฤกษะวัน
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๙๗

เด็กชายเฉลิมชัย ทองวิลัย
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๙๘

เด็กหญิงปรียาภรณ์ แคนเสาร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๔๙๙

เด็กชายกันตภณ บรรเทากุล
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๐๐

เด็กชายกันตภณ นิลบุตร
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๐๑

เด็กชายณัฏฐพล สมใจ
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๐๒

เด็กชายนพเก้า โพธิจันทร์

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๐๓

เด็กชายฉลองราชย์ จันทรวงค์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๐๔

เด็กหญิงปณฑิตา พาเวียง
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๒๙ / ๓๘๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๐๕
เด็กชายภัทรประภาฑ์

ทองปน
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๐๖

เด็กชายพีรพัฒน์ เพชรสังข์
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๐๗

เด็กชายธนโชติ นครเกษม
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๐๘

เด็กชายศิริวัฒน์ อ่อนนุ่ม
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๐๙

เด็กชายภัทรวุฒิ แสงเทศ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๑๐

เด็กชายปณิธิ วงศ์ประทุม
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๑๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พูลทรัพย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๑๒

เด็กชายสิทธินันท์ วุฒิพรวรพันธุ์
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๑๓

เด็กชายสิริกรกมล ศาสตร์สมบูรณ์
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๑๔

เด็กชายเดชิษฐ์ พุกกะจันทร์
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๑๕

เด็กหญิงชวนันท์
เปรมมนัสไพศาล

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๑๖

เด็กชายกฤษกร สมศักดิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๑๗

เด็กชายณัฐกิตติ

์

โน๊ตศิริ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๑๘

เด็กชายอิสระ หล้าสวัสดิ

์

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๑๙

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ รักเสรี
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๒๐

เด็กชายปยวัฒน์ โคตรพัฒน์
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๒๑

เด็กหญิงอรพิชญ์ ภายศรี
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๒๒

เด็กหญิงวรัชยา สุขเจริญ
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๒๓

เด็กชายธราเทพ อ่อนอุทัย
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๒๔

เด็กชายชาญณรงค์ วิชัยรัตนตระกูล
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๒๕

เด็กหญิงอณัชชา เพชรวิสิทธิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๒๖

เด็กชายสุเมธ อินปา
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๒๗

เด็กหญิงนฤมล กลางบุราณ
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๒๘

เด็กหญิงสุพรรณษา ภัทรปฏิการ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๒๙

เด็กชายจิรพงศ์ แช่มสกุล
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๓๐

เด็กชายวีรภัทร นาวาดิษฐ์
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๓๑

เด็กชายภูวเสฎฐ์ กลินเกษร

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๓๒

เด็กหญิงฐิติพร คุ้มกิตติชัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๓๓

เด็กชายวชิรกานต์ ทับกฤช
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๓๔

เด็กชายศราวิน หอมหวล
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๓๕

เด็กหญิงกมลวรรณ อำกลาง
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๓๖

เด็กหญิงนฤชล อุดมกฤตยาชัย
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๓๗

เด็กหญิงนลินรัตน์

วัฒนานนท์ประทาน ๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๓๘

เด็กชายชญานนท์ คำสด
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๓๙

เด็กหญิงญาดา พุกเจริญ
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๓๐ / ๓๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๔๐

เด็กชายปฏิภาณ ตามธรรม
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๔๑

เด็กชายปฐวี พรหมคุณ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๔๒

เด็กชายณัฐชนน มาตชะดา
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๔๓

เด็กหญิงรักษ์สุมนต์ เกษร

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๔๔

เด็กชายศุภโชค คำเล็ก

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๔๕

เด็กชายกฤตภาส เฟองขจร
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๔๖

เด็กชายปภังกร ภาวนันทาพุฒิ
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๔๗

เด็กชายยศพัทธ์ อินทร์จันทร์
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๔๘

เด็กหญิงผุสดี แซ่แต้
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๔๙

เด็กชายพชรพล สนธิ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๕๐

เด็กชายศรัณย์ภัทร สัมมาเลิศภัณฑ์ ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๕๑

เด็กชายคณิศร ไกรพิพัฒน์
๑๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๕๒

เด็กหญิงธารทิพย์ อาจารสุทธิ

์

๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๕๓

เด็กหญิงมิรา ฤทธิโยธิน
๑๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๕๔

เด็กชายกฤษณ รุ่งรักษาธรรม ๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๕๕

เด็กชายองศา โภชนพันธ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๕๖

เด็กชายชัยรัตน์ อันนานนท์
๑๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๕๗

เด็กชายสรณรงค์ สวนสมจิตต์
๒๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๕๘

เด็กหญิงฐิติวรดา อวิรุทธ์ชีวิน
๑๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๕๙

เด็กชายอิงควัต กมลนาวิน ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๖๐

เด็กชายพสธร รักพวกกลาง
๑๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๖๑

เด็กชายธารินทร์ อ่อนทอง
๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๖๒

เด็กหญิงณัชวดี ชลาลัยศิริกุล
๐๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๖๓

เด็กหญิงชุติมา ถินที

่ ่

๑๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๖๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ บุญรัก ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๖๕

เด็กหญิงเขมิกา มันวงค์

่

๒๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๖๖

เด็กชายสรกฤช ธนัตวรภัทร
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๖๗

เด็กชายชยุต นิธิพลากรณ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๖๘

เด็กหญิงณพิชญา อังครังกูร
๒๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๖๙

เด็กหญิงณัฐธิดา กอกลาง
๒๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๗๐

เด็กหญิงรุจิลาภา วงศ์ไชยโสรยา
๑๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๗๑

เด็กหญิงไอลดา งามพล ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๗๒

เด็กหญิงพิรชา จันทร์ง่อม
๒๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๗๓

เด็กชายคุณากร วังวอน ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๗๔

เด็กหญิงสุกัญญา แก้วขุนทอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๓๑ / ๓๘๕

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๗๕

เด็กหญิงนิชาภัทร ศรีพล
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๗๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สมบัติมี
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๗๗

เด็กหญิงเขมจิรา ทาชิตานนท์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๗๘

เด็กหญิงพัทธนันท์ แซ่เฮง
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๗๙

เด็กชายอัครพล เกิดศิริ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๘๐

เด็กชายปุณณพัฒน์ รัตนวิสิทธิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๘๑

เด็กชายนภ ธรรมวัฒนวงค์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๘๒

เด็กชายธนพัชร์ ปติพัฒนพันธ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๘๓

เด็กชายธนโชติ งามจันอัด
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๘๔

เด็กชายฐปนวัฒน์ นิลคำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๘๕

เด็กชายวรวุฒิ สุขสำราญ
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๘๖

เด็กชายรัฐวุฒิ จิตสาคร
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๘๗

เด็กชายศิวกร ทะอ่าง
๐๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๘๘

เด็กชายพุฒิพงศ์ รอบแคว้น
๒๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๘๙

เด็กชายพิสุทธิ

์

เอียงสกุล

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๙๐

เด็กชายดลรวี วารี
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๙๑

เด็กชายสุชาครีย์ มีสมยุทธ์
๑๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๙๒

เด็กชายปณณวัฒน์ แสกสม ๘/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๙๓

เด็กหญิงฑิฆัมพร ดอกกุหลาบ
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๙๔

เด็กชายธนชัย พูลศิริ ๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๙๕

เด็กชายคณุตม์ ลัคณาสถิตย์ ๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๙๖

เด็กชายภูเบศ อุดมกฤตยาชัย
๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๙๗

เด็กหญิงเยาวเรศ วงษ์เล็ก
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๙๘

เด็กชายชุติพนธ์ บริบูรณ์ ๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๕๙๙

เด็กชายภูริพัฒน์ ตะละนะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๐๐

เด็กชายธนวัฒน์ ลาทอง
๒๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๐๑

เด็กชายบัญฑิต ถินคำ
๑๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๐๒

เด็กชายธงไชย พิเนตรเสถียร
๒๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๐๓

เด็กชายจักรกฤษ กระสังข์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๐๔

เด็กชายศิริวัฒน์ ศักดิกาญจนกุล

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๐๕

เด็กชายเมธาวุฒิ กลินหอมหวล

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๐๖

เด็กชายสหรัฐ ไชยมะโน
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๐๗

เด็กชายสุทธิพงษ์ ศาลางาม

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๐๘

เด็กชายรัชกร ชารีพร
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๐๙

เด็กชายกิตติภณ ธีโรภาส
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๓๒ / ๓๘๕

้
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สป ๒๔๖๐/๐๔๖๑๐

เด็กชายโชติพัฒน์ พานทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๑๑

เด็กชายธรรมลักษณ์ ตังเซียน

้

๑๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๑๒

เด็กชายวิษรุต นาคใหม่ ๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๑๓

เด็กชายภคทิต ธานีโรจน์ ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๑๔

เด็กชายธนภูมิ อะกะเรือน
๒๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๑๕

เด็กชายกรัณรุ่ง แจ่มจันทร์
๑๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๑๖

เด็กชายคำมะนี กุนลิสุด
๒๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๑๗

เด็กชายจิรวงศ์ ปูหนู
๑๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๑๘

เด็กหญิงวิลาสินี สุทธารมย์
๑๐/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๑๙

เด็กชายชัยรัตน์ บุญตา ๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๒๐

เด็กชายปุญญพัฒน์ เลิศรัตนะหิรัญ
๒๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๒๑

เด็กหญิงกีรติกา สุขดี
๑๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๒๒

เด็กชายอังกูร เกตชีพ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๒๓

เด็กหญิงฐิติมา องค์การ
๒๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๒๔

เด็กชายกวินภพ เชาว์แล่น
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๒๕

เด็กชายศิครินทร์ พินิจคุณ
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๒๖

เด็กหญิงลักษิกา มีชัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๒๗

เด็กชายศุภณัฏฐ์ เรืองธนสิทธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๒๘

เด็กหญิงสวย เทียนวิน ๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๒๙

เด็กชายอรชุน อ่าวสมบัติ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๓๐

เด็กหญิงชลวรรณ อุ่นเอม

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๓๑

เด็กหญิงภัทธิรา สุขประเสริฐ
๑๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๓๒

เด็กชายพีรภัทร แก้วทอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๓๓

เด็กชายศุภภากร อ.ก้องเกียรติ
๑๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๓๔

เด็กชายณัฐนันท์ แสงมณี
๓๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๓๕

เด็กหญิงวรพรรณ ฟุงดนตรี ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๓๖

เด็กหญิงอัยย์รดา หล้าสวัสดิ

์

๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๓๗

เด็กชายธีรวัฒน์ สว่างจิตร
๒๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๓๘

เด็กชายธนัชชัย นาคนุช
๑๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๓๙

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ บุญแย้ม
๑๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๔๐

เด็กชายพัชรศิลป แซ่เฮง
๒๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๔๑

เด็กชายอภิยุช จำปาศรี
๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๔๒

เด็กหญิงปาริชาติ หล้ามณี ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๔๓

เด็กชายปฏิภาณ อามาตหิน
๑๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๔๔

เด็กหญิงพัชราภา พึงงาม

่

๒๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๓๓ / ๓๘๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๔๕

เด็กชายสุภาพ วาดสูงเนิน ๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๔๖

เด็กชายภัทรพงศ์ วิชาศิลป
๑๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๔๗

เด็กหญิงพรรณนารา คชคง
๑๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๔๘

เด็กชายรณกร ตันแสนทวี
๑๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๔๙

เด็กชายรังสิมันต์ เชียรตะคุ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๕๐

เด็กชายจักรกฤษณ์ วัฒนวินิน ๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๕๑

เด็กชายกิติพัฒน์ ธนาธรณ์วสุรัฐ ๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๕๒

เด็กหญิงธนวรรณ วัฒนวินิน
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๕๓

เด็กชายธนวิชญ์ ศรีวรนันท์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๕๔

เด็กหญิงเมษา สมิตรารุณ
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๕๕

เด็กชายธนธัช อภิธนศักดิ

์

๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๕๖

เด็กชายธนัทสรณ์ กรพิพัฒน์
๑๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๕๗

เด็กชายณภัทร พิศาลสิทธิวัฒน์
๒๙/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๕๘

เด็กหญิงวิภากรานต์ เมืองนุช ๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๕๙

เด็กหญิงอุทุมพร แสงจันทร์
๑๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๖๐

เด็กหญิงสรันชดา สุดดา

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๖๑

เด็กหญิงสมฤดี จิตตาภิวัฒน์
๒๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๖๒

เด็กชายนราธิป ทองศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๖๓

เด็กชายไพศาล วิรัชกิจ
๓๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๖๔

เด็กหญิงมยุรฉัตร จีนสุคน ๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๖๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

โตรุ่ง
๒๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๖๖

เด็กชายพรมนัส วรรณศรี
๒๗/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๖๗

เด็กชายภัทรพล ไกรศิริ
๑๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๖๘

เด็กชายนลธวัช พูลทรัพย์
๑๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๖๙

เด็กชายวรพล ประสาทแก้ว ๒/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๗๐

เด็กชายปยะ สโมสร
๑๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๗๑

เด็กชายอานนท์ ดวงดารา
๒๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๗๒

เด็กชายธนดล แซ่โพ้น
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๗๓

เด็กหญิงแหวนรดา เกิดสบาย
๑๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๗๔

เด็กชายนฤนาท ภักตร์ขำ
๑๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๗๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สุพรรณ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๗๖

เด็กชายชญานนท์ ชัยชนะโชติสกุล ๓๐/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๗๗

เด็กชายณัฐกานต์ ดีประชากร
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๗๘

เด็กชายกึกก้อง แปงเงิน

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๗๙

เด็กชายชัชชยันต์ มัชฌิมพงษ์ ๙/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอำนวยวิทย์ ทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๓๔ / ๓๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๘๐

เด็กชายธวัชชัย พันธุ์มาลี
๒๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๘๑

เด็กชายมัฆวัตร สีเหลือง
๑๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๘๒

เด็กหญิงภราดา บุตรลพ ๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๘๓

เด็กชายพัชระ ศรีบำรุง
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๘๔

เด็กชายปราการ ช่องงาม

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๘๕

เด็กชายเจตนิพัทธ์ อมรภักดิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๘๖

เด็กชายชัยพร ช่างประดิษฐ์
๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๘๗

เด็กชายทินภัทร สุขจะ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๘๘

เด็กชายธนกฤต กุลโพธิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๘๙

เด็กชายภัทรกร รุ่งสว่าง
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๙๐

เด็กชายนครินทร์ วรรณโกวิท
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๙๑

เด็กชายสหพล ชัยจักร์
๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๙๒

เด็กหญิงกรกมล จวนเจริญ
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๙๓

เด็กหญิงกมลลักษณ์ เขียวพุฒ
๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๙๔

เด็กหญิงจิรประภา ประสิทธิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๙๕

เด็กหญิงเปมิกา อ่วมเสริมสิน

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๙๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พวงแก้ว
๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๙๗

เด็กหญิงสุภาพร ใจดวง
๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๙๘

เด็กหญิงอังคณา หารวย
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๖๙๙

เด็กหญิงอริสรา ทองเอียม

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๐๐

เด็กหญิงอาภาภัทร แก้วงาม
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๐๑

เด็กหญิงอารยา แย้มเกษร
๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๐๒

เด็กหญิงณัฐวดี โคตาสี
๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๐๓

เด็กหญิงเบญจพร พุทธคุณ
๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๐๔

เด็กหญิงขนิษฐา สุ่มมาตย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๐๕

เด็กหญิงบุษญากร ทรัพย์ศิริ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๐๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุตรวงศ์
๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๐๗

เด็กชายจิรวุฒิ หมืนเดช

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๐๘

เด็กชายปภังกร บุญแต้ม
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๐๙

เด็กชายภาณุพงศ รักษสุธากาญจน์ ๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๑๐

เด็กชายยุทธพิชัย เสดแสง
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๑๑

เด็กชายศุภพนธ์ ปุรณะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๑๒

เด็กชายศุภวัฒน์ สังขดิษฐ
๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๑๓

เด็กชายสิทธิเดช แสงจันทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๑๔

เด็กชายเอกณัฐ เสือน้อย
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๓๕ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๑๕

เด็กชายอณพัฒน์ แก้วตา
๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๑๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชาวโพธิสระ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๑๗

เด็กชายนพรัตน์ เขียวพุฒ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๑๘

เด็กชายณัฐพล พลรัตน์
๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๑๙

เด็กชายปราการ พันธุ์นาค
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๒๐

เด็กชายสมพร บัวบุตร
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๒๑

เด็กหญิงอติมา แสงดาว
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๒๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีตะปญญะ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๒๓

เด็กหญิงชนัดดา สร้อยบุญมา

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๒๔

เด็กหญิงฐิตาภา ถาวร

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๒๕

เด็กหญิงธีมาพร ศรีใจ
๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๒๖

เด็กหญิงนฤมล เฉลิมเกตุ
๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๒๗

เด็กหญิงพลอยงาม หอมพิกุล
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๒๘

เด็กหญิงวีรวรรณ แสงเผือก
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๒๙
เด็กหญิงกันญาลักษณ์

บุญมา
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๓๐

เด็กหญิงสิรินยา เชือมสัมพันธ์

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๓๑

เด็กหญิงสิรินทิพย์ เต็มอ้น
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๓๒

เด็กชายอนุรักษ์ โภคาพานิชย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๓๓

เด็กชายธีรพัฒน์ ลัดดาวัลย์
๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๓๔

เด็กชายณัฐพล สุขท้วม
๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๓๕

เด็กชายพัฒนพงศ์ เกลียงดา

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๓๖

เด็กชายวิริชธิธร

์

คำโสภา
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๓๗

เด็กชายวีระศักดิ

์

ฉายแก้ว
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๓๘

เด็กชายศุภชัย นนขุนทศ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๓๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

ดำจะโปะ
๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๔๐

เด็กชายสิรภัทร อังคะทายาท
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๔๑

เด็กชายตะวัน อุดมพงศ์
๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๔๒

เด็กชายณัฐพงศ์ จันทร์สองศรี
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๔๓

เด็กชายมงคล อาจภักดี
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๔๔

เด็กชายนฤพัทธ์ ช่วยชัย
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๔๕

เด็กหญิงธิฌาณันทร์ ศรีศักดิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๔๖

เด็กหญิงนันธิดา หอยสังข์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๔๗

เด็กหญิงปยาภรณ์ ทวีสัตย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๔๘

เด็กหญิงอติมา แก้วประไพ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๔๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เชือทอง

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๓๖ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๕๐

เด็กหญิงกัญญพัชร สำเภา
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๕๑

เด็กหญิงกัญภร นาคอ่อน
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๕๒

เด็กหญิงจริยา โคกจันทึก
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๕๓

เด็กหญิงนัฐลดา บุญมาธรรม
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๕๔

เด็กหญิงปาลิตา นิมพลับ

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๕๕

เด็กหญิงปนัดดา บัญญัติ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๕๖

เด็กหญิงพรภิมล ติปก
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๕๗

เด็กหญิงพิชาญา วัชรปาณ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๕๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ รักษสุธากาญจน์
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๕๙

เด็กหญิงพัณฑิตา ชืนอร่าม

่

๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๖๐

เด็กหญิงพุธิตา วงศ์ศิริรักษ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๖๑

เด็กหญิงรัตนาภา ผ่องศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๖๒

เด็กหญิงวรัญญา มูลราช
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๖๓

เด็กหญิงสุภัทรา สุดชะนะ
๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๖๔

เด็กหญิงสุพรรณษา ขาวนวล
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๖๕

เด็กหญิงแพรวา กะการดี
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๖๖

เด็กหญิงอินทร์ธิรา เคารพ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๖๗

เด็กชายศุภกร มณ๊ธรรม
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๖๘

เด็กชายสมภพ สะถิน ๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๖๙

เด็กชายสายนำ สว่างวงศ์
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๗๐

เด็กชายนราธิป ปุยผา
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๗๑

เด็กหญิงสุกมล พุ่มคง
๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๗๒

เด็กหญิงจิราพร ศรีบุญรอด
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๗๓

เด็กหญิงธนพร สอนเจริญ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๗๔

เด็กหญิงนพจิรา เจิมจุล
๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๗๕

เด็กหญิงเนตรชนก มาสวัสดิ

์

๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๗๖

เด็กหญิงชญาน์ดา แสงอรุณ
๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๗๗

เด็กหญิงปยาพัชร ม่วงสุข
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๗๘

เด็กหญิงพัชรี ต๊ะถาวงค์
๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๗๙

เด็กหญิงเวทิตา เสาโกมุท

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๘๐

เด็กหญิงศรุดา จันทร์เพ็ญ
๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๘๑

เด็กหญิงสตรีรัตน์ จันทำ
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๘๒

เด็กหญิงสุกัญญา รักษาพันธุ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๘๓

เด็กหญิงณัฏฐ์พิชานี สะระนัย ๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๘๔

เด็กหญิงหทัยรัตน์ พินตะคุ
๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๓๗ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๘๕

เด็กหญิงแสงดาว แซ่โซ่ง
๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๘๖

เด็กชายชวกร พูลนายม
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๘๗

เด็กชายถิรวัฒน์ อมรภักดิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๘๘

เด็กชายธนศักดิ

์

พรมลิตร
๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๘๙

เด็กชายธนัชชัย ครืนไพบูลย์

้

๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๙๐

เด็กชายมารวย ปนประไพพงศ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๙๑

เด็กชายศักดา วิถี
๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๙๒

เด็กชายศรันย์ ยรรยง
๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๙๓

เด็กชายศิริชัย เปรมโปรย
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๙๔

เด็กชายศิลาธร บุรีรัตน์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๙๕

เด็กชายชัยฤพล บุญเฟอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๙๖

เด็กชายพงศกร บัวแก้ว
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๙๗

เด็กชายณเอก กลินเจริญ

่

๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๙๘

เด็กชายภัทรดนัย สุขศรี
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๗๙๙

เด็กชายฉัตรฒกร โคตวงษ์
๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๐๐

เด็กหญิงฑิตยา พัดสิงห์
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๐๑

เด็กหญิงณฐพร ทองสำโรง
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๐๒

เด็กหญิงปนัดดา พรมฝาย
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๐๓

เด็กหญิงภาวินี อาริยกูล
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๐๔

เด็กหญิงรัชนีวัลย์ สังข์รอด
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๐๕

เด็กหญิงวันวิสา สายสอนดี
๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๐๖

เด็กหญิงวราภรณ์ เทพบำรุง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๐๗

เด็กหญิงสุธีรัตน์ เอมปลัง

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๐๘

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ กางโธสง
๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๐๙

เด็กหญิงอารีรัตน์ พจน์พิสิฏฐ์
๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๑๐

เด็กหญิงธัญชนก พินิจนารถ
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๑๑

เด็กหญิงสุภาพร จันทร์สมุทร
๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๑๒

เด็กหญิงนพมาศ มัดละ
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๑๓

เด็กหญิงจามจุรี เขือนขันธ์เจริญ

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๑๔

เด็กชายณัฐพงษ์ พันธุ์ศรี
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๑๕

เด็กชายณรงค์ ตาคุณดี
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๑๖

เด็กชายทวีศักดิ

์

สังระมาด
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๑๗

เด็กชายธนกร เลียงพรม

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๑๘

เด็กชายนพพร แต่งสถิตย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๑๙

เด็กชายนฤเบศร์ นามวงศ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๓๘ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๒๐

เด็กหญิงปารวีย์ โพธิแย้มจิตร์

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๒๑

เด็กหญิงพิมชนก อินทรักษา
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๒๒

เด็กหญิงพัณณิตา เอียมสำอางค์

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๒๓

เด็กชายวรฤทธิ

์

แสนมณี
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๒๔

เด็กหญิงวันดี เกษแตง
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๒๕

เด็กหญิงสุพินญา ยอดโพธิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๒๖

เด็กหญิงวิยะดา วิรุณพันธ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๒๗

เด็กชายกิตติธร เจริญสาลีกิจ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๒๘

เด็กชายรัชฎะ ทำมาเขียว
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๒๙

เด็กหญิงสุฑารัตน์ โตประเสริฐศักดิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๓๐

เด็กชายมงคล ศรีบุญ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๓๑

เด็กหญิงสุนิสา คิดขุนทด
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๓๒

เด็กหญิงกมลกานต์ ขันคำ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๓๓

เด็กชายสหภพ แก้วล้วน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๓๔

เด็กชายเจษฏา สิทธิปง
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๓๕

เด็กหญิงพัชรพร ซือรัมย์

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๓๖

เด็กหญิงชวัลรัตน์ ภิญโญ ๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๓๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ ม่วงเงิน ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๓๘

เด็กหญิงอุไรวรรณ ทรัพย์สิน
๑๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๓๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ยิมฉลวย

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๔๐

เด็กชายธนากร บัวทอง
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๔๑

เด็กชายธนวัฒน์ อันรืนเริง

่

๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๔๒

เด็กชายนนทพัทธ์ การุณ ๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๔๓

เด็กชายนันทวุฒิ คุชิตา
๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๔๔
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์

อินตุ๊
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๔๕

เด็กชายพีรพัฒน์ หลาบช่วย
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๔๖

เด็กชายมนัส ไกรขันธ์
๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๔๗

เด็กชายรัฐภูมิ สุขเจริญ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๔๘

เด็กหญิงศิริวรรณ อัมฤตอัมพร ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๔๙

เด็กหญิงสิริยากร ไกรสุข
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๕๐

เด็กหญิงสบันงา อารีเอือ

้

๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๕๑

เด็กชายทิวากร ไชยฉัตร ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๕๒

เด็กชายศิวะโรจน์ แก้วสมนึก
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๕๓

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญปลูก
๑๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๕๔

เด็กหญิงธัญทิพย์ โรจน์ธนพงศ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๓๙ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๕๕

เด็กหญิงธัญญาพร ดาษพินิจ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๕๖

เด็กชายกฤษฎิ

์

อมรสันต์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๕๗

เด็กหญิงสุรีรัตน์ โตประเสริฐศักดิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๕๘

เด็กหญิงอังคณา เมืองอิน
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๕๙

เด็กชายพงศกร มอญแท้
๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๖๐

เด็กชายสิทธิกูล ใจกล้า ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๖๑

เด็กชายธนกฤต พลทม
๑๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๖๒

เด็กหญิงดวงนภา ดวงจำปา
๑๘/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๖๓

เด็กชายวัชรพงศ์ ประดับเพ็ชร์ ๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๖๔

เด็กชายสิทธิพล โนกุล ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๖๕

เด็กชายภัทรพล เรืองพันธ์
๒๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๖๖

เด็กชายศตนันท์ คจนา ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๖๗

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

ทาเงิน
๑๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๖๘

เด็กชายพิชัย สิทธิชาติ
๑๖/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๖๙

เด็กชายเอกรัตน์ ดวนชันธ์
๒๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๗๐

เด็กชายกรวิชญ์ ศรีละพันธ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๗๑

เด็กชายสาโรจน์ ชุมแสง
๒๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๗๒

เด็กชายรัชชานนท์ คำเจริญ
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๗๓

เด็กชายสุรนันทน์ คงบุญวาส
๑๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๗๔

เด็กชายธนากร สงค์จิตร
๑๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๗๕

เด็กชายทรงธรรม อยู่เจริญ
๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๗๖

เด็กชายชยากร สีหาบุตร

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๗๗

เด็กชายบวร นับแสน
๑๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๗๘

เด็กชายอนิรุจน์ ฝุนทอง
๒๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๗๙

เด็กชายพิชุตม์
หาญเสน่ห์ลักษณ์ ๑๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๘๐

เด็กชายสุรนาถ ภู่เสือ ๘/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๘๑

เด็กชายทอง พรมพันธ์
๓๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๘๒

เด็กชายชุติเทพ ดลสถิตย์
๑๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๘๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ขำบางเลน
๑๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๘๔

เด็กหญิงกมลทพิย์ ชูผลา
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๘๕

เด็กหญิงณัฐณิชา พาพลงาม ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๘๖

เด็กหญิงวันวิสาข์ ปรางทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๘๗

เด็กหญิงทักศิณา คนงาม
๑๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๘๘

เด็กหญิงพัชราพรรณ แจ้งแสง
๑๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๘๙

เด็กหญิงเกวลินทร์ สุขปราโมทย์
๒๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๔๐ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๙๐

เด็กหญิงกุลธิดา กีรติผดุงเลิศ ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๙๑

เด็กชายวีระชัย นาลาดทา
๒๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ บัวแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๙๓

เด็กชายกฤติพงษ์ เทียงเดช

่

๓๐/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๙๔

เด็กชายไกรสร หมวดนามน

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๙๕

เด็กชายณัฐภูมิ ธิเขียว

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๙๖

เด็กชายภีรพงษ์ คนตรง
๑๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๙๗

เด็กหญิงกัณฐิกา ศรีนามบุรี
๑๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๙๘

เด็กหญิงดวงกมล สืบสาคร
๑๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๘๙๙

เด็กหญิงเมวิกา อัมรนันท์
๑๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๐๐

เด็กหญิงนานะ สามิภักดิ

์

๓๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๐๑

เด็กชายอภิชัย จรัญพงษ์
๑๘/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๐๒

เด็กชายธนชัย ชูผลา
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๐๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ตราชู
๒๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๐๔

เด็กชายธีรยุทธ์ แจ้มฟา ๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๐๕

เด็กชายประภากรณ์ เชิดโกทา

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๐๖

เด็กชายธันวา มังกรทอง
๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๐๗

เด็กชายวรพล คำใบศรี
๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๐๘

เด็กชายวีระพันธ์ สืบชาติ
๒๐/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๐๙

เด็กชายธนภัทร ก้อนจันทร์
๒๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๑๐

เด็กชายคุณานนต์ ก้อนจันทร์ ๕/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๑๑

เด็กชายธนากร ริดทรัพย์
๒๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๑๒

เด็กชายทัตพงศ์ แดงขำรัมย์ ๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๑๓

เด็กชายเดชมนตรี พรประไพ
๒๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๑๔

เด็กชายสงกรานต์ รอดศิริ
๒๘/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๑๕

เด็กชายธงทอง นำแก้ว ๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๑๖

เด็กหญิงณัฐวรา รินทร์อำภา
๑๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๑๗

เด็กหญิงวราภรณ์ ทองอยู่
๑๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๑๘

เด็กหญิงพัทธนันท์ แพรสีทอง ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๑๙

เด็กหญิงวรัญญา เงินเมือง ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๒๐

เด็กหญิงกนิษฐา พิพัฒน์พิทยากุล ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๒๑

เด็กชายพีรพล ขุนเจริญศรี
๑๑/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๒๒

เด็กชายสมยศ ชืนพงษ์ษา

่

๒๑/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๒๓

เด็กชายก้องเกียรติ

์

เชยสวัสดิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๒๔

เด็กชายพสธร คำมา
๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๔๑ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๒๕

เด็กชายกฤษฎา พุ่มชะบา
๑๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๒๖

เด็กชายนันทชัย บำรุงอินทร์
๒๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๒๗

เด็กหญิงพิชชานันท์ มีมาก
๑๓/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๒๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ลาวัง
๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๒๙

เด็กชายศิรินนทร์ นาคศิลา
๒๑/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๓๐

เด็กชายสิทธิชัย ทองสุทธิ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๓๑

เด็กชายพรเฉลิม กอนกุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๓๒

เด็กชายมารุต อยู่อ่อน
๑๗/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๓๓

เด็กชายสราวุฒิ แสนดวง
๑๔/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๓๔

เด็กชายสิทธินันท์ สิงห์แก้ว ๖/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๓๕

เด็กชายสิทธิชัย กานา
๑๖/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๓๖

เด็กชายธนัญชัย จันทร์ทองหลาง
๑๘/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๓๗

เด็กชายณัฐพงศ์ ตังสกุล

้

๑๑/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๓๘

เด็กชายโรมรัม แพรดำ ๒/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๓๙

เด็กหญิงอรปรียา กาดอนปา ๒/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๔๐

เด็กหญิงนันทนา นันทา
๒๒/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๔๑

นายนพดล ศิริจรรยา
๒๒/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๔๒

นางสาวดวงใจ ผดุงสมัย
๒๘/๘/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๔๓

นายอมรศักดิ

์

เสนาราช
๒๔/๕/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๔๔

นายปฐเมศร์ ทองโฉม ๗/๒/๒๕๒๗ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๔๕

นายก้องหล้า ศิลาวรรณ
๑๘/๑๑/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๔๖

นางวิจิตรา กิตติราช
๓๑/๗/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๔๗

นายจิระพงศ์ ศุภศรี ๑/๗/๒๕๒๓ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๔๘

นายวิทยา หาญบาง
๑๓/๖/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๔๙

นางสาวสมพร บุษบา
๒๘/๔/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๕๐

นางนันทนา บัวสุข
๑๑/๑/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๕๑

เด็กหญิงศศินภา ตะนุรักษ์
๑๙/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๕๒

เด็กชายปฐมพร ศรีรุ่งเรือง ๘/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๕๓

เด็กชายณัฐพล ศิริวัฒน์
๒๘/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๕๔

เด็กชายเตชิต นุชประมูล ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๕๕

เด็กชายไพชยนต์ ชัยเลิศ
๒๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๕๖

เด็กชายนาราภัทร เหลาสุข ๒๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๕๗

เด็กชายศุภณัฐ ไชยปญญา
๒๕/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๕๘

เด็กชายสรวิชญ์ ปะทีปะวณิช ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๕๙

เด็กชายพงษ์ศรัณย์ ทุเรียน
๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๔๒ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๖๐

เด็กชายอภิรัตน์ พุกเจริญ
๑๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๖๑

เด็กหญิงรามาวดี บริบูรณ์
๓๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๖๒

เด็กหญิงอาภาภัทร สนธิมูล
๑๖/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๖๓

เด็กหญิงวิจิตรา เถือนผา

่

๖/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๖๔

เด็กหญิงปะริตตาภา บัวขำ
๒๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๖๕

เด็กหญิงมุกรวีย์ บุญห้อย ๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๖๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ พงษ์บัว

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๖๗

เด็กหญิงเบญญาภา เถือนรอด

่

๒๕/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๖๘

เด็กชายธานัท ภัทรชญาศิริ ๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๖๙

เด็กหญิงณัฏกมล ศรีเขียว

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๗๐

เด็กหญิงณัฏฐาภรณ์ ศรีเขียว

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๗๑

เด็กหญิงบุศรา สังข์รอด
๑๘/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๗๒

เด็กหญิงธัญญรัตน์ ธีระแนว ๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๗๓

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ไวยคงคา

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๗๔

เด็กหญิงนนทพัทธ์ มณฑา
๑๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๗๕

เด็กชายฐิติพงศ์ แย้มสาย
๑๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๗๖

เด็กหญิงพัชรพร แก่นมัน

่

๓๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๗๗

เด็กหญิงเบญญาภา รืนเริง

่

๑๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๗๘

เด็กหญิงสุพรรษา พวงแก้ว
๑๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๗๙

เด็กชายเสฐียรพงษ์ ผ่องแผ้ว ๑๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๘๐

เด็กชายศศิรินทร์ ขวางกระโทก
๒๕/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๘๑

เด็กชายปรเมษ พาชืน

่

๒๕/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๘๒

เด็กหญิงเจียระไน โยธะการี
๑๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๘๓

เด็กหญิงศิรินภา ศรีไกร
๒๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๘๔

เด็กหญิงประภาศิริ ขานเขว้า

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๘๕

เด็กชายเจนณรงค์ มุกแก้ว
๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๘๖

เด็กชายเดชสิทธิ บุญเติม
๑๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๘๗

เด็กชายภาคภูมิ กองขุนทด
๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๘๘

เด็กชายพรพิพัฒน์ เอียมอุไร

่

๒๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๘๙

เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ สิงห์ทอง
๒๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๙๐

เด็กชายณัฐนันท์ ดอกไม้ ๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๙๑

เด็กชายคมชาญ เคนจอม

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๙๒

เด็กหญิงธัญจริรา ภูมิศรีจันทร์
๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๙๓

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ คำใส
๑๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ กลางสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๙๔

เด็กชายมนัสวิน วันดี
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแค แค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๔๓ / ๓๘๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๙๕

เด็กชายเจษฎากร พรมจีน ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดแค แค  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๙๖

เด็กชายธนัท ประพงษ์ ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดแค แค  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๙๗

เด็กชายอริญชย์ วิชาสอน
๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดแค แค  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๙๘

เด็กหญิงกรรณิกา กุลปราการ
๓๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแค แค  

สป ๒๔๖๐/๐๔๙๙๙

เด็กหญิงชนากานต์ ฐิติพัฒนานนท์
๒๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแค แค  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๐๐

เด็กหญิงชมพูนุช ทิราโชติ
๒๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแค แค  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๐๑

เด็กหญิงบัณฑิตา พรมสันเทียะ
๑๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแค แค  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๐๒

เด็กชายกอบเดช หวังหนู

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแค แค  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๐๓

เด็กชายธีรพล ทรัพย์สิน

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแค แค  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๐๔

เด็กชายทัศพล ศรีพลเรือน
๑๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดแค แค  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๐๕

เด็กชายมนัส สุดตรี ๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดแค แค  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๐๖

เด็กชายณัชพล อินแปลง

๑๔/๑๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแค แค  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๐๗

เด็กชายดนัย สมสามาลย์ ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดแค แค  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๐๘

เด็กชายอัศนุรัตน์ ผู้มีบุญ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแค แค  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๐๙

เด็กชายปณิพาน พรมจีน
๓๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแค แค  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๑๐

เด็กชายนรภัทร แซ่ลิม

้

๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดแค แค  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๑๑

เด็กหญิงวริศรา ธำรงบุญ
๑๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดแค แค  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๑๒

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา นกดวง
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดแค แค  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๑๓

เด็กหญิงเอียง

้

ชาน ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดแค แค  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๑๔

เด็กชายเจิง กันทรพิมาน
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแค แค  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๑๕

เด็กหญิงชญานิษฐ์ บุญจันทร์ ๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดแค แค  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๑๖

เด็กชายโยธิน เตียวพืชผล
๒๓/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดแค แค  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๑๗

เด็กชาย .อนวัช ทองรัศมี ๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดแค แค  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๑๘

เด็กชายจิรพงษ์ แสงมาณี

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแค แค  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๑๙

เด็กชายภาคิน ติละบาล
๑๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๒๐

เด็กชายธิเบต รองสวัสดิ

์

๒๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๒๑

เด็กชายรัฐนันท์ สำลีพันธ์ ๘/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๒๒

เด็กชายอนุพงศ์ ศรีทองคำ ๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๒๓

เด็กชายชัยวัฒน์ อรรธนิศาสกุล
๒๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๒๔

เด็กชายนพดล สลักคำ
๓๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๒๕

เด็กชายภูษิต หวังประโยชน์
๒๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๒๖

เด็กชายพงษ์ศรัณย์ คำประเวช
๑๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๒๗

เด็กชายศิวัช มีแทน

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๒๘

เด็กชายธันวา ชิณวงศ์พรหม
๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๒๙

เด็กชายมินทรากร โมรา ๗/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๔๔ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๓๐

เด็กหญิงนรีรัตน์ นุดนา
๒๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๓๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ แข่งขัน ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๓๒

เด็กหญิงนภากมล เพ็ชรมณี
๑๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๓๓

เด็กหญิงกรวลัย ดงกระโทก

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๓๔

เด็กหญิงศิริกัลยา พูลศิริ
๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๓๕

เด็กหญิงอริยฏา บุญอุ้ม
๑๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๓๖

เด็กหญิงอิสรีย์ โตไกรลักษณ์
๑๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๓๗

เด็กหญิงณภสร แจ่มกระจ่าง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๓๘

เด็กหญิงอานันตยา ทองปลอด
๑๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๓๙

เด็กหญิงพิชญา ฟกอินทร์
๑๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๔๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ นิมประมุข

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๔๑

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ กลันชืน

่ ่

๑๒/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๔๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พรวนทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๔๓

เด็กหญิงวนิดา แจ่มแจ้ง
๑๗/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๔๔

เด็กหญิงขวัญฤทัย ทำทอง ๕/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๔๕

เด็กชายธนา พิมพา ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๔๖

เด็กชายสิทธิชัย สิมขุนทด ๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๔๗

เด็กชายธันวา เม่นวิจิตร

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๔๘

เด็กชายจีรวัฒน์ มะลิรัตน์
๓๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๔๙

เด็กชายปณัยกร หันเจริญ

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๕๐

เด็กชายอนันดา คล้ายบัว
๑๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๕๑

เด็กชายชาญณรงค์ ฝายแสนยอ
๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๕๒

เด็กชายนวพล ใจลม
๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๕๓

เด็กชายวีรศักดิ

์

คำเจริญ
๒๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๕๔

เด็กชายวรธน ทรัพย์ประเสริฐ
๒๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๕๕
เด็กชายพลภวัฒน์พงศ์

แสงสงวน
๑๙/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๕๖

เด็กชายณัฐพล สินบุญเชิญ
๑๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๕๗

เด็กชายพิพัฒน์ วิสัยเพียร ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๕๘

เด็กชายสุรสิทธิ

์

พิพิธศาลา
๒๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๕๙

เด็กชายอภิวิชญ์ แซ่เติน

๋

๒๖/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๖๐

เด็กชายปาณัสม์ แย้มเยือน

้

๒๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๖๑

เด็กหญิงอรปรียา คำอ่อน
๑๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๖๒

เด็กหญิงนิสาชล ขำดวง
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๖๓

เด็กหญิงอิชยา ครุฑสุข
๑๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๖๔

เด็กหญิงดุจนภา นพวงศ์ ๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๔๕ / ๓๘๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๖๕

เด็กหญิงปภาวดี อาญาสิทธิ

์

๒๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๖๖

เด็กหญิงชลธิชา ผลาวงษ์
๒๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๖๗

เด็กหญิงวทันยา ซานาตา

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๖๘

เด็กหญิงฐิตาภา สบายใจ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๖๙

เด็กหญิงกัลยรัตน์ น่วมอ่อน ๔/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๗๐

เด็กหญิงภัทรสุดา อำธูป

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๗๑

เด็กหญิงภัทรภรณ์ ละเลิศ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๗๒

เด็กหญิงฟาใส ประดับทอง ๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๗๓

เด็กหญิงนภัสสร บัวชืน

่

๒๗/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๗๔

เด็กหญิงสุพรรณี ผ่องศรี
๒๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๗๕

เด็กชายบุญฤทธิ

์

หอมหวล

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๗๖

เด็กชายรัชนนท์ แสงสังข์
๒๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๗๗

เด็กชายสิริเทพ จันทบุตร
๑๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๗๘

เด็กชายภคพล สอนระเบียบ
๓๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๗๙

เด็กชายภควัต เจริญสุข

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๘๐

เด็กชายปฏิภาณ นาคเรืองศรี ๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๘๑

เด็กชายพนธกร บดโคกกรวด ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๘๒

เด็กชายศาสตรา สิงนิสัย
๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๘๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

โศกหอม
๒๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๘๔

เด็กชายทยากร มูลทองคำ ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๘๕

เด็กชายจิรภัทร แสงพรมชาลี
๒๘/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๘๖

เด็กชายจิรวัฒน์ คงเพิมวงค์

่

๒๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๘๗

เด็กหญิงพัชราภา เจริญวรรณ
๒๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๘๘

เด็กหญิงมนทกานต์ นิพนธ์
๑๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๘๙

เด็กหญิงเมชา สดศรี
๑๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๙๐

เด็กหญิงวิสาข์ เอียมสวัสดิ

่ ์

๑๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๙๑

เด็กหญิงพนิดา กองตัน
๑๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๙๒

เด็กหญิงพรชนก เอียมอุดม

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๙๓

เด็กหญิงรัตน์จีญา จำพล ๘/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๙๔

เด็กหญิงเหมือนฝน เกรียงเกล็ด
๑๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๙๕

เด็กหญิงหยาดฟา คงเจริญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๙๖

เด็กหญิงวรัญญา มอขุนทด
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๙๗

เด็กหญิงธัญลักษณ์ เจริญพัฒน์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๙๘

เด็กหญิงอรญา พูลทรัพย์
๑๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๐๙๙

เด็กหญิงสุริตา พุทธรัตน์ ๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๔๖ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๐๐

เด็กหญิงญาณิดา อินทปญญา

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๐๑

เด็กหญิงกมลชนก ควรการ
๒๖/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๐๒

เด็กหญิงอิสรีย์ นาคประเสริฐ
๑๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๐๓

เด็กชายภานุวัฒน์ คำบุดดี ๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๐๔

เด็กชายศิรวัฒน์ ชิดสนิท
๒๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๐๕

เด็กชายจิรายุ พิมเสน
๑๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๐๖

เด็กชายอารัญ จันปลิว
๑๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๐๗

เด็กชายธีรพัฒน์ ม่วงเจริญ
๑๓/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๐๘

เด็กชายเมธพนธ์ ทับศิริ
๑๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๐๙

เด็กชายธีรวัฒน์ สีสะอาด
๑๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๑๐

เด็กชายบริวัตร์ แซ่แต้
๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๑๑

เด็กชายสิรภัทร ไชโย ๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๑๒

เด็กชายศุภกร วงษ์เจริญ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๑๓

เด็กชายอัครวินท์ วชิราภา ๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๑๔

เด็กชายนฤภัทร อินทะโร
๑๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๑๕

เด็กชายชัยภัทร ปยะทรงชัย ๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๑๖

เด็กชายณัฐวุฒิ

์

ตังสุจิตร

้

๑๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๑๗

เด็กชายธรรมนู ดีบ้านโสก ๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๑๘

เด็กหญิงพัชราวดี หงษา

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๑๙

เด็กหญิงพิชชาพร พรมมานอก
๑๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๒๐

เด็กหญิงพิมลวรรณ วัฒนวิกรม ๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๒๑

เด็กหญิงกานต์พิชชา พลชา ๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๒๒

เด็กหญิงนภัสสร บุญช่วย

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๒๓

เด็กหญิงสุนิษา ชัยวรัตถ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๒๔

เด็กหญิงพิยดา ตัณฑะเสน

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๒๕

เด็กหญิงชุติมา หลงผดุง
๑๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๒๖

เด็กหญิงรพีภัทร คล้ายประเสริฐ
๒๙/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๒๗

เด็กหญิงดาราวรรณ สุวรรณเวียง
๑๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๒๘

เด็กหญิงขนิษฐดา เชาว์เกาะ ๓๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๒๙

เด็กหญิงศุภลักษณ์ เลาะหะนะ ๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๓๐

เด็กหญิงปทมา เกิดสวัสดิ

์

๒๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๓๑

เด็กชายธนชล เอียมสกุล

่

๒๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๓๒

เด็กชายรพีภัทร อุไรอำไพ
๒๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๓๓

เด็กชายพชรพล ชินวรพิทักษ์ ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๓๔

เด็กชายศุภกร จันทร์ไพรศรี ๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๔๗ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๓๕

เด็กชายอภิรักษ์ ก๊กพ่อค้า
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๓๖

เด็กชายกฤษดา เขจรแข
๒๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๓๗

เด็กชายวีรกฤต คำฝาง
๑๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๓๘

เด็กชายพัฒนพล ลือเกียรติอนันต์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๓๙

เด็กชายศตวรรษ แก้วปล้อง ๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๔๐

เด็กชายสุภกิณห์ เปงทอง
๒๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๔๑

เด็กชายจักรรินทร์ ทับเล็ก
๒๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๔๒

เด็กชายภูชิต หวังประโยชน์
๑๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๔๓

เด็กชายวัชรินทร์ ปนทรัพย์
๑๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๔๔

เด็กชายธนภัทร พยุงศักดิวิจิตร

์

๑๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๔๕

เด็กชายวุฒิพงษ์ ลุนเดชา ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๔๖

เด็กหญิงกนิษฐา
แกล้วเกษตรกรณ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๔๗

เด็กหญิงญาติกา สุภาพ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๔๘

เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ หยดแพง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๔๙

เด็กหญิงฟาริดา อนุรักษ์
๑๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๕๐

เด็กหญิงบัณฑิตา การภักดี
๒๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๕๑

เด็กหญิงสุชานันท์ ไพเราะ ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๕๒

เด็กหญิงนันท์นภัส หาญวิวัช
๒๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๕๓
เด็กหญิงวิรัชญาภรณ์ นาคสุข

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๕๔

เด็กชายจิตรกร รัตนวงค์
๑๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๕๕

เด็กชายภูดินันท์ ทวิชาติ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๕๖

เด็กชายโยธิน มงคลเลิศ
๒๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๕๗

เด็กชายปริวัฒน์ โพธิจันทร์

์

๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๕๘

เด็กชายสรยุทธ กิจจันทึก ๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๕๙

เด็กชายศิริพงศ์ แสงมณี

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๖๐

เด็กชายชาคร นัทธี
๑๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๖๑

เด็กชายพีรภัทร อินทปญญา
๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๖๒

เด็กชายทิวาชัย ทิมกลับ
๒๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๖๓

เด็กชายคณนาถ คงขวัญยงค์
๑๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๖๔

เด็กชายกฤษณะ ถาวรศักดิ

์

๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๖๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

อยู่เย็น ๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๖๖

เด็กชายวาคิมห์ ดวงจันทร์
๑๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๖๗

เด็กชายรัฐชานนท์ ฟกอินทร์ ๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๖๘

เด็กชายอักกิชา ทองแท้
๑๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๖๙

เด็กชายศุภโชค อุ่นรัศมีวงศ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๔๘ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๗๐

เด็กหญิงปรารถนา โพธิงาม

์

๑๖/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๗๑

เด็กหญิงศิรภัส ศิลาสะอาด
๓๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๗๒

เด็กหญิงรุจจิรา ร่มเย็น ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๗๓

เด็กหญิงอัจฉริยา สุขประเสริฐ
๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๗๔

เด็กหญิงวิภาวี พรมนนท์
๒๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๗๕

เด็กหญิงนิภาพร รอยประเสริฐ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๗๖

เด็กหญิงชุตินันท์ แจ้งโรจน์
๒๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๗๗

เด็กชายนัฐพัชร บุดิน
๑๗/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๗๘

เด็กชายภัทรพล ศรีชัยราษฎร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๗๙

เด็กชายสิทธิชัย กะกะพันธุ์
๒๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๘๐

เด็กชายจักรกฤษณ์ ศรีจงใจ
๑๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๘๑

เด็กชายพรสุริยะ ชัยมงคลนุกูล
๒๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๘๒

เด็กชายรัฐภูมิ วรรณจา ๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๘๓

เด็กชายวีรภัทร ธูปประดิษฐ์
๑๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๘๔

เด็กชายปฐมดิษฐ์ ผิวชะอุ่ม ๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๘๕

เด็กชายวรวุฒิ กลันเขียว

่

๒๓/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๘๖

เด็กชายอธิป ภู่งามชืน

่

๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๘๗

เด็กชายธนกร ศรีภูมี
๒๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๘๘

เด็กชายอนวัช บัวเทศ
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๘๙

เด็กชายปริวัตร แซ่แต้
๑๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๙๐

เด็กชายวีรภัทร วงษ์ประดิษฐ ๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๙๑

เด็กชายวศิน บุนนาค
๑๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๙๒

เด็กชายปติพงศ์ คงสำอางค์
๑๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๙๓

เด็กชายอภิวัฒน์
พิริยะประไพพันธุ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๙๔

เด็กชายธีรวัฒน์ เกษแก้ว
๒๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๙๕

เด็กชายศุภกร จักรแก้ว
๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๙๖

เด็กชายภัทรพล เจริญมี
๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๙๗

เด็กหญิงนัทริกา ชัยสมบัติ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๙๘

เด็กหญิงชนิตาภา ชิดสนิท
๒๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๑๙๙

เด็กหญิงวราศิริ โมกศิริ
๑๙/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๐๐

เด็กหญิงบุษราทิพย์ พลสว่าง
๒๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๐๑

เด็กหญิงสุพิชญา นีอำมาตย์
๒๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๐๒

เด็กหญิงเมทิยา เทียนถวาย
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๐๓

เด็กหญิงวราภรณ์ วรรณสิทธิ

์

๑๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๐๔

เด็กหญิงหทัยรัตน์ เจียมทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๔๙ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๐๕

เด็กหญิงนรากร คำอ่อนสี ๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๐๖

เด็กหญิงชนัญชิดา หล้าเสาร์
๒๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๐๗

เด็กหญิงนฤมล บรรทัด
๑๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๐๘

เด็กหญิงปาริตา แสงพรมชาลี
๒๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๐๙

เด็กหญิงจุฑามาศ มาลัยยะ
๑๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๑๐

เด็กชายคมสันต์ ยิมจันทึก

้

๑๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๑๑

เด็กชายรณกฤต รัตนไกวัล
๒๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๑๒

เด็กชายอนวัช ถาวร
๓๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๑๓

เด็กชายธีรภัทร หลุงมา ๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๑๔

เด็กหญิงเมธาวดี หรังชะเอม

่

๑๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๑๕

เด็กหญิงศิรินาฎ ทองกุล
๒๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๑๖

เด็กหญิงศิริประภา เย็นสุข ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๑๗

เด็กชายภาณุกุล มานะไพร
๑๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๑๘

เด็กชายสุริทัศน์ วรรณมานะ
๒๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๑๙

เด็กชายกฤษกร เปรมสมบูรณ์
๒๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๒๐

เด็กชายสดายุ มันเหมาะ

่

๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๒๑

เด็กชายดริงค์ นะโยสิน

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๒๒

เด็กชายนภัณต์ ตรีสอน

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๒๓

เด็กชายกิตตินัฎฐ ชาติพราหมณ์
๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๒๔

เด็กหญิงสุชาดา พูนศิริพิพัฒน์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๒๕

เด็กหญิงนิศารัตน์ กังหันแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๒๖

เด็กหญิงชลลดา ชาสุทธสี ๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๒๗

เด็กชายวรากร มาลี
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๒๘

เด็กชายโสภณ ก้อนจันทร์
๑๘/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๒๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

ถาวรศักดิ

์

๖/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๓๐

เด็กชายกิตติพงศ์ พุทธรัตน์ ๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๓๑

เด็กชายวรุตม์ นรา
๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๓๒
เด็กชายต้นตระกานต์ พินาศภัย

๒๐/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๓๓

เด็กหญิงฐิติมา นุขุนทด ๘/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๓๔

เด็กชายโสภณ วีขำ
๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๓๕

เด็กชายวัชรพันธ์ จิตรวิมลรัตน์
๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๓๖

เด็กชายสัตยา นุขุนทด
๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๓๗

เด็กชายธวัธชัย นันทชน
๒๖/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๓๘

เด็กชายธนวันต์ ยอดทอง ๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๓๙

เด็กชายวทัญู แก้วบัวดี ๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๕๐ / ๓๘๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๔๐

เด็กชายรัชชานนท์ ณะกุล
๒๘/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๔๑

เด็กชายสุวัชชัย สีนาค
๒๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๔๒

เด็กชายอนุชาติ ยะวาวงศ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๔๓

เด็กชายนักรบ กุลปราการ ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๔๔

เด็กชายพิชัยยุทธ พวงมาลัย
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๔๕

เด็กชายประกาศิต
กาญจนประกอบ ๕/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๔๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เผ่าสุขประเสริฐ ๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๔๗

เด็กหญิงอนุธิดา เสนาลัย
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๔๘

เด็กหญิงอทิตยา ฉัตรัยรักข์ ๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๔๙

เด็กหญิงทิพย์สุดา วังอาษา ๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๕๐

เด็กหญิงมินตรา ดีอ้น

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๕๑

เด็กชายนวัชชัย โตโปร่งศรี
๒๘/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๕๒

นายธนวัช ถาวร
๒๔/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๕๓

นายวชิรวิทย์ ผักไหม
๒๔/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๕๔

นายณัฐภัทร แจ่มใส
๒๙/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๕๕

นายภัสกรณ์ เจนจบ ๕/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๕๖

นายอภิสิทธ์ บุญมัน

่

๑๒/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๕๗

เด็กหญิงพลอยไพริน ทองมาก ๖/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๕๘

นางสาวจุฬารัตน์ สาปดสี
๑๘/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ทรงธรรม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๕๙

เด็กหญิงกิตติยา แฟมไธสง
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๖๐

เด็กชายนที สายสร้อย
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๖๑

เด็กหญิงปณิตา รักษา
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๖๒

เด็กชายปฐวี พรหมศร
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๖๓

เด็กชายวรเชษฐ์ ทองนิลพันธ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๖๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ อินทรสถิตย์
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๖๕

เด็กชายโกเมทร์ แปนประโคน
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๖๖

เด็กชายวิมุตติพล แก้วประดิษฐ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๖๗

เด็กชายสำริต สมใจ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๖๘

เด็กชายอดิศร สมบุตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๖๙

เด็กชายรัตนธรรม แก้วเทวา
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๗๐

เด็กชายกิติพงษ์ คำมา
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๗๑

เด็กชายสิริไพบูลย์ โพธิเงิน

์

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๗๒

เด็กชายกชกร มีระพันธ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๗๓

เด็กชายคุณานนต์ สายสร้อย
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๗๔

เด็กชายสุขสวัสดิ

์

เฮง
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา ท้องคุ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๕๑ / ๓๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๗๕

เด็กชายธันวา ศรีสวัสดิ

์

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๗๖

เด็กหญิงปยธิดา แจ่มใส
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๗๗

เด็กชายจีรวัฒน์ จันทร์คำ
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๗๘

เด็กชายธนกร บุญตัง

้

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๗๙

เด็กชายปาณัสม์ มักเจริญลาภ
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๘๐

เด็กชายก้องเกียรติ หงษ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๘๑

เด็กชายมงคล สุขนาแสง
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๘๒

เด็กชายวรุตม์ ประโพธิสง

์

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๘๓

เด็กชายเมธี พักเรือนดี
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๘๔

เด็กชายณัฐพล หมืนพันธ์

่

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๘๕

เด็กชายหัสดี แสงเงิน
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๘๖

เด็กชายสิทธิภพ กองขุนราม
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๘๗

เด็กชายธงศิล คุ้มบัวลา
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๘๘

เด็กชายวีรศักดิ

์

ทองทา
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๘๙

เด็กชายรัตนบัลลังก์ ทองบัลลัง
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๙๐

เด็กชายจตุมาพร นาฟาง
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๙๑

เด็กชายหทัยวัลลภ เจตนะจิตร์
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๙๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ยิมจันอัด

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๙๓

เด็กหญิงมณฑกานต์ แสงเงิน
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๙๔

เด็กหญิงปาลิตา สดเจริญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๙๕

เด็กหญิงวาสนา สมจิตร
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๙๖

เด็กหญิงเปรมิกา แก้วกอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๙๗

เด็กหญิงณัฐกมล คุณรัตน์
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๙๘

เด็กหญิงมณีรัตน์ พุกเผือน

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

สป ๒๔๖๐/๐๕๒๙๙

เด็กหญิงอินทุกานต์ ศรีแดง
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๐๐

เด็กหญิงลดาวดี แก้วงาม
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๐๑

เด็กหญิงศุภพร กองอินทร์
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๐๒

เด็กชายอัครวัฒน์ ธิติรัตน์ธนากูล
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๐๓

เด็กชายปรเมษฐ์ สุอังควาทิน
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๐๔

เด็กชายโสภณวิชญ์ นุ่มแนบ
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๐๕

เด็กชายปฐวี รักชาติ
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๐๖

เด็กชายณัฐนันท์ ห่วงเกลียง

้

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๐๗

เด็กชายปญญา เวียนเวช
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๐๘

เด็กชายณัฐวุฒิ หมืนพันธ์

่

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๐๙

เด็กชายเจษฎา น้อยประสพ
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๕๒ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๑๐

เด็กชายธรรมธัช เต็มเมืองปก
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๑๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ ปจจวิก
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๑๒

เด็กหญิงปวรวรรณ บุญช่วย
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๑๓

เด็กหญิงสุพรรษา เสาธงชัย
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๑๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ จันทร์หอกลอง
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๑๕

เด็กหญิงนฤมล หมวกหลำ
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๑๖

เด็กหญิงวิภาวรรณ เนตรเนียม
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๑๗

เด็กหญิงกรกช บัวทิม
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๑๘

เด็กชายอภิชาติ มันอ่วม

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๑๙

เด็กชายอมรเทพ กลุ่มมิตร

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๒๐

เด็กชายกิจติพศ์ ปนคุ้ม
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๒๑

เด็กหญิงเขม ไม่ปรากฎ
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๒๒

เด็กหญิงอุษณีย์ ลัดพลี
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๒๓

เด็กหญิงไพลิน หนูทอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๒๔

เด็กหญิงอรวรรณ ทองธรรมชาติ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๒๕

เด็กชายพัสกร วันหมัด
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๒๖

เด็กชายเพ็ชรทิวา แสงเงิน
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๒๗

เด็กชายเพิมพูน

่

แสงหิรัญ
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๒๘

เด็กชายพีรพงษ์ เอียมสอาด

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๒๙

เด็กหญิงสุธาชินี พิณทมร
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๓๐

เด็กหญิงสุพัชชา มุสิกมาศ
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๓๑

เด็กหญิงนิตยา ศรีลามุข
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางฝาย บางฝาย  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๓๒

เด็กชายฉัตรพิชัย สมดัง ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ไพชยนต์พลเสพย์  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๓๓

เด็กหญิงชลธิชา ไสนะรา
๑๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ไพชยนต์พลเสพย์  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๓๔

เด็กชายณัฐพงษ์ โคษา
๑๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ไพชยนต์พลเสพย์  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๓๕

เด็กชายธนชัย พาสาลี
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ไพชยนต์พลเสพย์  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๓๖

เด็กชายธนโชติ บุญเกิด
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ไพชยนต์พลเสพย์  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๓๗

เด็กหญิงธิญาดา อบกลัน

่

๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ไพชยนต์พลเสพย์  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๓๘

เด็กชายนิธิกร นวลวรรณ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ไพชยนต์พลเสพย์  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๓๙

เด็กชายบำเพ็ญ วีระชาติเจริญพร ๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ไพชยนต์พลเสพย์  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๔๐

เด็กชายปยากร ทองฉิม
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ไพชยนต์พลเสพย์  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๔๑

เด็กหญิงพราวพิลาศ พงษ์พยัคฆ์ ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ไพชยนต์พลเสพย์  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๔๒

เด็กหญิงพลอยไพลิน เพชร

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ไพชยนต์พลเสพย์  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๔๓

เด็กชายภูวดล โพธิทอง

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ไพชยนต์พลเสพย์  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๔๔

เด็กหญิงมนิดา กว้างขวาง
๑๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ไพชยนต์พลเสพย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๕๓ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๔๕

เด็กหญิงวรกานต์ โถนอำคา ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ไพชยนต์พลเสพย์  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๔๖

เด็กหญิงวรรณิศา ทอกไข
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ไพชยนต์พลเสพย์  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๔๗

เด็กหญิงศลิษา เมืองมะโน
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ไพชยนต์พลเสพย์  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๔๘

เด็กหญิงสุทธิดา ช้างคนมี
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ไพชยนต์พลเสพย์  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๔๙

เด็กหญิงอดิภา ภูมิรินทร์
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ไพชยนต์พลเสพย์  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๕๐

เด็กหญิงอรปรียา ศรีบัวโรย
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ไพชยนต์พลเสพย์  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๕๑
เด็กหญิงเบญญาภรณ์

วรพุฒ ๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ไพชยนต์พลเสพย์  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๕๒

เด็กชายชาคริต กล้าเมืองกลาง
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ไพชยนต์พลเสพย์  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๕๓

เด็กชายปภังกร บุญเจริญ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ไพชยนต์พลเสพย์  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๕๔

เด็กชายปติพงษ์ เชืออินทร์

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ไพชยนต์พลเสพย์  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๕๕

เด็กหญิงปยะธิดา วิลา
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ไพชยนต์พลเสพย์  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๕๖

เด็กหญิงปยะวรรณ ขันติวงค์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ไพชยนต์พลเสพย์  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๕๗

เด็กหญิงรุ่งฉัตร กุสลา ๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ไพชยนต์พลเสพย์  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๕๘

เด็กชายวรินทร มันคง

่

๙/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ไพชยนต์พลเสพย์  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๕๙

เด็กชายวรเมธ ประยูร
๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ไพชยนต์พลเสพย์  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๖๐

เด็กหญิงศศิประภา พูลสวัสดิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ไพชยนต์พลเสพย์  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๖๑

เด็กหญิงศศิวิมล พูลสวัสดิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ไพชยนต์พลเสพย์  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๖๒

เด็กหญิงสงกรานต์ เสวิคาน
๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ไพชยนต์พลเสพย์  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๖๓

เด็กหญิงสุภารัตน์ ชาติเหิม ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ไพชยนต์พลเสพย์  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๖๔

เด็กหญิงเกสรา ศรีกรุษ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ไพชยนต์พลเสพย์  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๖๕

เด็กหญิงปาริชาติ ศรีสังงาม ๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ไพชยนต์พลเสพย์  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๖๖

เด็กชายสุเมธ วงษ์แหวน ๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ไพชยนต์พลเสพย์  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๖๗

เด็กหญิงปาริชาติ ทับคำมล ๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ไพชยนต์พลเสพย์  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๖๘

เด็กชายภัทรพงษ์ ประยูรทอง ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ไพชยนต์พลเสพย์  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๖๙

เด็กหญิงแพรพรรณ ปูนรัมย์ ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ไพชยนต์พลเสพย์  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๗๐

เด็กชายชัยรัช อำแดงพิน
๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ไพชยนต์พลเสพย์  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๗๑

เด็กชายธนากร สังวรณ์ ๙/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ไพชยนต์พลเสพย์  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๗๒

เด็กชายปฏิมากร ศรีเดชะ
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ไพชยนต์พลเสพย์  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๗๓

เด็กชายรัฐธรรมนูญ สมใจ
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ไพชยนต์พลเสพย์  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๗๔

เด็กชายอนุชา หนูสวัสดิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ไพชยนต์พลเสพย์  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๗๕

เด็กหญิงชัชอมร ตรียุทธ
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ไพชยนต์พลเสพย์  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๗๖

เด็กชายพสุธร ใยมะเริง
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ไพชยนต์พลเสพย์  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๗๗

เด็กชายศุภวัฒน์ แย้มศิริ ๗/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ไพชยนต์พลเสพย์  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๗๘

เด็กหญิงเกวลิน โพธิศรี

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ไพชยนต์พลเสพย์  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๗๙

เด็กหญิงกัลยกร นิยมสุข
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ไพชยนต์พลเสพย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๕๔ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๘๐

เด็กชายวรวุฒิ วัฒนธรรม
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ไพชยนต์พลเสพย์  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๘๑

เด็กหญิงธัญชนก แซ่อึง

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ไพชยนต์พลเสพย์  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๘๒

เด็กชายวีรกาญต์ สุวรรณธรรม
๑๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดรวก(สายราษฎร์สงเคราะห์)

รวก  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๘๓

เด็กหญิงนำฝน -
๓๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดรวก(สายราษฎร์สงเคราะห์)

รวก  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๘๔

เด็กชายจักรกฤษณ์ เบ้ามี
๒๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดรวก(สายราษฎร์สงเคราะห์)

รวก  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๘๕

เด็กชายคชกร สุขสมบัติ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดรวก(สายราษฎร์สงเคราะห์)
รวก  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๘๖

เด็กหญิงรัตนติกาล ชาญทะเล
๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดรวก(สายราษฎร์สงเคราะห์)

รวก  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๘๗

เด็กหญิงตมิสา อำพาส
๑๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดรวก(สายราษฎร์สงเคราะห์)

รวก  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๘๘

เด็กชายปุณณวืศ เข็มทรัพย์
๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดรวก(สายราษฎร์สงเคราะห์)

รวก  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๘๙

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ภูชมชืน

่

๒๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สำโรงเหนือ  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๙๐

เด็กชายบุณยกฤต แถวอุทุม
๑๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สำโรงเหนือ  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๙๑

เด็กชายคธากร โอดรัมย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สำโรงเหนือ  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๙๒

เด็กชายอภิชาต แสงเงิน
๒๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สำโรงเหนือ  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๙๓

เด็กชายปฐมพร พลสิม ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สำโรงเหนือ  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๙๔

เด็กชายนรินทร์ มันคง

่

๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สำโรงเหนือ  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๙๕

เด็กชายธนวัฒน์ จันสา
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สำโรงเหนือ  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๙๖

เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

อาจหาญ
๑๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สำโรงเหนือ  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๙๗

เด็กชายหลี เปรมปรีดิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สำโรงเหนือ  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๙๘

เด็กหญิงสุชามล ชะนะทอน
๑๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สำโรงเหนือ  

สป ๒๔๖๐/๐๕๓๙๙

เด็กหญิงสุนิสา ทองชัยยะ
๒๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สำโรงเหนือ  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๐๐

เด็กหญิงยุพิน ทวีเลิศ
๑๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สำโรงเหนือ  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๐๑
เด็กหญิงทัศสิรินทร์ญา

เจริญทรัพย์
๒๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สำโรงเหนือ  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๐๒

เด็กหญิงสิริยากร ทรัพย์เขือนขันธ์

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สำโรงเหนือ  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๐๓

เด็กหญิงณัฐณิชา เบาสันเทียะ
๑๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สำโรงเหนือ  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๐๔

เด็กหญิงสุวรรณา คิดเห็น ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สำโรงเหนือ  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๐๕

เด็กชายรัตนะ พูลมา ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สำโรงเหนือ  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๐๖

เด็กชายธิตินัย ขำน้อย
๑๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สำโรงเหนือ  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๐๗

เด็กชายจีรวัฒน์ บัวเกตุ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สำโรงเหนือ  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๐๘

เด็กชายอดิศร สันตา
๑๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สำโรงเหนือ  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๐๙

เด็กชายสุรเดช อยู่ศรี
๑๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สำโรงเหนือ  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๑๐

เด็กชายปยพัชร ไม้เกตุ ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สำโรงเหนือ  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๑๑

เด็กชายเทพทัต ไหทอง
๒๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สำโรงเหนือ  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๑๒

เด็กชายรัฐกรณ์ จันทะวัน
๑๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สำโรงเหนือ  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๑๓

เด็กชายตะวัน พูลมา
๑๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สำโรงเหนือ  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๑๔

เด็กหญิงนฤมล คำผล
๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สำโรงเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๕๕ / ๓๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๑๕

เด็กหญิงศรุตาภรณ์ บัวหงส์
๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สำโรงเหนือ  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๑๖

เด็กหญิงอรชุดา หนุนภักดี
๑๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สำโรงเหนือ  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๑๗

เด็กหญิงณัฐริกา ประมังคะตา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สำโรงเหนือ  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๑๘

เด็กหญิงปริยณัฐ มูลทัน
๑๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สำโรงเหนือ  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๑๙

เด็กหญิงกนกพร อำไพพิศ
๑๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สำโรงเหนือ  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๒๐

เด็กหญิงสุธิมา เหลือมอุไร

่

๑๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สำโรงเหนือ  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๒๑

เด็กหญิงถาวรีย์ จุยประเสริฐ ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สำโรงเหนือ  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๒๒

เด็กหญิงสุพรรษา สามขุนทด
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สำโรงเหนือ  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๒๓

เด็กชายฟา แก้ว
๒๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๒๔

เด็กชายวัลลภ เอียมวิจิตร์

่

๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๒๕

เด็กชายธีระศักดิ

์

ศรัทธาทอง
๑๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๒๖

เด็กหญิงพัชราภา พุทธเฮง ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๒๗

เด็กหญิงลักษิกา ศรีหนองห้าง
๑๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๒๘

เด็กหญิงปยฉัตร ทาคำ ๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๒๙

เด็กหญิงพรพิมล สาระพล
๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๓๐

เด็กชายธนากร ต้นทอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๓๑

เด็กชายสมพัดสร สายสกล
๒๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๓๒

เด็กชายนภดล แก้วเกือหนุน

้

๑๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๓๓

เด็กหญิงปทมพร ภู่เชย
๑๑/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๓๔

เด็กหญิงจตุพร ขุมทอง
๑๒/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๓๕

เด็กหญิงจิรภา บุญแสง
๒๙/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๓๖

เด็กชายนริศ จันทร์คง
๒๓/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๓๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ ตันติเวชกุล
๑๑/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๓๘

เด็กชายกฤษณะ นาคยาน ๗/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๓๙

เด็กชายสุพกร กรวยปรีชา ๗/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๔๐

เด็กชายธนากร ภูมิลำเนา
๑๒/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๔๑

เด็กชายณัฐพล นิลฉวี
๑๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๔๒

เด็กชายวาริช มะนิยม
๑๙/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๔๓

เด็กหญิงพรนภา รามศิริ
๒๓/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๔๔

เด็กชายรัตนชัย พุ่มมี
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๔๕

เด็กชายติณภพ อาบวารี
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๔๖

เด็กหญิงศุภิสรา จำปาหาญ
๒๒/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๔๗

เด็กชายอนุรักษ์ สวนไธสง
๒๕/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๔๘

เด็กหญิงปยะฉัตร โพยนอก
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๔๙

เด็กชายเอกพล พุ่มโพธิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๕๖ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๕๐

เด็กชายมานพ ธงสันเทียะ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๕๑

เด็กชายชนะพล ยาประดิษฐ
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๕๒

เด็กชายสิริราช แสนคำภา
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๕๓

เด็กชายธีระพัฒฐ์ ราชวงษา
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๕๔

เด็กชายธนะบัตร ไพเราะ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๕๕

เด็กหญิงปยฉัตร บัวผสม
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๕๖

เด็กหญิงปนัดดา แก้วทิพย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๕๗

เด็กหญิงมณีวรรณ แก่ชุ่ม
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๕๘

เด็กหญิงณัฐธิดา อำลา
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๕๙

เด็กหญิงอรษา สมทอง
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๖๐

เด็กหญิงเย็น ธง
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๖๑

เด็กหญิงวิลาสินี บุญประเวศ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๖๒

เด็กหญิงสุพัตรา ศรีวงษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๖๓

เด็กหญิงธารารัตน์ ประเสริฐสังข์
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๖๔

เด็กหญิงพรชิตา -
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๖๕

เด็กหญิงศุจิดา ดวงประภา
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๖๖

เด็กหญิงชนิภรณ์ โพธิศรี

์

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๖๗

เด็กหญิงธารทิพย์ พิมล
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๖๘

เด็กหญิงนฤมล ต่างประโคน
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๖๙

เด็กชายวีรภาพ เรืองฤทธิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๗๐

เด็กชายมิงขวัญ

่

ขันธ์ทอง
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๗๑

เด็กชายชยุต เพชรทราย
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๗๒

เด็กชายประกฤษฏิ

์

ฤทธิภักดี

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๗๓

เด็กหญิงนันทิกานต์ อินพรม
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๗๔

เด็กชายอานนท์ อำมาตรหิน
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๗๕

เด็กชายสุรสิทธิ

์

อินทร์ขำ
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๗๖

เด็กหญิงสุชาดา คำประวัตร
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๗๗

เด็กหญิงจุฑามาศ ลำไธสง
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๗๘

เด็กชายยุทธพนธ์ เพ็งผ่าน
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๗๙

เด็กชายกฤตพร ทะศรี
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๘๐

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

พนาดร
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๘๑

เด็กชายภารดา สืบทรัพย์
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๘๒

เด็กชายต้นตระกูล ทินน้อย
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๘๓

เด็กชายระพีพัฒน์ สุกใส
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๘๔

เด็กชายภัทรพล เดชจิรทีปต์
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๕๗ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๘๕

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สวนต่าย
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๘๖

เด็กชายรณกฤต แก้วแจ่ม
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๘๗

เด็กชายณัฐพล มากเสมอ
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๘๘

เด็กชายจีรศักดิ

์

จินดาโชติ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๘๙

เด็กชายขวัญชัย จีนพิน

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๙๐

เด็กชายพัชรพล ปะกิระนา
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๙๑

เด็กหญิงนวพร พรมสาย
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๙๒

เด็กหญิงกมลเนตร งามขำ
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๙๓

เด็กหญิงพิมพ์วิภา เอียมยอด

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๙๔

เด็กหญิงปณิตา ศรีมหาพรม
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๙๕

เด็กหญิงวรรณิสา สันทา
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๙๖

เด็กหญิงแก้วตา มงคล
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๙๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ น้อยมนตรี
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๙๘

เด็กหญิงภัทรนันท์ แวนวิชัยรัมย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๔๙๙

เด็กหญิงนิลดา สุขดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๐๐

เด็กหญิงพัชราภา ฉัตรทอง
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๐๑

เด็กหญิงสุนิษา เมืองสวัสดิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๐๒

เด็กหญิงสิริกร คำสุนี
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๐๓

เด็กชายรณกฤต มุสิผล
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๐๔

เด็กชายปยะวัฒน์ ทองคำเจริญ
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๐๕

เด็กหญิงกัญญาวีร์ จุกสีดา
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๐๖

เด็กหญิงอโรญา ศรีชมพู
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๐๗

เด็กหญิงอริษา บอนไธสง
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๐๘

เด็กชายณัฐวุฒิ กงสะกาง
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๐๙

เด็กหญิงอมิตา เดินสันเทียะ
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๑๐

เด็กหญิงสุนิสา อูอองเอ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๑๑

เด็กชายอนุชา แก่นท่าตาล

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๑๒

เด็กชายกรวิวัฒน์ เจริญธนวณิชย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๑๓

เด็กหญิงกัญวรา ทาศิริ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๑๔

เด็กหญิงวรรณภา อับดุลรามัญ
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๑๕

เด็กชายวีรภัทร พันธ์ศรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๑๖

เด็กชายอัครวุฒิ ยางสุด
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๑๗

เด็กชายดัสกร กัลยา
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๑๘

เด็กชายณัฏฐชัย บุญหวัง
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๑๙

เด็กหญิงพรรณวษา ภักดีกุล

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๕๘ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๒๐

เด็กชายหาญณรงค์ บุญฤทธิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๒๑

เด็กหญิงอธิชา ขำวิลัย
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๒๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญฤทธิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๒๓

เด็กหญิงณัฏฐา มาทฤทธิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๒๔

เด็กชายใหม่ สมุติรัมย์
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๒๕

เด็กชายปวริช ขำพร้อม
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๒๖

เด็กชายอนิรุต จริตรัมย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๒๗

เด็กหญิงกุลสินี รัตนโมรา
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๒๘

เด็กชายณัฐวิทย์ กงสะกาง
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๒๙

เด็กหญิงรุจิรา ปยนารถ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๓๐

เด็กชายวาริน รอดษา
๑๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๓๑

เด็กชายจัน คำมา
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๓๒

เด็กชายชัยชนะ โอสถ
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๓๓

เด็กชายเชษฐา แก่นท่าตาล
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๓๔

เด็กหญิงสุชาวลี เทียวประสงค์

่

๒๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๓๕

เด็กชายวันชนะ ศรีอ่อน
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๓๖

เด็กชายชัยมงคล เทียนแดง
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๓๗

เด็กหญิงดวงกมล สีหราช
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๓๘

เด็กหญิงวาสนา ถาใจยา
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๓๙

เด็กหญิงวิลาวัลย์ สิงหา
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๔๐

เด็กหญิงกมลลักษณ์ หนูทอง
๑๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๔๑

เด็กชายเจษฎากร หงส์มาลา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๔๒

เด็กชายเพชรมงคล ทะศรี ๕/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๔๓

เด็กหญิงสมุทรเพชร อ่องสุข
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๔๔

เด็กชายปฏิภาณ เทศเขียว
๑๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๔๕

เด็กหญิงจิรนันททร์ สาแก้ว
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๔๖

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

สุริยวงค์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๔๗

เด็กชายวีรพงศ์ จันทร์เนียม
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๔๘

เด็กหญิงเนตรนภา มีสกุล
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๔๙

เด็กหญิงปวีณ์นุช เปนมงคล
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๕๐

เด็กหญิงศิริกานดา พรมสาย
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๕๑

เด็กหญิงอิศริยาพร เฉยไธสง
๑๗/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๕๒

เด็กชายอนาวิล แก้วกาหลง
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๕๓

เด็กชายโชคฐิติพล คงจา
๒๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๕๔

เด็กชายนันทวัฒน์ คำหอมชืน

่

๒๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๕๙ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๕๕

เด็กชายมณฑล ม่วงประเสริฐ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๕๖

เด็กหญิงจิรธิดา ง้าวชัยภูมิ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๕๗

เด็กชายพงศกร อรุณ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๕๘

เด็กชายธนวัตน์ แสงม่วง
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๕๙

เด็กหญิงกัลยารัตน์ จันทรา
๒๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๖๐

เด็กหญิงเกศศิริ จันทร์เพ็ญ
๑๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๖๑

เด็กชายวทัญู บุญแต่ง
๑๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๖๒

เด็กหญิงปยมาศ บุตรดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๖๓

เด็กชายอภิรักษ์ พาทัน
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๖๔

เด็กชายจิระภัทร พรมดวงดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๖๕

เด็กชายปุย คำมา

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๖๖

เด็กชายอตินันท์ โสมาดี
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๖๗

เด็กชายศุภศิทธิ

์

นาคแจ่มใส
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๖๘

เด็กหญิงเอ -
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๖๙

เด็กชายสรณ์ศิริ ลาสิงห์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๗๐

เด็กชายพงษ์พิภัตร บูราณรูป

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๗๑

เด็กหญิงวรรณนภา นาสมฝน
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๗๒

เด็กหญิงวรรณนิดา นาสมฝน
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๗๓

เด็กชายอิทธิพล บรรเทิงจิตต์
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๗๔

เด็กชายพีรพล นาคโต

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๗๕

เด็กชายสิทธิชัย ชะงอนรัมย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๗๖

เด็กชายเดชาพล เหล่าวงษี
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๗๗

เด็กชายจิรวัฒน์ ตรีวิวัฒ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๗๘

เด็กชายทองแท้ อุรัมย์
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๗๙

เด็กหญิงกนกพร พิกุลหอม
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๘๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

จักรนำอ่าง
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๘๑

เด็กหญิงวราภรณ์ เวียงนนท์
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๘๒

เด็กหญิงสุนิสา ทองดี
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๘๓

เด็กหญิงพิไลวรรณ รักษาสุระสาร
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๘๔

นายชินวัตร คงใจดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๘๕

เด็กหญิงพิมประภัส หงษ์ยุพา
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๘๖

เด็กหญิงมุกดา รักษา
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๘๗

เด็กชายกิตติ
สุชาติประเสริฐกุล ๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๘๘

เด็กชายนันทิพัฒน์ อยู่ชมญาติ
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชมนิมิตร ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๘๙

เด็กชายชัยวัช มณีศรีขำ
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๖๐ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๙๐

เด็กชายฐิชากร อยู่ในสินธุ์
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๙๑

เด็กชายทิวา นาคผุด
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๙๒

เด็กชายพงศกร เสือเดช
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๙๓

เด็กหญิงเขมนิจ มีศรี
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๙๔

เด็กหญิงเบญจมาศ ฟกศิริ
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๙๕

เด็กหญิงอภิญญา ฮวดกระโทก
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๙๖

เด็กหญิงอารีญา ศิลาเลิศ
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๙๗

เด็กหญิงกนกพรรณ แก้วใส
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๙๘

เด็กชายนพดล อุ่นคำศรี
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๕๙๙

เด็กชายจิรายุ ทองเจริญ
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๐๐

เด็กหญิงสุชานันท์ โพธิงาม

์

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๐๑

เด็กชายธงธวัช เนตยารักษ์
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๐๒

เด็กชายนัฏฐวัฒน์ อาจเอียม

่

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๐๓

เด็กชายวรณัฐ ปรางค์ครบุรี
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๐๔

เด็กชายวัชรากรณ์ สุทธิวงค์
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๐๕

เด็กหญิงกริษฐา จีระสการ
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๐๖

เด็กหญิงกุลิสรา สมรภูมิ
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๐๗

เด็กหญิงณัฐวดี ศรีสารากร
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๐๘

เด็กหญิงวริยา รอดย้อย
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๐๙

เด็กหญิงสุวรรณญา แทกระโทก
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๑๐

เด็กชายณัฐนัย ชอบทำกิจ
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๑๑

เด็กหญิงกชพร ทิพาระดี
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๑๒

เด็กหญิงกรวิภา สีสุวรรณ
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๑๓

เด็กหญิงกวิตา เผือกเฟอง
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๑๔

เด็กชายสิทธิราช พรรธนะแพทย์
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๑๕

เด็กหญิงภานุมาศ บวมขุนทด
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๑๖

เด็กชายจิรภัทร สุดใจ
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๑๗

เด็กชายอิสรภาพ ซอลี
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๑๘

เด็กชายกิตติธาดา ช่วยณรงค์
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๑๙

เด็กชายชัยภัทร เชาวนาวุฒิกุล
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๒๐

เด็กชายธราเทพ คนเพียร
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๒๑

เด็กหญิงเวธกา สมบัติไทย
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๒๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ยอดใจดี
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๒๓

เด็กหญิงมัชซี ดีรุจิเจริญ
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๒๔

เด็กชายจิรวัฒน์ สินไพร์
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๖๑ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๒๕

เด็กชายชนะชัย ชาตะยะธรรม
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๒๖

เด็กชายณัฐพงศ์ ใยสำลี
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๒๗

เด็กชายทีปกร เปาวะนา
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๒๘

เด็กชายธนธรณ์ รวมทะวี
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๒๙

เด็กชายพิสิษฐ มีศิริ
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๓๐

เด็กชายสรรเพชร สารสุวรรณ
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๓๑

เด็กชายอนุชา ผลเจริญ
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๓๒

เด็กหญิงธนิตา มันมณี
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๓๓

เด็กหญิงธีรารัตน์ คงเพ็ชร์ขาว
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๓๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เขียวใบไม้
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๓๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก วาทะยากรกุล
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๓๖

เด็กหญิงรติรัตน์ ศรีโพธิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๓๗

เด็กหญิงวชิรยา ทางศิริ
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๓๘

เด็กหญิงวราภรณ์ แสนกล้า
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๓๙

เด็กหญิงสุธาสิณี โทวันนัง
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๔๐

เด็กชายณัทพงศ์ ชมแหน
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๔๑

เด็กชายรชตะ สาตสุข
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๔๒

เด็กชายวีรภาพ เกตุศรีบุรินท์
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๔๓

เด็กหญิงฐานิสา รักสนิท
๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๔๔

เด็กหญิงพนิดา แจ่มจำรัส
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๔๕

เด็กชายธนกร ยิมแย้ม

้

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๔๖

เด็กหญิงจันทิรา เดือนแร่รัมย์
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๔๗

เด็กชายสุวีร์ โพธิอยู่

์

๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๔๘

เด็กหญิงอรนิดา จันทบุรี
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๔๙

เด็กหญิงวรรณพร อินคำ

่

๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๕๐

เด็กหญิงปวันรัตน์ หมืนพรม

่

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๕๑

เด็กชายเมฆา มานุรัมย์
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๕๒

เด็กชายพรนิภัทร พ่วงกลำ
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๕๓

เด็กชายวิสัยทัศน์ แก้วตาทิพย์
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๕๔

เด็กชายสมิทธิ

์

เจริญอำนวยโชค
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๕๕

เด็กชายอชิตพล โอกุโบะ
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๕๖

เด็กหญิงขวัญข้าว อบกลิน

่

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๕๗

เด็กหญิงชนัฐญา สุดใจ
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๕๘

เด็กหญิงปุณยพร น้อยเกตุ
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๕๙

เด็กหญิงพรพิมล บางแสง
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๖๒ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๖๐

เด็กหญิงวิมาพร วิสาสูง
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๖๑

เด็กหญิงสุภาลักษณ์ แซ่เล้า
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๖๒

เด็กหญิงอมิตา อุดมเร็ว
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๖๓

เด็กชายสีหราช แดงชูชาติ
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๖๔

เด็กชายอภิรัชต์ สุทธิจิต
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๖๕

เด็กหญิงภรภัทร บุตรสัน
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๖๖

เด็กหญิงวรรณาจันท์ นิธิปภาวรินท์
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๖๗

เด็กหญิงสมัญญา ศรีคงจันทร์
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๖๘

เด็กหญิงอภิญญา เดิมพันธ์
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๖๙

เด็กหญิงปวีณา เงินคำ
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๗๐

เด็กชายพลวัฒน์ ก้อนนาค
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๗๑

เด็กชายนิติพงษ์ งามโคกกลาง
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๗๒

เด็กหญิงภัคจิรา ภูฆัง
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๗๓

เด็กชายสงกรานต์ อินลอย
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๗๔

เด็กชายวสันต์ ศรีจันทร์
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๗๕

เด็กชายธนดล อ้นสิงห์มา
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๗๖

เด็กชายปฏิภาน ปนจวบสุข
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๗๗

เด็กชายปรมินทร์ ศรีสุข
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๗๘

เด็กชายวงศกร เชือเพชร

้

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๗๙

เด็กชายวัชระพงษ์ รัตน์ราช
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๘๐

เด็กชายวุฒิชัย ทองเนตร
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๘๑

เด็กชายสิทธิชัย ทิพพิชัย
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๘๒

เด็กชายอติคุณ เจียมภูเขียว

่

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๘๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ พิมพ์ทอง
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๘๔

เด็กหญิงชลดา ภักดีพันดอน
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๘๕

เด็กหญิงธัญสุดา ปตสำราญ
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๘๖

เด็กหญิงนันท์นภัส สุยารัมย์
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๘๗

เด็กหญิงนิธิภา ไตรจินดา
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๘๘

เด็กหญิงปภัสรา มาดวง
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๘๙

เด็กหญิงเปรมฤดี แจ่มใส
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๙๐

เด็กหญิงภัทรธิดา เพ็งพุฒ
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๙๑

เด็กหญิงวาสินี จันทร์อุดร
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๙๒

เด็กหญิงสุภัทราวดี พิเรศรัมย์
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๙๓

เด็กหญิงเอือมขวัญ

้

ภูเหมือนบุตร

๒๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๙๔

เด็กหญิงกนกพร พรมมาแข้
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๖๓ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๙๕

เด็กหญิงชนิดาภา นันทโศภิณ
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๙๖

เด็กชายนันทกร

หัสดินทร ณ อยุธยา ๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๙๗

เด็กหญิงศุภิสรา ขำเขียว
๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๙๘

เด็กชายภิรมพร จิรจรัล
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๖๙๙

เด็กชายวิชฤทธิ

์

พลไชย
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๐๐

เด็กหญิงแสนญากร ชูเพชร
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๐๑

เด็กชายวายุภักดิ

์

เหลืองประสิทธิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๐๒

เด็กหญิงปทมาภรณ์ อินรีย์
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๐๓

เด็กชายภูริทัต พุฒิชาวนา
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๐๔

เด็กชายณัฐนนท์ ปนสุวรรณ์
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๐๕

เด็กหญิงภัทราพร ลัดดาพวง
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๐๖

เด็กหญิงชวิศา อาจสาลี
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๐๗

เด็กชายชนาธิป พิมพ์แก้ว
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๐๘

เด็กชายธีรทรัพย์ อุ่นวงศ์อนุสรณ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๐๙

เด็กชายบริราช ขาวทอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๑๐

เด็กชายวีรชัย ฉันบูรณ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๑๑

เด็กชายวุฒิชัย ลำเทียน
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๑๒

เด็กชายสุทธิราช สีพิมล
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๑๓

เด็กชายอนุวัฒน์ แวงสูงเนิน
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๑๔

เด็กชายอภิณัฐ หวังผล
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๑๕

เด็กหญิงกนกกร ราชป
๑๙/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๑๖

เด็กหญิงณัฐชญา เชือนิล

้

๑๘/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๑๗

เด็กหญิงณิภัสรา โฉมนรินทร์
๑๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๑๘

เด็กหญิงดวงหทัย ลำจอง
๒๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๑๙

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ อุทรเทพ
๑๓/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๒๐

เด็กหญิงพรพิมล แจ่มจำรัส
๒๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๒๑

เด็กหญิงรัตน์นาพร เปลียนคล้าย

่

๑๒/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๒๒

เด็กหญิงสายฝน รามเกียรติ
๑๒/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๒๓

เด็กหญิงอัยดา แก้วใส
๒๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๒๔

เด็กหญิงสมฤดี หงษ์อินทร์
๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๒๕

เด็กหญิงชุติมดี ลับภู ๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๒๖

เด็กชายพงศ์ภัค คงเกือ

้

๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๒๗

เด็กหญิงพิญนันท์ เพชรดวงศรี
๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๒๘

เด็กชายศุภฤกษ์ ประสิทธิคอน
๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๒๙

เด็กหญิงอภิษฎา ฟุงศิริวิบูลย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๖๔ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๓๐

เด็กหญิงเจนจิรา ฉัตรทอง ๗/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๓๑

เด็กชายณัฐวุฒิ โสภณานุกูล
๒๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๓๒

เด็กหญิงดวงหทัย ช้างทอง ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๓๓

เด็กหญิงฑิตฐิตา กำเนิดสิงห์
๒๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๓๔

เด็กหญิงเนตรชนก คุณผล
๑๔/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๓๕

เด็กชายชนะศักดิ

์

ตันตระกูล
๑๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๓๖

เด็กชายธนบดี คล้ายสาหร่าย
๑๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๓๗

เด็กชายพุทธคุณ โพธิแสง

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๓๘

เด็กชายเมทาสิทธิ

์

เอ็นมาก

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๓๙

เด็กชายศรัณยู อ่อนนอก ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๔๐

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เรืองวิทย์ ๒๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๔๑

เด็กชายสหรัถ หมายนาค ๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๔๒

เด็กหญิงกชกร พิมพา
๑๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๔๓

เด็กหญิงชมพูนุช อนุสนธิ

์

๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๔๔

เด็กหญิงฑิฆัมพร เสน่ห์วงค์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๔๕

เด็กหญิงนันทวรรณ ปนเกตุ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๔๖

เด็กหญิงปณิดา อินทร์ปาน

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๔๗

เด็กหญิงปาริฉัตร บัณฑิตร
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๔๘

เด็กหญิงปยะฉัตร ดีสีปาน
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๔๙

เด็กหญิงพรลภัส ผุดผ่อง ๖/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๕๐

เด็กหญิงสุกัญติมา ฉิมบรรจง ๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๕๑

เด็กหญิงสุทธิกานต์ ทิพย์พิมพ์วงศ์ ๔/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๕๒

เด็กหญิงสุภัสสรา สายตัง

้

๒๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๕๓

เด็กหญิงอังคณา ธูปกระแจะ
๑๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๕๔

เด็กหญิงอทิตติยา ชูเสือหึง
๑๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๕๕

เด็กชายพงศกร พึงสกุล

่

๕/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๕๖

เด็กหญิงปาลิตา สายสิงห์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๕๗

เด็กหญิงกุลธิดา บำรุงจิตต์
๒๖/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๕๘

เด็กชายภูผา แตงเทศ
๓๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๕๙

เด็กชายอัษฏาวุธ ธุระพันธ์
๒๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๖๐

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ชมภูคำ
๒๖/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๖๑
เด็กชายประจักสุวรรณ

ช่วยขุน
๑๙/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๖๒

เด็กชายปุณยวีร์ ปรีชา
๒๖/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๖๓

เด็กหญิงวนัสนันท์ เถาว์เบา ๔/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๖๔

เด็กหญิงจินตภัทร สีแตง
๑๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๖๕ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๖๕

เด็กหญิงนพรัตน์ เรืองสม ๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๖๖

เด็กชายกิตติเทพ เหลืองศีลธรรม ๙/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๖๗

เด็กชายขจรเกียรติ ศรีชัยคำ
๒๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๖๘

เด็กชายเตชิต พิมพ์สอน
๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๖๙

เด็กชายธนบัตร เถาะชัยภูมิ
๒๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๗๐

เด็กชายธีระพงษ์ เพิมดี

่

๑๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๗๑

เด็กชายพัชระ พุ่มโพธิ

์

๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๗๒

เด็กชายเพชรแท้ ศรีเมือง
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๗๓

เด็กชายรัฐพงศ์ ขจรฤทธิ

์

๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๗๔

เด็กชายวรเมธ วงษ์นรินทร์ ๕/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๗๕

เด็กชายวัชระ กลินชืน

่ ่

๑๗/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๗๖

เด็กชายอนันดา ก้วนหล้า ๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๗๗

เด็กชายอภิวัฒณ์ หนูรอด
๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๗๘

เด็กหญิงจิดาภา วรบัณฑิต
๑๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๗๙

เด็กหญิงณญาดา เลาประโคน ๓/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๘๐

เด็กหญิงณัฐภรณ์ โคกสุพรม
๓๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๘๑

เด็กหญิงธัญชนก ขำพันธุ์
๒๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๘๒

เด็กหญิงพรพรรณ พันธุมิตร ๗/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๘๓

เด็กหญิงพิมพิศา ประจงจัด
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๘๔

เด็กหญิงพิลาวรรณ คำโสภา ๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๘๕

เด็กหญิงรัตนากร ตรัสศรี
๑๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๘๖

เด็กหญิงวลัยพร ฐิตะวิริยะยศ
๒๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๘๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชอบมี
๒๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๘๘

เด็กหญิงศิริวัลย์ ปนสันเทียะ ๖/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๘๙

เด็กหญิงอริสา บัวนา
๒๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๙๐

เด็กหญิงเอมมิกา มีชูนึก
๒๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๙๑

เด็กหญิงสุปราณี ผมพันธ์ ๑/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๙๒

เด็กหญิงอารยา คร่อมกระโทก ๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๙๓

เด็กชายปวาริศ พิรุณจิตร ๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๙๔

เด็กหญิงนิสา ผูกจันทร์
๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๙๕

เด็กชายศุภวิชญ์ เลิศศิริพงศ์พันธ์ ๑๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๙๖

เด็กหญิงวิชาดา แซ่ตัง

้

๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๙๗

เด็กชายกีรติ สุขเกษม
๑๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๙๘

เด็กชายคุณานันต์ กุลอินทร์
๑๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๗๙๙

เด็กชายธราดล สมศรีรืน

่

๑๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๖๖ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๐๐

เด็กชายนพดล ฐานะ ๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๐๑

เด็กชายบัลลังก์ ศรีศักดิ

์

๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๐๒

เด็กชายปรเมธ สิริเมฆ ๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๐๓

เด็กชายพัชรพฤกษ์ ฤกษ์ตรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๐๔

เด็กชายพีรวิชญ์ พิมพ์จันทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๐๕

เด็กชายยศธร ไชยสวัสดิ

์

๑๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๐๖

เด็กชายวิศรุต เอียมอาวรณ์

่

๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๐๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

ชูสายสุวรรณ
๑๒/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๐๘

เด็กชายอัมรินทร์ ไชยศล
๓๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๐๙

เด็กชายอาณัตพล สาดิษฐ์
๑๑/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๑๐

เด็กหญิงกาญจนา วงสินนาด
๒๕/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๑๑

เด็กหญิงจิตรตา ตุ่นลำ
๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๑๒

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ประเสริฐ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๑๓

เด็กหญิงณัฐฐาพร โพนเพ็ก
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๑๔

เด็กหญิงพริมา งามสันเทียะ
๑๙/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๑๕

เด็กหญิงพิทยารัตน์ พรมรัมย์ ๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๑๖

เด็กหญิงภัทราวดี ศรีพูล
๑๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๑๗

เด็กหญิงรุ่งอรุณ รำไพพักตร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๑๘

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ คลำจีน
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๑๙

เด็กหญิงสุภัสสร รอดพิพัฒน์
๒๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๒๐

เด็กชายยศพัทธ์ กลินคง

่

๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๒๑

เด็กหญิงนาฏนภัค รำไพพักตร์ ๓/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๒๒

เด็กหญิงศศิประภา ยอดมหาวรรณ ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๒๓

เด็กชายกันดนัย ท่าเกลือ ๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๒๔

เด็กชายนัตธพงษ์ วงค์สุวรรณ์
๑๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๒๕

เด็กชายภานุพงศ์ เสือพิทักษ์
๑๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๒๖

เด็กหญิงชญาณี อ่อนคำ
๑๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๒๗

เด็กหญิงณัฐชา สีหาบุตร
๑๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๒๘

เด็กหญิงปรางค์ฉัตร ลาโคตร ๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๒๙

เด็กชายธนทรัพย์ ขยันการ
๑๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๓๐

เด็กชายณัฐวุฒิ คร่อมกระโทก
๓๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๓๑

เด็กชายพีรบูรณ์ บุญท้วม
๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๓๒

เด็กหญิงชนัดดา กมลอิงค์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๓๓

เด็กชายพิเชษฐ ฉำชืนใจ

่

๓๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๓๔

เด็กหญิงศลิษา ผางโยธา
๑๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๖๗ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๓๕

เด็กหญิงสาวิตรี ศาลางาม
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๓๖

เด็กชายพัฒนศักดิ

์

กอทอง
๓๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๓๗

เด็กหญิงกนกวรรณ อ่อนแก้ว
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๓๘

เด็กชายบุตรศยพล เขียวงา

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๓๙

เด็กชายภูดิส แก้วนิพนธ์
๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๔๐

เด็กชายสงกรานต์ ลิมสุวรรณ์

้

๒๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๔๑

เด็กหญิงวรัญญา แสงสว่าง
๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๔๒

เด็กชายสืบสกุล ภูมิสุวรรณ์
๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๔๓

เด็กชายก้องภพ เลียงเพ็ชร

้

๒๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

ชมนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๔๔

เด็กชายธนพงษ์ ใจหนึง

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๔๕

เด็กชายอฐิวัช ลีซอ
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๔๖

เด็กชายวรวิทย์ พรมน้อย
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๔๗

เด็กชายชาญวิทย์ ช่อกิง

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๔๘

เด็กชายพงศกรณ์ ประคำศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๔๙

เด็กหญิงเสาวนีย์ นิตยแสง
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๕๐

เด็กหญิงพิชญธิดา นุฤทธิณรงค์

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๕๑

เด็กหญิงกัลญารัตน์ บุตรจง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๕๒

เด็กหญิงพรพรรณ นุการัมย์
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๕๓

เด็กหญิงสาวิตตรี กลินหอมหวล

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๕๔

เด็กหญิงธนภรณ์ เหนือพันธ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๕๕

เด็กหญิงสุภาวดี อนันต์
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๕๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ จันทร์ประดับ
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๕๗

เด็กหญิงปาลิตา สมประเสริฐ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๕๘

เด็กหญิงดา -
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๕๙

เด็กชายพีรพล ทำมา
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๖๐

เด็กชายสิทธิพงษ์ วังสรระ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๖๑

เด็กชายเจน พิมมะสาร
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๖๒

เด็กชายณัฐพงษ์ กระแสโสม
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๖๓

เด็กชายรพีภัทร แสงบัณฑิต
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๖๔

เด็กชายพีรพล มณีสุขโข

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๖๕

เด็กชายสันติพงษ์ แสนบุญมา
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๖๖

เด็กหญิงศุฑิตา แสงบัณฑิต
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๖๗

เด็กหญิงสุนิสา โพธิอยู่

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๖๘

เด็กหญิงเกษมณี สมสุข
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๖๙

เด็กหญิงศิริวรรณ มูลนานเทียง

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๖๘ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๗๐

เด็กหญิงลักษมณ อินทร์โสภา
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๗๑

เด็กชายพงศกร เฟองฟุง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๗๒

เด็กชายอัจฉริยะ แสนสงค์
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๗๓

เด็กชายเอกรัตน์ ยะวาวงค์
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๗๔

เด็กชายพุทธิพงษ์ นัคราภิบาล
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๗๕

เด็กชายสนธยา จันทะอุเม่า
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๗๖

เด็กชายณภัทรพงษ์ มิงสมบูรณ์

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๗๗

เด็กหญิงวิลัยลักษณ์ เวฬุวนาลักษณ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๗๘

เด็กชายสิทธิพร ทะเลิงรัมย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๗๙

นายสุภนัย พิมสารดุก
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๘๐

เด็กชายเจษฏา วันมา
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๘๑

นางสาววารุณี ประภาสโนบล
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๘๒

เด็กหญิงวันวิสา สุระชาติ
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๘๓

เด็กหญิงเสาวคนธ์ พูกันแก้ว
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๘๔

นายสุรินทร์ สวนใหม่
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๘๕

นายปฏิภาณ ศรีอยู่
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๘๖

เด็กหญิงพัชริดา ศรีสันต์
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๘๗

เด็กหญิงธนัชพร พาเจริญ
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดครุนอก ครุนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๘๘

เด็กชายกันต์ศักดิ

์

สุขเจริญ
๓๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๘๙

เด็กชายศิราวุธ เจริญเพ็ง
๒๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๙๐

เด็กชายนันธวัช พูลสวัสดิ

์

๑๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๙๑

เด็กหญิงจำปา จันทร์
๑๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๙๒

เด็กหญิงญาณิศา จันทร์ที
๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๙๓

เด็กชายกีรติ บุตรนันท์
๑๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๙๔

เด็กชายปริญญา ธุระสะ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๙๕

เด็กหญิงชลลดา ห่วงกลิน

่

๒๖/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๙๖

เด็กหญิงวรรณษา เทียมวงษ์
๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๙๗

เด็กชายอัษฎาวุธ สว่างสุข ๓๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๙๘

เด็กหญิงศิริแพ็ญ ฉิมป
๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๘๙๙

เด็กหญิงนันทกรานต์ พิมเขต
๑๔/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๐๐

เด็กชายภูวนัย บัดจัตุรัส
๑๑/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๐๑

เด็กชายรุ่งรวี รถทอง
๑๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๐๒

เด็กหญิงสิริมา นนฤาชา
๑๔/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๐๓

เด็กหญิงณัฐฑิตา ศรีกล่างทอง
๑๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๐๔

เด็กหญิงนัธฐาภรณ์ ศุภรัตน์
๑๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๖๙ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๐๕

เด็กชายชัยอนันต์ มุธุสิทธิ

์

๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๐๖
เด็กหญิงภัธทราภรณ์ รืนรมดี

่

๒๑/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๐๗

เด็กหญิงชาริษา สินธุสิงห์
๑๙/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๐๘

เด็กชายอานัส กันญาติ
๑๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๐๙

เด็กชายภานุพงศ์ คำรังษี
๑๖/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๑๐

เด็กชายมโนช ดีพระ ๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๑๑

เด็กชายอดิเทพ จังอินทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๑๒

เด็กหญิงพัชริดา บำรุงชือ

่

๑๓/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๑๓

เด็กหญิงลักษณารีย์ โตพงษ์
๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๑๔

เด็กหญิงพรวิจิตร วรรณศิริกุล ๕/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๑๕

เด็กหญิงปรียา น่วมทิม
๑๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๑๖

เด็กหญิงสิรวิชญ์ เลิศผล
๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๑๗

เด็กหญิงขวัญข้าว แก้ววันทา
๓๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๑๘

เด็กหญิงแพรวพรรณ ไทประโท ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๑๙

เด็กหญิงดารินทรา คำชู
๒๖/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๒๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทรเสนา
๑๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๒๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

เสลานอก
๒๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๒๒

เด็กชายศิลภัทร เข็มเงิน
๑๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๒๓

เด็กชายนิลณกร วะริรัตน์
๑๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๒๔

เด็กชายชัชนัย ทองมูลตน
๑๓/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๒๕

เด็กชายพิภพ พลสงฆ์
๑๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๒๖

เด็กชายธนธรณ์ รืนสักขี

่

๒๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๒๗

เด็กชายธนโชติ การะสิทธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๒๘

เด็กชายอนุชา วงค์เครือคำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๒๙

เด็กชายปฎิภาณ สดชืน

่

๑๓/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๓๐

เด็กชายธีระพงษ์ ทองอ้ม
๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๓๑

เด็กชายสุรชัย แซ่อือ

้

๑๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๓๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สิงห์ทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๓๓

เด็กชายสุรเชษฐ์ นันทแสง
๓๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๓๔

เด็กหญิงปารีฉัตร ทาสะโก ๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๓๕

เด็กชายชนะชล น้อยพันธ์ ๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๓๖

เด็กชายวราเทพ โมเมือง ๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๓๗

เด็กชายจิรวัฒน์ สีปาน ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๓๘

เด็กหญิงธนกร อรุณโรจน์
๑๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๓๙

เด็กหญิงวรัทยา ศรีลำเจียก
๓๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๗๐ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๔๐

เด็กหญิงพันธิตรา แก้วมีศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๔๑

เด็กชายรชต สกุลศักดิ

์

๒๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๔๒

เด็กชายสรวิชญ์ ศรีพนา
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๔๓

เด็กหญิงอทิตยา ธรรมดา
๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๔๔

เด็กหญิงนภาพร อุดมญาติ
๑๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางจาก ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๔๕

เด็กชายณัฐนนท์ ท้าวแก้ว ๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๔๖

เด็กชายภูริพัฒน์ ดิษกุล
๑๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๔๗

เด็กหญิงกมลรส สูงขุนทด ๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๔๘

เด็กชายปณฑิตา จันทร์ศรีโคตร ๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๔๙

เด็กหญิงวรรณฑณา เชยชมศรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๕๐

เด็กชายปริญญา อิมสะอาด

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๕๑

เด็กชายพลอยจินดา
เจษฎาจินดาวัฒน์ ๑๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๕๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ จรวิเศษ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๕๓

เด็กหญิงขวัญชนก สร้อยศรีหา
๑๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๕๔

เด็กชายชยุตม์ จันทร์อำไพ
๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๕๕

เด็กหญิงกนกวรรณ มหาพันธ์ ๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๕๖

เด็กหญิงกุลธิดา ก้านอินทร์
๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๕๗

เด็กหญิงฐิติวัสคุ์ กิจสนธิ
๑๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๕๘

เด็กหญิงธัญภรณ์ ศรีกลับ ๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๕๙

เด็กหญิงริญญารัตน์ ภูวสินปริยาภรณ์ ๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๖๐

เด็กหญิงชนกวนันท์ คล่องเชิงสาร

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๖๑

เด็กหญิงกันต์กมล แสงทอง
๓๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๖๒

เด็กชายกฤติพงศ์ ทองวิเศษ
๒๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๖๓

เด็กหญิงกันธิชา ชาติทองคำ ๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๖๔

เด็กหญิงชมพูนิกซ์ โนรี
๒๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๖๕

เด็กหญิงปริฉัตร สงวนผลไพโรจน์
๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๖๖

เด็กหญิงสิริรัตน์ หงทับ
๑๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๖๗

เด็กชายนวพัฒน์ นวลจันทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๖๘

เด็กหญิงธัญรัตน์ ศรีกลับ ๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๖๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทิมพิทักษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๗๐

เด็กหญิงภัทรสุดา จันทร์ทอง
๒๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๗๑

เด็กหญิงวรรณิษา คอนคำ
๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๗๒

เด็กหญิงนิติกาญจน์ พลเสนา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๗๓

เด็กชายกษิดิศ เปยมสวัสดิ

์

๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๗๔

เด็กชายฐิติพงศ์ สรวยโภค
๒๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๗๑ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๗๕

เด็กชายธนวัต ลับไธสง ๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๗๖

เด็กหญิงกชกร สาลีรถ ๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๗๗

เด็กหญิงกุญวดี เล้าจันทร์ลอย ๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๗๘

เด็กหญิงพรทิพย์ ชมสมุทร
๑๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๗๙

เด็กหญิงสุกัญณิการ์ เพ็ชรกล้า
๓๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๘๐

เด็กหญิงอาทิตยา กลินชืน

่ ่

๒๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๘๑

เด็กหญิงพิชามญชุ์ จันทราภรณ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๘๒

เด็กหญิงณัฐภัสสร
อภิวัฒน์เดชาเลิศ ๑๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๘๓

เด็กหญิงวชิรญาณ์ สวัสดิมงคล

์

๑๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๘๔

เด็กหญิงพรฤดี ศรีเกษมสุข
๒๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๘๕

เด็กชายณัฐวรรธน์ ภู่กรุต
๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๘๖

เด็กชายชยฉัตร พลดงนอก ๗/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๘๗

เด็กชายปภังกร วงค์แหยม

๒๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๘๘

เด็กชายปรมัตธ์ ภุมรินทร์
๑๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๘๙

เด็กชายปรมี ศิลปสาคร ๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๙๐

เด็กชายบัญญพนต์ เจริญราษฏร์
๑๘/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๙๑

เด็กชายพรรษกร โปยขุนทด ๙/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๙๒

เด็กชายพัชรพล สมัครสาริ
๒๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๙๓

เด็กชายรชต แสนสุริวงศ์
๒๔/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๙๔

เด็กชายรพี ขำเลิศ ๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๙๕

เด็กชายศิรพัฒน์ แสงอินทร์ ๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๙๖

เด็กชายศิวกร เซียงโหล

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๙๗

เด็กชายอัมรินทร์ ปองเรือ ๔/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๙๘

เด็กหญิงกมุทมาศ ชิวปรีชา
๑๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๕๙๙๙

เด็กหญิงกันตพร ปาดสี ๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๐๐

เด็กหญิงชญาธร ยืนยาว

๑๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๐๑

เด็กหญิงนัยนา เรืองศิริ
๑๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๐๒
เด็กหญิงพลอยบงกช ยอโง้ง ๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๐๓

เด็กหญิงพิมพิกา บุญประเสริฐ
๑๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๐๔

เด็กหญิงภาณุมาศ พุกบางจาก ๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๐๕

เด็กหญิงรินลดา อินทร์สว่าง
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๐๖

เด็กหญิงศรัณย์พร จันทร์ศรี
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๐๗

เด็กหญิงสตรีรัตน์ สระทองอิง

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๐๘

เด็กหญิงสิริอาภา เปล่งคำ
๑๗/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๐๙

เด็กหญิงสุภนิตย์ พ่วงทรัพย์
๑๕/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๗๒ / ๓๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๑๐

เด็กหญิงอนุช เจิมพันธ์นิช
๑๓/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๑๑

เด็กหญิงอาจารี สร้อยบรรจง
๑๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๑๒

เด็กชายตลันต์ เต็มเจริญสุข

๑๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๑๓

เด็กชายณัฐกุล โพธิอ้น

์

๑๒/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๑๔

เด็กหญิงชมพูนุช เคลือโชติ
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๑๕

เด็กชายภัทราวุธ เข็มราษฎร์
๑๒/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๑๖

เด็กชายชวกร ปูจ้าย
๑๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๑๗

เด็กชายศุภกร สุดนา
๑๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๑๘

เด็กหญิงศุภารัตน์ แห้วขุนทด
๒๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๑๙

เด็กหญิงลักษิกา โพธิเงิน

์

๒๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๒๐

เด็กหญิงนิรัชดา คำยา
๑๙/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๒๑

เด็กหญิงณัฐวรัณญา กุลบุตร ๙/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๒๒

เด็กหญิงอภัสรา จันเพ็ง
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๒๓

เด็กหญิงเกวลิน สุขมาก ๓/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๒๔

เด็กชายนนธวัช พงษ์พานิช

๒๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๒๕
เด็กหญิงแพงภัทร์สรญ์

ทับเกตุ
๑๕/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๒๖
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ โพธินรา

์

๒๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๒๗

เด็กหญิงจันทร์นภา มีบุญรอด
๑๗/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๒๘

เด็กชายนฤเบธ พิมพันธ์
๑๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๒๙

เด็กชายกีฬาฬนต์ คงศิริ ๑๐/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๓๐

เด็กชายชณาธิปย์ ลิมอัศวโกวิท

่

๑๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๓๑

เด็กชายณัฐพัชร์ พันธุ์วิชัย
๑๘/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๓๒

เด็กชายธนภัทร วงศ์สง่า
๑๓/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๓๓

เด็กชายธนายุต เกตุเมฆ
๓๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๓๔

เด็กชายปุณณวิช ช้างมณี
๑๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๓๕

เด็กชายพิชัย แสงวรนุช
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๓๖

เด็กชายภูริพัฒน์ สินพูน
๒๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๓๗

เด็กชายวศิน ทรัพย์รุ่งเรือง
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๓๘

เด็กชายวัชรพล สุขเมือง
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๓๙

เด็กชายศุภณัฐ ยอดวัน ๕/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๔๐

เด็กชายสาละวิน พูลกำลัง
๒๙/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๔๑

เด็กหญิงกัณฑิมา มณีรัตนะพร
๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๔๒

เด็กหญิงกุลธิดา ทองดี
๒๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๔๓

เด็กหญิงนภา นิจันทร์ดา

๒๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๔๔

เด็กหญิงนันท์นภัส มีฟก
๓๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๗๓ / ๓๘๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๔๕

เด็กหญิงนุชนาฎ คงประเสริฐศรี ๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๔๖

เด็กหญิงบุญญาณิสา ประจิตร
๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๔๗

เด็กหญิงบุณยนุช แท่งทอง
๑๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๔๘

เด็กหญิงเปรมพร ปะมาโย
๑๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๔๙

เด็กหญิงปรียาภัทร แสนดี ๘/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๕๐

เด็กหญิงเฟองฟา พร้อมพูน
๒๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๕๑

เด็กหญิงยุภาพร ภู่ปลืม

้

๒๕/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๕๒

เด็กหญิงวรัญญา มันศักดิ

่ ์

๒๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๕๓

เด็กหญิงศศิกานต์ แจ่มคล้าย

๑๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๕๔

เด็กหญิงสายธาร พิมสุข
๒๘/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๕๕

เด็กหญิงสุฑารทิพย์ กลินชูกร

่

๒๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๕๖

เด็กหญิงอนินทิตา แตรตุลาการ
๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๕๗

เด็กชายวีรภาพ อยู่ภิรมย์
๑๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๕๘

เด็กหญิงพลอยนภัส ชนาวุฒิเจริญรัฐ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๕๙

เด็กชายนภัทร ปญญภา
๒๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๖๐

เด็กชายธนชัย สุรการ
๒๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๖๑

เด็กชายธนชัย พ่วงสมจิตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๖๒

เด็กหญิงประภัสสร ชุ่มกลาง
๒๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๖๓

เด็กหญิงพรสวรรค์ หงษ์ยิม

้

๑๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๖๔

เด็กหญิงชลธิชา เขียวเข้ม ๓/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๖๕

เด็กหญิงศิริจรรยา อุปแก้ว
๒๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๖๖

เด็กชายนราวิชญ์ ม่วงคง
๒๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๖๗

เด็กหญิงกชกร พงษ์วิชัย
๑๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๖๘
เด็กหญิงปนประภาพร

คำศรี
๒๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๖๙

เด็กหญิงมัสยา ชารีกัน
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๗๐

เด็กชายธนพัฒน์ ขวัญงาม ๓๐/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๗๑

เด็กชายพิสิฐชัย สุขรัตนี
๒๕/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๗๒

เด็กชายสุวรรณภูมิ พิมพ์เวิน
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๗๓

เด็กชายอาภากร กรเกษม
๒๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๗๔

เด็กชายกฤษดา สนธิอุดม
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๗๕

เด็กชายไกรวิน อินทวงศ์
๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๗๖

เด็กชายขจรเกียรติ นาคชืน

่

๓๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๗๗

เด็กชายเขมชาติ เพียรกิจนา
๒๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๗๘

เด็กชายเฉลิมพงศ์ คำหวาน
๒๙/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๗๙

เด็กชายชนนัช หนูม่วง
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๗๔ / ๓๘๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๘๐

เด็กชายทัศนยุตม์ เนียรสุพรพรรณ ๕/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๘๑

เด็กชายธนโชติ มารมย์
๓๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๘๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ไกรสวน
๑๕/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๘๓

เด็กชายยุทธจักร บันเชา ๓/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๘๔

เด็กชายอนุชิต ยังประเสริฐ
๑๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๘๕

เด็กชายอุดมศักดิ

์

ปลืมจันทร์

้

๒๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๘๖

เด็กหญิงชนิดา แสงไทย
๓๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๘๗

เด็กหญิงชลธาร เทพทอง
๒๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๘๘

เด็กหญิงฐิติรัตน์ พุทธา
๑๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๘๙

เด็กหญิงณัฐกมล อัครวงศ์ชัยกูล
๓๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๙๐

เด็กหญิงณัฐติกานต์ สำแดงภัย
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๙๑

เด็กหญิงพิชชาพร แตงเจริญ
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๙๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สิทธิปญญา
๑๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๙๓

เด็กหญิงวรัญญา ยงยิงพูน

่

๒๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๙๔

เด็กหญิงศิรภัสสร ศิรกิจธนา
๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๙๕

เด็กหญิงสุพนิตา อุ่นใจ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๙๖

เด็กหญิงสุรัตน์ตนา เลิศเอกภพ
๑๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๙๗

เด็กหญิงอรวรรณ ชาญสูงเนิน
๑๙/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๙๘

เด็กหญิงอรอนงค์ วารีรัตน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๐๙๙

เด็กหญิงโยษิตา ฉันทวิรุฬห์
๒๙/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๐๐

เด็กหญิงกัลยกร อ้นยะ ๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๐๑

เด็กชายฑีปกร เพสาลี ๑/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๐๒

เด็กหญิงวชิราภรณ์ แสงพันธ์
๑๕/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๐๓

เด็กชายณิชคุณ โพธิอ้น

์

๑๒/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๐๔

เด็กชายณัฐวุฒิ โยธะการี

๓๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๐๕

เด็กชายทฤตวัน ทองยอด
๒๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๐๖

เด็กชายรัฐกานต์ ด่านตาดทอง
๒๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๐๗

เด็กชายวิวัฒน์ เธียรจินดากุล ๑๐/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๐๘

เด็กหญิงชนมน จิวแหยม

๋

๒๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๐๙

เด็กหญิงพิชชาภา ยืนยงค์
๑๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๑๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทองสันติ ๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๑๑
เด็กหญิงอภิญญากานต์

แก่นจันทร์
๑๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๑๒

เด็กหญิงพรไพลิน พรมสิทธิ

์

๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๑๓

เด็กหญิงปารณีย์ ประกอบเสียง
๒๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๑๔

เด็กหญิงพรไพริน กัณธิยวงษ์
๒๙/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๗๕ / ๓๘๕

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๑๕

เด็กหญิงนิศาชล วงศ์เลิศ ๔/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๑๖

เด็กหญิงณัฐนิช บัวทรัพย์
๑๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๑๗

เด็กหญิงธีมาพร ประถาพิมพ์
๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๑๘

เด็กหญิงวัชราภรณ์ บัวขำ
๒๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๑๙

เด็กชายชนาธิป แจงงาม
๒๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๒๐

เด็กชายณัฐนันท์ ปอมค่าย ๙/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๒๑

เด็กชายทิวัตถ์ ศรีหอม
๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๒๒

เด็กชายพรมมินทร์ พานขัน
๒๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๒๓

เด็กชายภานุวัฒน์ เดิมประโคม
๑๕/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๒๔

เด็กชายภานุวัตร เกิดจรัส
๑๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๒๕

เด็กชายวรเวช ปกรณ์ธนภัทร
๒๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๒๖

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ประโคทัง ๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๒๗

เด็กชายศิวัฒน์ งามขำ
๓๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๒๘

เด็กชายศุกลกานต์ เผ่าโนรี
๓๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๒๙

เด็กชายสุรเชษฐ์ พึงดี

่

๑๘/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๓๐

เด็กชายอธิษฐาน เสนผาบ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๓๑

เด็กหญิงกัญญวรา สายโส
๒๙/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๓๒

เด็กหญิงชุติมา พงษ์วิเศษ ๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๓๓

เด็กหญิงฐิติรัตน์ เลิศรัตนะหิรัญ
๑๕/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๓๔

เด็กหญิงณัฏฐธิดา มะวงษา ๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๓๕

เด็กหญิงณัฐชา กำลังศร ๑/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๓๖

เด็กหญิงณัฐพร ทองแท้
๒๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๓๗

เด็กหญิงธฌาพร พานทอง
๑๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๓๘

เด็กหญิงธัญจิรา ศรีศักดา
๒๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๓๙

เด็กหญิงบุษกร ช้างหร่าย
๓๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๔๐

เด็กหญิงปราณปรียา สมบูรณ์
๑๙/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๔๑

เด็กหญิงพิชญา สุชาติพงษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๔๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก คงอุ่น
๒๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๔๓

เด็กหญิงวันวิสาข์ เอียมฤทธิ

่ ์

๑๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๔๔

เด็กหญิงศิริอร ไวยะบุตร
๑๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๔๕

เด็กหญิงสุธาสินี ลีจินดา

้

๒๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๔๖

เด็กหญิงอนัญญา สีดาวัน ๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๔๗

เด็กหญิงอวัสดา วรรธนะกุลโรจน์ ๑๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๔๘

เด็กหญิงอารดา โกไสยาภรณ์
๑๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๔๙

เด็กหญิงอารยา กริมใจ

่

๒๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๗๖ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๕๐

เด็กหญิงศศิเกตุ แจ่มจำรัส
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๕๑

เด็กชายปริญญา ทับทอง
๒๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๕๒

เด็กชายปรเมท เหิมขุนทด
๑๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๕๓

เด็กหญิงริญญาดา กระมล ๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๕๔

เด็กหญิงรักษิณา ยงศิริสมสกุล
๒๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๕๕

เด็กหญิงรพีภาส์ ผดุงเดช
๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๕๖

เด็กหญิงธนัชพร ตีระเจริญ
๑๔/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๕๗

เด็กหญิงกัญชพร สีภูมิ ๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๕๘

เด็กหญิงกนกวรรณ รุจิปราชญ์
๒๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๕๙

เด็กชายพลัง ห้วยอำพัน
๑๙/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๖๐

เด็กชายสิทธิโชค คำสอน
๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๖๑

เด็กหญิงสุธีรา โพธิทอง

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๖๒

เด็กหญิงเปมิกา ถนอมกล่อม
๑๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๖๓

เด็กชายนิรภัฎ หมอกมืด
๑๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๖๔

เด็กชายศุภกฤต มีโพธิ

์

๒๗/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๖๕

เด็กหญิงจิตรลัดดา ทิมภู่
๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๖๖

เด็กชายพุทธคุณ พินยไวย
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๖๗

เด็กชายสิทธิพงษ์ เสือสงสาร
๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๖๘

เด็กชายสุรเชษฐ์ โสดา
๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๖๙

เด็กชายจักรพงษ์ ศรีทอง
๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๗๐

เด็กชายเกียรติยศ การรืนศรี

่

๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๗๑

เด็กชายธนศักดิ

์

กระมนกลาง
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๗๒

เด็กชายชัยสิทธิ

์

แสงทัศน์
๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๗๓

เด็กชายปติภัทร ศิริรัตน์สถาพร
๑๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๗๔

เด็กชายนพดล บุญมา
๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๗๕

เด็กชายแมน ภูคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๗๖

เด็กชายพิเชฐ พูลเพิม

่

๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๗๗

เด็กชายแทน ภูคำ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๗๘

เด็กชายอิฐ อุดร
๐๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๗๙

เด็กชายจิรายุส แข็งแรง
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๘๐

เด็กชายศุกลวัฒน์ ชัยวิเศษ
๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๘๑

เด็กชายสุวิทย์ ภู่นุ่ม
๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๘๒

เด็กชายกมลฉัตร สีนัดยก
๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๘๓

เด็กชายนรินทร์ ผิวหอม
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๘๔

เด็กชายสมชาย รามา

๑๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)
ครุใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๗๗ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๘๕

เด็กชายหลง เจน
๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๘๖

เด็กชายพิเชษฐ์ บุญศิริ
๑๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๘๗

เด็กหญิงวาริษา สาดแฟง
๒๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๘๘

เด็กหญิงมาริษา ตังสมบูรณ์

้

๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๘๙

เด็กหญิงอารยา เนืองจากอวน

่

๐๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๙๐

เด็กหญิงพสุดา สิงห์คำ
๐๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๙๑

เด็กหญิงนภสร เขียวอุดสา
๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๙๒

เด็กชายบุญชัย อำลมัย
๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ นึกถึง
๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๙๔

เด็กชายกิตติ หัวคำ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๙๕

เด็กชายปยพัทธ์ โฉมงาม
๒๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๙๖

เด็กหญิงธนัญญา กลักย้อม
๑๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๙๗

เด็กชายอาคเนย์ โสภา
๒๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๙๘

เด็กชายพัชรศิวัจน์ กรุดเพ็ชร
๒๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๑๙๙

เด็กชายวรเมธ ปลืมอุดม

้

๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๐๐

เด็กชายบารมี แสงกริต
๐๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๐๑

เด็กชายวีรวัตน์ นิมขำ

่

๓๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๐๒

เด็กชายสายฟา พนิรัมย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๐๓

เด็กหญิงพรรณพษา รัตน์ไทรแก้ว
๐๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๐๔

เด็กชายสุเมธี สิงห์ชัย
๑๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๐๕

เด็กชายณัฐวุฒิ รัตนโชติ
๑๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๐๖

เด็กชายอนพัช อบลมวรรณ
๒๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๐๗ เด็กหญิงศิริวรรณาภรณ์
เรืองนก

๒๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๐๘

เด็กชายอธิวัฒน์ ตังเรืองวิทย์

้

๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๐๙

เด็กชายณัฐนนท์ เขียวเล็ก

๑๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๑๐

เด็กหญิงณิชาภัทร วิทแฮม
๐๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๑๑

เด็กชายธรรมรงค์ วงษ์ศรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๑๒

เด็กชายอัมอมร โทสูงเนิน
๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๑๓

เด็กชายนาวี ลายเสมา
๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๑๔

เด็กชายพุทธเทพ พินยไวย
๒๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๑๕

เด็กชายปฏิภาณ สอนฉัยยา
๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๑๖

เด็กชายปยดนัย ชูพงศ์เกษม
๑๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๑๗

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

แจ่มจันทร์ศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๑๘

เด็กชายพุฒิชัย โพธิมา

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๑๙

เด็กชายสุธัชชัย บุษบา
๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๗๘ / ๓๘๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๒๐

เด็กชายยศพัฒน์ ตัณไพบูลย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๒๑

เด็กชายกันตพงศ์ ชลธารรส
๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๒๒

เด็กชายธนาวุฒิ จันทร์ดาแดง
๒๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๒๓

เด็กชายวรเจตน์ จิราภรณ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๒๔

เด็กชายดนุพร ศรีนวล
๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๒๕

เด็กชายสัณหณัฐ อินลอย
๓๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๒๖

เด็กชายจีรวัฒน์ แพกระโทก
๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๒๗

เด็กชายภัทร ศิริกุล
๑๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๒๘

เด็กชายฤกษ์ศิลา ปองคำ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๒๙

เด็กชายอมรพงษ์ เหมหงษา
๒๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๓๐

เด็กชายอชิตพล แข็งแรง
๒๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๓๑

เด็กชายเกียรติภูมิ บุญโชติ
๑๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๓๒

เด็กชายทัชพล กาบุญยม
๑๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๓๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ประโลมรัมย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๓๔

เด็กชายรัฐภูมิ โฮมภิรมย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๓๕

เด็กชายภาสกร บุญมา
๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๓๖

เด็กชายธนาดล ทองมาก
๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๓๗

เด็กชายธนากร จันทร์ดาแดง
๒๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๓๘

เด็กชายปรีชาวุฒิ ขวัญบัว
๑๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๓๙

เด็กชายวรากร หินหาด
๒๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๔๐

นางสาวสุธิตา สาโชติ
๐๕/๐๑/๒๕๒๖ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๔๑

นางจารุวรรณ เต้าทอง
๑๙/๐๔/๒๕๑๐ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๔๒

นางสาวอัญธิกา สีบัว
๐๙/๐๘/๒๕๒๗ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๔๓

นางสุฐิลักษณ์ กัณฑ์สุภัค
๐๔/๑๑/๒๕๐๘ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๔๔

นางสาวปทมา ยาประดิษฐ

๑๑/๑๒/๒๕๒๔ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๔๕

นางจุฬาภรณ์ ดวงกางใต้
๒๓/๐๘/๒๕๒๕ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๔๖

นางสาวนันทิยา สีหาขัน

๒๕/๑๑/๒๕๒๘ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๔๗

นายประมูล พิลาวร
๐๒/๑๐/๒๕๒๔ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๔๘

นางสาวสุภาพร เรืองจุ้ย
๐๘/๐๘/๒๕๑๗ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๔๙

นางสาวไอรินทร์ อาจิณจริวัฒน์
๐๔/๐๕/๒๕๒๙ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๕๐

นางปุญญพัฒน์ ทัตตมนัส

๒๕/๑๑/๒๕๒๒ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๕๑

เด็กหญิงกัญญวรา จันโอภา
๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๕๒

เด็กชายชยากร ยาปน
๑๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๕๓

เด็กหญิงกุลนันท์ ศรีกระทุ่ม
๒๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๕๔

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

กิจวิกัย
๒๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๗๙ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๕๕

เด็กหญิงทาริกา ปนแก้ว
๒๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๕๖

เด็กชายณัฐพล วัจนะรัตน์ ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๕๗

เด็กหญิงพิชญ์สินี เฉลิมชาติ
๑๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๕๘

เด็กหญิงอนุธิดา แก้วถินแก้ว

่

๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๕๙

เด็กหญิงจรรยพร แย้มสุนทร
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๖๐

เด็กหญิงกฤตพร แย้มสุนทร
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๖๑

เด็กหญิงภวริศา ขามช่วง ๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๖๒

เด็กหญิงนำ ทศกิจ ๓/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๖๓

เด็กหญิงศาศิกานต์ ทัสพงษ์ ๙/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๖๔

เด็กหญิงชนัญญา สิงโสดา
๑๘/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๖๕

เด็กชายอนพัทย์ จันทร์เต็ม
๑๘/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๖๖

เด็กชายวสุพล โพธิเมือง

์

๑๒/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๖๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ คำสุด
๒๘/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๖๘

เด็กชายพัชรพงษ์ ขามช่วง
๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๖๙

เด็กชายธนากร คล้ายบัว
๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๗๐

เด็กหญิงพัชริญาน์ ศรีบุญวงศ์
๑๔/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๗๑

เด็กหญิงอลิษา เอียมสำอางค์

่

๖/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๗๒

เด็กชายปริยวิศว์ เยาวลักษณ์
๒๒/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๗๓

เด็กหญิงชนิดา เรืองแสน ๘/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๗๔

เด็กหญิงกานต์ธิดา มงคลทอง
๑๓/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๗๕

เด็กชายอัครพล ฉิมบรรจง ๓/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๗๖

เด็กชายมนัสพันธ์ สมบูรณ์ ๒๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๗๗

เด็กชายธีทัต ช่อทับทิม ๑/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๗๘

เด็กหญิงเพ็ญศิริ แสงสี
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๗๙

เด็กชายภัคพล จงวิจิตรอนันต์ ๕/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๘๐

เด็กหญิงไอรดา กลีบโกมุท
๒๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๘๑

เด็กชายธนวัฒน์ อัจฉราโยธิน
๑๒/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๘๒

เด็กหญิงปณัฎฎา เอียมหนู

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๘๓

เด็กหญิงณัฐธิดา เดียขุนทด
๑๘/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๘๔

เด็กหญิงกฤษณา พันธุ
๑๗/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๘๕

เด็กชายพชร เงินประเสริฐ
๒๖/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๘๖

เด็กชายธนากร ไพสิทธิ

์

๒๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๘๗

เด็กชายอติวิชญ์ นาคำ
๑๘/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๘๘

เด็กชายศุกลวัฒน์ พรหมสวัสดิ

์

๓/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๘๙

เด็กชายพิสุทธิ

์

เงาภู่ทอง
๒๖/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๘๐ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๙๐

เด็กชายภคพล สกุลแฟง
๒๓/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๙๑

เด็กหญิงพัชรพร รูปสิงห์
๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๙๒

เด็กหญิงลักษมี ดูเบย์
๑๖/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๙๓

เด็กชายณัฐกร พลเยียม

่

๑๒/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๙๔

เด็กหญิงอินทิราณี แช่มกระโทก ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๙๕

เด็กชายจักรินทร์ พ่วงกลำ
๒๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๙๖

เด็กชายอภิชาต ไชยมงคล ๓๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๙๗

เด็กชายคมิก จำนงค์สุข

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๙๘

เด็กหญิงธารา ไชยหงษ์ ๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๒๙๙

เด็กชายภูวดล เมฆพยง ๘/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๐๐

เด็กหญิงชลธิชา พิทักษ์สุนทร

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๐๑

เด็กหญิงธัญจิรา สมุนไพร ๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๐๒

เด็กชายเดชนะ จันทจิตร
๒๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๐๓

เด็กหญิงสุภัสรา เพชรขวัญ
๒๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๐๔

เด็กชายศิวปรียา ชัยพร
๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๐๕

เด็กชายพิษณุพงศ์ โตสวน
๒๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๐๖

เด็กหญิงพิณธุ์สุดา เมืองสวัสดิ

์

๑๕/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๐๗

เด็กชายธนธัส แย้มศรี
๒๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๐๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ใจเทียง

่

๑๕/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๐๙
เด็กหญิงนันท์ปภาพร สมผิว

๑๓/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๑๐

เด็กชายญาณวรรธน์ วัจนไกรวิทย์
๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๑๑

เด็กหญิงเบญจวรรณ แซ่อัง

้

๑๔/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนสายอนุสรณ์ ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๑๒

นางสาวปาริชาติ ทองรบ

๒๕/๑๑/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๑๓

นางสาวสายสุนีย์ สงวนยิม

้

๑๒/๐๙/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๑๔

นางสาวบุศรินทร์ พุทธวงค์
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๑๕

นางสาวดอกช้อน ศิริป
๑๐/๑๑/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๑๖

นางสาวสุนันทา เซ็นไพร
๐๖/๐๒/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๑๗

นางสาวสุวิชชา ฟกทอง
๐๘/๐๙/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๑๘

นายนราศักดิ

์

จันทะศีรี
๒๖/๐๙/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๑๙

เด็กหญิงณฤดี พรมศรีลา

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๒๐

เด็กหญิงศศิวิมล สารขันธ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๒๑

เด็กหญิงศดานันท์ เล็กรังสรรค์
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๒๒

เด็กหญิงนำทิพย์ นาคท้วม
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๒๓

เด็กหญิงจิราวรรณ ไชยแสนทา
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๒๔

เด็กหญิงศศิมา สาลีวรรณ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๘๑ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๒๕

เด็กหญิงสุภาพร เอมสมบูรณ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๒๖

เด็กชายกตัญู โพธินาง
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๒๗

เด็กชายชัยมงคล บุระ
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๒๘

เด็กชายชัยวุฒิ คำยอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๒๙

เด็กชายคณพัร ขวัญมุ่ง
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๓๐

เด็กชายบุญญการณ์ บุญเงิน
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๓๑

เด็กชายธันวา สำเนียงใหม่
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๓๒

นายสุรศักดิ

์

แสนปญญา
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๓๓

นายอรรถพล สุขสยาม
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๓๔

นายพรรษา สืบมี
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๓๕

นายชนัญชัย ทวีศักดิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๓๖

เด็กชายกวิน เผือดผุด

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๓๗

เด็กชายอนุพงศ์ ไชยภูมิ
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๓๘

เด็กชายจีราพงษ์ ตุ้มแสงทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๓๙

นายธีรวัฒน์ บุญเจริญ
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๔๐

เด็กชายธนาตย์ สุวรรณธิการ
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๔๑

เด็กชายชัยวัฒน์ อุบลรัตน์
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๔๒

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

แสงฤทธิเดช

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๔๓

เด็กชายภัชรพล ศิริ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๔๔

เด็กชายวัชรพงศ์ อินบุญมา
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๔๕

เด็กชายนันทวุฒิ แมดคำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๔๖

เด็กชายนภดล ศรีเสน่ห์
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๔๗

นายเจษฎา ตุ้มแสงทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๔๘

เด็กชายปยะ แก้วผ่องใส
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๔๙

เด็กชายปยะพร บัวผัน
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๕๐

เด็กชายกิตติพงศ์ ตรีศักดิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๕๑

เด็กชายฉลองกรุง ฉลาดกลาง
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๕๒

เด็กชายภูวิช ปรีชาชลเกษม
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๕๓

นายทันยาทอน วีระแพทย์
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๕๔

เด็กหญิงรวิกานต์ สาคร
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๕๕

เด็กหญิงสุวิภาภรณ์ อินทอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๕๖

เด็กหญิงกุลจิราภรณ์
แก้วประเสริฐชุติมา ๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๕๗

เด็กหญิงรัญชิดา มิตรมาศ
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๕๘

เด็กหญิงวรนุช หาญเสมอ
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๕๙

เด็กหญิงกัลยา แก้วบุปผา
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๘๒ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๖๐

เด็กหญิงวาริชา อินบุญมา
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๖๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ โพธิน้อย

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๖๒

เด็กหญิงรัตติกาล ชิตมินทร์
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๖๓

เด็กหญิงวรรณวิภา รืนกาย

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๖๔

เด็กหญิงเปริมฤทัย ไขตรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๖๕

เด็กหญิงณัฐวิภา สุพรรณ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๖๖

เด็กหญิงเกศิณี กลินพวง

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๖๗

เด็กหญิงประภัสสร วันรอด
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๖๘

เด็กหญิงเกสรา ศรแสง
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๖๙

เด็กหญิงสุกัญญา นามจันทร์
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๗๐

เด็กหญิงสุกัญญา เสนารักษ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๗๑

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ตะเภาแดง
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๗๒

เด็กหญิงรมิตา พวงแก้ว
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๗๓

เด็กหญิงลัดดาพร สมานเมือง
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๗๔

เด็กหญิงเนือทอง

้

วันขวัญ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๗๕

เด็กหญิงอภิษฎา ถีระวงษ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๗๖

เด็กชายวิศรุต พรหมอารักษ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๗๗

เด็กชายปฏิญญา จันทร์อยู่
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๗๘

เด็กชายสุธิชัย เรืองรุ่งโรจน์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๗๙

เด็กชายระพีพัฒน์ หัตถปราณีต
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๘๐

เด็กชายภูตะวัน ธัญญหาร
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๘๑

เด็กชายคณาธิป เจริญฉิมธำรง
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๘๒

เด็กชายลัครินทร์ ชัยเฉลียว
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๘๓

เด็กชายบรีม รักกสิวิทย์
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๘๔

เด็กชายกฤษฎา นวมพลัด
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๘๕

เด็กชายอัครพนธ์ เงินยิง

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญไสว
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๘๗

เด็กชายธนายุต จันทรักษ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๘๘

เด็กชายวิสิทธิ

์

แจ่มเกาะ
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๘๙

เด็กชายทองแดง โคตะสิน
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๙๐

เด็กชายวัลลภ ทรัพย์ประเสริฐ
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๙๑

เด็กชายภูวดล เล็กรังสรรค์
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๙๒

เด็กชายศรุต หวังเศษกลาง
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๙๓

เด็กชายนพรัตน์ พุกต่อม

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๙๔

เด็กชายฉัตรติคุณ โพธิแส

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๘๓ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๙๕

เด็กชายวสันต์ มีทม
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๙๖

เด็กชายธีรเทพ แสงฤทธิเดช

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๙๗

เด็กชายเกษมศักดิ

์

สินทร
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๙๘

เด็กชายวิชานนท์ อินประเสริฐ
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๓๙๙

เด็กชายอดิศร โสมจินดา
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๐๐

เด็กชายลักษณชัย อินบุญมา
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๐๑

เด็กชายภาคภูมิ รังแก้ว
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๐๒

เด็กชายทักษิณ มลิวันทอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๐๓

เด็กชายกิตติรวี

์

มูลเทพ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๐๔

เด็กหญิงปยาพร วงศ์เจริญ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๐๕

เด็กชายภูผา ทิมเมฆ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๐๖

เด็กชายธนัชชา วิมลทรง
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๐๗

เด็กหญิงปริญดา ทองน้อย

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๐๘

เด็กหญิงพรหมพร พิกุลแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๐๙

เด็กหญิงสุนิตา พรมอยู่
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๑๐

เด็กชายทวีวัฒน์ รินทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ แพงศรี
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๑๒

เด็กหญิงพลอยชมพู ภู่สากล
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๑๓

เด็กชายวัฒนาภร ถวิลฤทธิพร

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๑๔

เด็กชายสิทธานต์ เวชมะโน
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๑๕

เด็กชายนพอนันต์ แก้วแกมทอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๑๖

เด็กชายศุภราช ศรีโคตร
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๑๗

เด็กชายเอกวัจน์ กล่อมพิรุณ
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๑๘

เด็กหญิงธัญญามาศ พรหมประสิทธิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๑๙

เด็กชายวรวิทย์ โพธิกลัด

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๒๐

เด็กหญิงมณีฉัตร พานถม
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๒๑

เด็กชายชยทัต ฮ่มปา
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๒๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ จงรังกลาง

้

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๒๓

เด็กชายจีรทีปต์ ศรีตะโคตร
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๒๔

เด็กหญิงณิชการ สิงห์โต
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๒๕

เด็กชายพานิชย์ ตะเภาแดง
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๒๖

เด็กชายธนวัฒน์ สิงห์โต

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๒๗

เด็กหญิงจันทิมา กลัดแสม
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๒๘

เด็กหญิงณัฐนิชา อยู่สบาย
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๒๙

เด็กชายเจษฎาภรณ์ กล่อมพิรุณ
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๘๔ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๓๐

เด็กชายธีรโชติ แก้วก่า
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๓๑

เด็กหญิงอรวรรณ เจริญคุณสมบัติ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๓๒

เด็กชายสุวรรณภูมิ แดงสมุทร
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๓๓

เด็กชายศิวราช แซ่โง้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๓๔

เด็กชายธนากร เสริมเหลา
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๓๕

เด็กหญิงสุธีรา แก้วดี
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๓๖

เด็กชายชนสรณ์ ดวงพร
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๓๗

เด็กหญิงพิลาวัลย์ เดชสร
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๓๘

เด็กหญิงพัชรี เทียนศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๓๙

เด็กชายชินวัฒน์ ผาใต้
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๔๐

เด็กชายกฤษณพล แสงใหญ่
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๔๑

เด็กชายกิตติวัฒน์ ฆ้องอินตะ
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๔๒

เด็กชายสมชัย กรุดสัมพันธ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๔๓

เด็กชายลัทธวัฒน์ สิงห์มุ้ย
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๔๔

เด็กชายกุศลิน มุศิริ
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๔๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

วงศ์สมุทร
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๔๖

เด็กชายศิวกร สามลา
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๔๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ สนธิน้อย

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๔๘

เด็กหญิงวราพร ด่านกระโทก
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๔๙

เด็กชายศดานันท์ นนสะเกตุ
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๕๐

เด็กหญิงณัฐฐารัตน์ วิเศษจันทร์
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๕๑

เด็กชายกฤษกร อิทธิสิทธางกูร
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๕๒

เด็กหญิงพิมพิษา พิณโยดม
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๕๓

เด็กหญิงศิวะพร ขันตา
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๕๔

เด็กชายพาทิศ สีดา
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๕๕

เด็กชายณนฐกร คันโททอง

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๕๖

เด็กชายศุภฤกษ์ หนูขาว
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๕๗

เด็กชายทวีศักดิ

์

รักสกุล
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๕๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ สุตตาลัย
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๕๙

เด็กชายอธิษฐ์ ประเสริฐสังข์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๖๐

เด็กชายณัฐพล นวนใน
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๖๑

เด็กหญิงวรนุช บัวรัตน์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๖๒

เด็กชายณรงศักดิ

์

รักสกุล
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๖๓

เด็กชายวรยศ ขจรเพ็ชร
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๖๔

เด็กหญิงสดุดี โกสุม
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๘๕ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๖๕

เด็กหญิงนำฝน อุดกันทา
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๖๖

เด็กชายอิทธิเดช ดารัตน์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๖๗

เด็กชายนัฐพล ชังเก้บ

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๖๘

เด็กชายณัฐวัชต์ ชูลาภ
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๖๙

เด็กหญิงเกตุแก้ว เพ็งสุข
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๗๐

เด็กหญิงกุลนันท์ พรมดอนกอย
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๗๑

แม่ชีสิรีพร ทรัพย์ลักษณ์
๐๗/๐๑/๒๕๑๑

วัดกิงแก้ว

่

กิงแก้ว

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๗๒

เด็กชายภูผา ถานะ
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๗๓

เด็กหญิงนิราวรรณ แก่นอ่อน
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๗๔

เด็กหญิงศิรินภา ขวัญมุ่ง
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๗๕

เด็กหญิงชลธิชา คำยอง
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๗๖

เด็กหญิงหทัยชนน์ สีคำพันธ์
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๗๗

เด็กชายธนกร ชมความสุข
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๗๘

เด็กชายโชคอนันต์ แก้วแพงพันธ์
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๗๙

เด็กหญิงเจนจิราพร มูลมาตร
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๘๐

เด็กหญิงกัญญาวีร์ สมบุตร
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๘๑

เด็กชายมารุต พูนสวัสดิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๘๒

เด็กชายแผ่นดิน โพธิอ่อง

์

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๘๓

เด็กหญิงดาราวรรณ เส็งดอนไพร
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๘๔

เด็กหญิงพนิตพร สระประไพ
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๘๕

เด็กหญิงสุนิษา ทองคำ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๘๖

เด็กชายณัฐกิตติ

์

จันทร์จิตต์ธนัน
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๘๗

เด็กชายชนะชัย เขาแก้ว
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๘๘

เด็กชายอัครเดช คงคำวร
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๘๙

เด็กหญิงอรณิชา ขาเหล็ก

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๙๐

เด็กหญิงธัญญาเรศ ศิษสวรรค์
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๙๑

เด็กชายกฤษดา คำเหลือ
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๙๒

เด็กหญิงชีวารัตน์ สนันทุ่ง

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๙๓

เด็กหญิงสุภาวรรณ ยอดรัก
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๙๔

เด็กหญิงจรัญญา จามะรีย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๙๕

เด็กหญิงสุปราณี ยอดอาจ
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๙๖

เด็กหญิงวิภวานี หงษ์ทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๙๗

เด็กหญิงสุจิตรา เปนนาม
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๙๘

เด็กชายเมธาวี โกมลสุบิน
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๔๙๙

เด็กหญิงภัทธิดา ปนสังข์
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๘๖ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๐๐

เด็กชายวรกันต์ อุ่นแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๐๑

เด็กชายอนวัฒน์ อินทะจักร์
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๐๒

เด็กชายปราโมทย์ กวนชาบรรณ
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๐๓

เด็กชายรัฐภูมิ พานิชย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๐๔

เด็กชายวิชิต กิตพฤก
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๐๕

เด็กหญิงบุศรินทร์ รินนาสืบ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๐๖

เด็กชายจักริน อึงสวรรค์

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๐๗

เด็กหญิงธิติยา วรรณศิริ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๐๘

เด็กหญิงภควดี มุศิริ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๐๙

เด็กชายอัครเดช จันทร์เปรม
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๑๐

เด็กหญิงปพิชญา โกมลสุบิน
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๑๑

เด็กหญิงมัณฑนา คำพุทธ
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๑๒
เด็กหญิงประกายดาว นาคประสิทธิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๑๓

เด็กชายณัฐภัคร เสาวะพงษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๑๔

เด็กหญิงกมลชนก สีคำพันธ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๑๕

เด็กหญิงอาทิตยา ขันทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๑๖

เด็กชายดนุพิชชา ปดถา
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๑๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ประทุมเมฆ
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๑๘

เด็กชายรัตนพงษ์ เชือนุ่น

้

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๑๙

เด็กหญิงนันทิพร พลศิริ
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๒๐

เด็กชายศิริวิวัฒน์ ทิมเมือง
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๒๑

เด็กหญิงบุษกร ขาวสกุล

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๒๒

นายอนุสรณ์ สุทธหลวง
๑๖/๐๓/๒๕๓๗

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๒๓
นางสาวอัจฉริยาภรณ์

เจริญพิทักษ์
๐๔/๐๑/๒๕๐๒

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๒๔

นางอัญชนา พานทอง
๐๔/๐๒/๒๕๐๑

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๒๕

นางสาวมาลัย จัยยะ
๐๙/๑๑/๒๕๑๐

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๒๖

นางสาวโชติรส คล้ายนิยม
๒๗/๐๖/๒๕๐๔

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๒๗

ว่าทีร.ต. อรวรรณ

่

จันทร์เปล่ง
๒๐/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๒๘

นางสาวสิริลักษณ์ ประมัททาโส
๒๙/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๒๙

นางสาวสุรางค์รัตน์ พุ่มไม้
๐๗/๑๐/๒๕๓๐

โรงเรียนคลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๓๐

เด็กชายกนก แก้วพะเนียง
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกะอี

่

บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๓๑

เด็กหญิงธนพร รอดดี
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกะอี

่

บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๓๒

เด็กหญิงจิราพร มานัส
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๓๓

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ยืนสุข
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๓๔

เด็กหญิงสุภัทร์ชา แจ่มสน
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๘๗ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๓๕

เด็กชายศักรินทร์ นิลพัฒน์
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๓๖

เด็กชายธีรภัทร กลางโยธี
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๓๗

เด็กหญิงธนิชา คูณกะทา
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๓๘

เด็กชายจิตติชัย คำหล่อ
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๓๙

เด็กชายธนาธิป น้อยไทย
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๔๐

เด็กชายณัฐวัตร แลโสภา
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๔๑

เด็กชายกมลภพ อ่อนศรี
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๔๒

เด็กชายณรงค์กร ชืนบาน

่

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๔๓

เด็กชายกิตติพงษ์ มาดสอน
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๔๔

เด็กหญิงฐิดาภา เสตะจิตต์
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๔๕

เด็กชายสุรเชษฐ์ ชนะดิษฐ์
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๔๖

เด็กหญิงภาวดี วิเชียรรัมย์
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๔๗

เด็กหญิงวรัญญา วัสดิ
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๔๘

เด็กชายธนากร แสงพรมชารี
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๔๙

เด็กชายพงศกร คำสอนพันธ์
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๕๐

เด็กชายเดชภณ สารทอง
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๕๑

เด็กหญิงศิรินธร ชนะชาญ
๒๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๕๒

เด็กหญิงมนทิรา พลทามูล
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๕๓

เด็กหญิงอาณัฐฌา สุวรรณะ
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๕๔

เด็กหญิงนัทธิดา ไวยโภชน์
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๕๕

เด็กชายนรินทร์ ลอยแก้ว
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๕๖

เด็กหญิงรุ่งนภาพร รุจิวงศ์
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๕๗

เด็กหญิงมุทิตา เขาแก้ว
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๕๘

เด็กหญิงกนกวรรณ รัตนเรือง
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๕๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เหมือนแขยด
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๖๐

เด็กชายวิศรุต ทูลดี
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๖๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ขำพานนท์
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๖๒

เด็กชายดาวรุ่ง สุขแจ้ง
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๖๓

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ศิริปรัชญานันท์
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๖๔

เด็กหญิงขวัญมุข ม่วงสีทอง
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๖๕

เด็กชายภากร คมขำ
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๖๖

เด็กหญิงวรรณิดา คำนาน
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๖๗

เด็กชายกิตติธัช สระทองหน
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๖๘

เด็กชายศิวัช เสริฐกระโทก
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๖๙

เด็กหญิงนลินนิภา รักเมือง
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๘๘ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๗๐

เด็กชายธีรพงษ์ เหลืองอ่อน
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๗๑

เด็กหญิงจรัสเนตร นำสงค์
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๗๒

เด็กหญิงนุสรา หีบเงิน
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๗๓

เด็กหญิงภัทรธิดา นุ่มฤทธิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๗๔

เด็กหญิงพิมพ์มาดา กำจัดภัย
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๗๕

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ใคร่นุ่นภา
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๗๖

เด็กชายพงษทร พงษ์ทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๗๗

เด็กชายศิรภัทร แจ่มสน
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๗๘

เด็กชายศุภากร ทุมพร
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๗๙

เด็กชายจักรพงษ์ เชียงเคน

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๘๐

เด็กชายธีระยุทธิ

์

มณีพิสุทธิสกุล

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๘๑

เด็กชายสันติสุข ปอมระคอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๘๒

เด็กหญิงอาภัสรา มาระโย

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๘๓

เด็กหญิงสายธาร ยงสุวรรณ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๘๔

เด็กหญิงกมลวรรณ นันจินดา
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๘๕

เด็กหญิงปาริชาติ ฉิมพลี
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๘๖

เด็กหญิงกันต์กวี ทองสิน
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๘๗

เด็กหญิงธมลวรรณ เชือมุงคุณ

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๘๘

เด็กหญิงสุนิชา จันดี
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๘๙

เด็กชายภคพล บัวพูล
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๙๐

เด็กหญิงอุษณิภา ชายเตียน
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๙๑

เด็กชายถิรวิทย์ มอญทิพย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๙๒

เด็กชายมหรรณพ อ้นเอ็ม

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๙๓

เด็กหญิงอรปรียา ขันดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๙๔

เด็กหญิงธัญญรัตน์ แพ่งคอนสาร
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๙๕

เด็กชายภาณุสรณ์ เหล่าโกทา
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๙๖

เด็กหญิงอารยา ฮืมวิเศษ
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๙๗

เด็กชายจิรายุ พักอยู่
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๙๘

เด็กหญิงนันท์นภัส คำวิเทียน
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๕๙๙

เด็กหญิงสุภัทรา ทิพมาสน์
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๐๐

เด็กชายศุภสิทธิ

์

ปานพิมพ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๐๑

เด็กหญิงอังคณา ชมมะลิ
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๐๒

เด็กหญิงณิชาภา ปญญาสรคุณ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๐๓

เด็กหญิงมานิตา ภาสดา
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๐๔

เด็กหญิงนัฐธพร อินโสม
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๘๙ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๐๕

เด็กชายพีรพัฒน์ สืบญาติ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๐๖

เด็กชายรัฐภูมิ นามเสาร์
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๐๗

เด็กชายกรวุฒิ ยิมช้าง

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๐๘

เด็กหญิงวรรณิกา พิมเทพ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๐๙

เด็กชายวิษณุ มูลสา
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๑๐

เด็กหญิงปวีณา แจ่มใส
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๑๑

เด็กหญิงลีลาวดี ไชยหับ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๑๒

เด็กหญิงบัณฑิตา คงมัน

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๑๓

เด็กชายธนัช ตุลเตมีย์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๑๔

เด็กหญิงนิศาชล สาระพันธ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๑๕

เด็กหญิงวรัญญา จันทร์สวย

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๑๖

เด็กหญิงณัฐพร เนืองเกิด

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๑๗

เด็กชายอัศนี มณีกรรม
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๑๘

เด็กชายพีรพล โลกคำลือ
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๑๙

เด็กชายสิรวุฒิ สนามขวด
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๒๐

เด็กชายกอบศักดิ

์

เกตุสุขำ
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๒๑

เด็กชายปราการ จ่าศรี
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๒๒

เด็กชายณภัทร ภัทรธนฐากูร
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๒๓

เด็กชายจิรายุ กลินหอมรืน

่ ่

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๒๔

เด็กชายณภัทร ชัวสมิง

้

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๒๕

เด็กหญิงวทันยา ธรรมสุทธิ
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๒๖

เด็กหญิงพนิตนันท์ กล้าเกิดผล
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๒๗

เด็กหญิงชลธิชา พลเจริญ
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๒๘

เด็กหญิงวรรณกร ศาสตร์โพธิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๒๙

เด็กหญิงขวัญทิพย์ ปนทอง
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๓๐

เด็กหญิงอินทอร ลิมปนภัทร
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๓๑

เด็กหญิงฐิติภัค หลำดี
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๓๒

เด็กชายจิรายุทธ แก้วแหยม
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๓๓

เด็กหญิงพรปวีณ์ จันทร์ฉาย
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๓๔

เด็กหญิงสุกัญญา บุญศรี
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๓๕

เด็กหญิงชนมน รอดบุญชัย
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๓๖

เด็กชายคุนานนท์ กล้าเกิดผล
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๓๗

เด็กหญิงเพ็ญนภา แสงทอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๓๘

เด็กหญิงรัญชิดา รอดบุญชัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม บางโฉลงนอก  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๓๙

เด็กชายธนากร ตาถนอม
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๙๐ / ๓๘๕

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๔๐

เด็กหญิงสัณห์ฤทัย บุญก๊อก
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๔๑

เด็กชายรัฐภูมิ พลสูงเนิน
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๔๒

เด็กชายปยะพัฒน์ ฉำพึงช้าง

่

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๔๓

เด็กชายพลศักดิ

์

ประมูลจะโก
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๔๔

เด็กชายธนังกร อุตสาหะ
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๔๕

เด็กชายวรวัฒ แสนจินดา
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๔๖

เด็กหญิงสิรภัทร วารุณประภา
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๔๗

เด็กหญิงสุวิมล แสงเดือน
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๔๘

เด็กหญิงสุจิตา ยอดนุ่ม

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๔๙

เด็กหญิงปยฉัตร เปยมอยู่
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๕๐

เด็กหญิงสุณิสา ทาปล้อง
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๕๑

เด็กหญิงภคพร ทองติง
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๕๒

เด็กหญิงธัญญาพร วิจิตรกุล
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๕๓

เด็กหญิงมรรษพรรณ สีคำพา
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๕๔

เด็กหญิงงสุกัญญา คุ้มผล
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๕๕

เด็กหญิงพุทธรักษา สุขประเสริฐ
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๕๖

เด็กหญิงอารียา เอียมยิม

่ ้

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๕๗

เด็กหญิงภัทราวดี บรรณารักษ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๕๘

เด็กหญิงบุหงา แก้วประเสริฐ
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๕๙

เด็กชายวัชรพงษ์ วุฒิสาร
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๖๐

เด็กหญิงรุ่งทิวา สร้างการนอก

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๖๑

เด็กชายธนกฤต สระทองรอด
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๖๒

เด็กหญิงพิชชานันท์ แช่มช้อย
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๖๓

เด็กหญิงวิรันตี จิกกระโทก
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๖๔

เด็กหญิงลลิดา ภูมิชัย
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๖๕

เด็กชายภูบดี กรตุ้ม
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๖๖

เด็กชายเกริกพล ช้างวิเศษ
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๖๗

เด็กชายขวัญชัย ไทยอุดม
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๖๘

เด็กชายภาณุพงศ์ ซาตัน
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๖๙

เด็กหญิงกรรณพรรษ เสือโต
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๗๐

เด็กหญิงนันทิกานต์ ช่วยฉำ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๗๑

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ปุมสันเทียะ
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๗๒

เด็กหญิงลลิดา บุญเรืองจักร
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๗๓

เด็กหญิงพัชราพร ยืนยัง
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๗๔

เด็กหญิงสุภัสตรา ธรรยาวัฒนา
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๙๑ / ๓๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๗๕

เด็กหญิงธารทิพย์ การัมย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๗๖

เด็กหญิงศรัณย์ภัทร ทองสุข
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๗๗

เด็กหญิงชนาธินาถ พรรณกนกพร
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๗๘

เด็กชายอานันท์ วงค์ศรีชา
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๗๙

เด็กชายพรรษกร ภูชาบุตร
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๘๐

เด็กชายสิริพล มหาโคตร
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๘๑

เด็กหญิงสาวิตตรี ฟูเฟอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๘๒

เด็กหญิงชลธิชา สงค์สุข
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๘๓

เด็กหญิงนันทิกานต์ พรมนิมิต
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๘๔

เด็กชายณรงค์พล สิงห์สา

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๘๕

เด็กชายธนากร ศรีประจันทร์
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๘๖

เด็กชายธนัทเทพ คติภักดีธรรม
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๘๗

เด็กชายพิชญานนท์ จินดารัตน์ธำรง
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๘๘

เด็กชายศุภรัตน์ ศรีวิศร
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๘๙

เด็กชายอัครพล พลีน้อย
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๙๐

เด็กหญิงภัคกัญฐณัฏ ศรีอำพันธ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๙๑

เด็กหญิงญาณิศา ไพรเถือน

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๙๒

เด็กหญิงดลยา รัทธนี
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๙๓

เด็กหญิงนีรภา จันทร
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๙๔

เด็กหญิงวรัญญา ฉำพึงช้าง

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๙๕

เด็กหญิงวิชิตา บรรดาศักดิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๙๖

เด็กหญิงรินรดา ก๋งเล็ก
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๙๗

เด็กหญิงศิริพร เทพภักดี
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๙๘

เด็กหญิงสุรพิชญา นามยศ
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๖๙๙

เด็กหญิงอิงลดา กลินนวล

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๐๐

เด็กหญิงนรีกานต์ สาลีพร
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๐๑

เด็กหญิงณัฐณิชา กาจุมปู
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๐๒

เด็กชายธีรภัทร แก้วเขียว
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๐๓

เด็กชายโอภาส แสงนิล
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๐๔

เด็กชายอิสรัล สมคะเณย์
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๐๕

เด็กชายรณกร วงษ์แวง
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๐๖

เด็กชายกิตติกวิน สุดสุข
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๐๗

เด็กชายอานนท์ แก้วสมนึก
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๐๘

เด็กหญิงธนัชพร ราชวงค์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๐๙

เด็กหญิงวรรณวณิช อินตรง
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๙๒ / ๓๘๕

้
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สป ๒๔๖๐/๐๖๗๑๐

เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ ปานเขียว
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๑๑

เด็กหญิงณัชชา แสนย่าง
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๑๒

เด็กชายทวินงค์ อาจทวีกุล
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๑๓

เด็กชายธัญธร ด่านบาดาล

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๑๔

เด็กหญิงศิรินทิพย์ เทียงกระโทก

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๑๕

เด็กหญิงศศิภา เบ็ญจขันธ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๑๖

เด็กหญิงพิชญ์สิณี แก้วประภาค

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๑๗

เด็กหญิงวีรดา แก้วประเสริฐ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๑๘

เด็กหญิงกุลวรางค์ จันทวะฤทธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๑๙

เด็กหญิงกฎชกร ปนบุญชู

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๒๐

เด็กชายธีรพัฒน์ เกิดมีเงิน
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๒๑

เด็กชายนัฐภูมิ คำร้อยแสน

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๒๒

เด็กชายภานุวัฒน์ สุคำภา
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๒๓

เด็กชายภูมิรัตน์ สวัสดิศรี

์

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๒๔

เด็กชายรุ่งเจริญ ศรีกะกุล
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๒๕

เด็กชายสุริยะ ตรีวงษ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๒๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ อยู่หลำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๒๗

เด็กหญิงชุตินันท์ รอบคอบ
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๒๘

เด็กหญิงธิติมา หาเคน
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๒๙

เด็กหญิงนภัสสร แก้วเนตร
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๓๐

เด็กหญิงพรรษา โพธิเงิน

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๓๑

เด็กหญิงยุวดี อึงพวง

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๓๒

เด็กหญิงวนิดา วัดแจ้ง
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๓๓

เด็กหญิงหทัยกานต์ อุ่นรัง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๓๔

เด็กหญิงณภัทร แก่นจันทร์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๓๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก มามุกดา
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๓๖

เด็กหญิงภัทรีดา กลัดเจริญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๓๗

เด็กชายวรินทร์ กองเสลา
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๓๘

เด็กหญิงวรัญญา โสภา
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๓๙

เด็กหญิงอาทิตยา จันมา
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๔๐

เด็กชายมงคล คำเขียว
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๔๑

เด็กชายพุทธิพงษ์ กริมใจ

่

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๔๒

เด็กชายเอกชัย จันทะชิต
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๔๓

เด็กหญิงธิญาดา รุ่งแสงจันทร์
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๔๔

เด็กชายกชกร จู๋นางรอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๙๓ / ๓๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๔๕

เด็กหญิงปยนันท์ อินพไล
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๔๖

เด็กหญิงทิพวรรณ์ ลีรัมย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๔๗

เด็กชายนิธิ ทองแดง
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๔๘

เด็กชายกัณตภณ ทรัพย์สิน

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๔๙

เด็กชายธนาทรัพย์ สดชืน

่

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๕๐

เด็กชายธีรภัทร ตระกูลภากร
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๕๑

เด็กชายปรัชญา ภาษุ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๕๒

เด็กชายพราหมรชฏ นวลตะคุ
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๕๓

เด็กชายสิทธิพล จิตฤทธิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๕๔

เด็กชายอัมรินทร์ ทับทิมชูสุวรรณ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๕๕

เด็กหญิงจิระชาตา สมบุญมาก
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๕๖

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ โยธาภักดี
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๕๗

เด็กหญิงณุศรา น่วมเปรม
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๕๘

เด็กหญิงนันทกานต์ คำมา
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๕๙

เด็กหญิงปาลิตา ศรีรัตน์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๖๐

เด็กหญิงพัสชณีพร แก้วชาลี

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๖๑

เด็กหญิงมีนา มังสูงเนิน

่

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๖๒

เด็กหญิงเมธาวี ใจพรมมินทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๖๓

เด็กหญิงสุนิษา ศรีวิลัย
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๖๔

เด็กหญิงสุทธิดา ยิมเยือน

้ ้

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๖๕

เด็กหญิงไอยวริญท์ บุญพันธุ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๖๖

เด็กชายกณวรรธน์ แจ่มแสง
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๖๗

เด็กหญิงวิภาพร สีหอมกลิน

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๖๘

เด็กชายณภัทร แสงขำ
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๖๙

เด็กหญิงสุชานันท์ รอบรู้
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๗๐

เด็กชายธีรพัฒน์ เขียวจู
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๗๑

เด็กหญิงพุทธธิดา วงษ์สีหา
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๗๒

เด็กชายทินภัทร บุญสงค์
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๗๓

เด็กชายวัยวัฒน์ นุชสโต

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๗๔

เด็กชายกิตติธีธัชช์

์

ท้าวอำมาตย์
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๗๕

เด็กชายวรายุทธ แก้วไพศาล
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๗๖

เด็กหญิงมาริสา แสนโซ้ง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๗๗

เด็กชายอลงกรณ์ หนันคำ
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๗๘

เด็กชายชินกฤต ภิญโญรติ
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๗๙

เด็กชายพรชัย มาดี
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๙๔ / ๓๘๕

้
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สป ๒๔๖๐/๐๖๗๘๐

เด็กหญิงสุวรรณรัตน์ เสือพรหม
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๘๑

เด็กชายรติวัฒน์ จันทร์นามวงศ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๘๒

เด็กชายศุภกฤต นันทะรัตน์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๘๓

เด็กหญิงญาณี ภูพาน
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๘๔

เด็กหญิงญาณวดี ภูพาน
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๘๕

เด็กชายเชิดเกียรติ แสงจันทร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๘๖

เด็กชายฐิติพงษ์ ไชยชะนะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๘๗

เด็กชายณัฐวุธ จินดามาตย์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๘๘

เด็กชายกรวิทย์ วอทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๘๙

เด็กชายชินนาอาชว์ จันทร์สายทอง
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๙๐

เด็กชายสิทธิโชค ชัยศิลป
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๙๑

เด็กชายชยารัมย์ ไพรธรรมดา
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๙๒

เด็กหญิงณัฐฌา จินดามาตย์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๙๓

เด็กหญิงวรวรรณ จินดาวงค์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๙๔

เด็กหญิงพิชชาพร แก้วอาษา
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๙๕

เด็กหญิงศิริกาญจน์ หมันการ

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๙๖

เด็กหญิงมิงกมล

่

จันทร์ทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๙๗

เด็กหญิงอุสรา ชาวทอง
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๙๘

เด็กหญิงกัญญาวีร์ รุ่งเรือง
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๗๙๙

เด็กชายจตุรภุช งามพิพัฒน์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๐๐

เด็กชายอรรนพ สวัสดิพันธ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๐๑

เด็กหญิงนราทิพย์ มะลิหอม
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๐๒

เด็กชายภูมิภัทร แซ่ก๊วย
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๐๓
เด็กหญิงกัลยาลักษณ์ อุดม

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๐๔

เด็กชายธรรมนูญ ผาพรม
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๐๕

เด็กชายทนา พาประเวช

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๐๖

เด็กชายภูวดล เกณมา
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๐๗

เด็กหญิงโสภิตนภา ลัดกระทุ่ม
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๐๘

เด็กชายณัฐพล แก้วพันธ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๐๙

เด็กชายธนกฤต วังอินทร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๑๐

เด็กชายปริพัฒน์ พลีรัมย์
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๑๑

เด็กชายทีปกร เรืองเขียว
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๑๒

เด็กชายศรายุทร ลิมสุนทร

้

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๑๓

เด็กชายสุวรรณชัย ทองมัน
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๑๔

เด็กหญิงเบญจรัตน์ เกตุสุวรรณโชติ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๙๕ / ๓๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๑๕

เด็กชายถวัลย์ศักดิ

์

จิตรปราโมทย์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๑๖

เด็กหญิงพิณญา ทองสันต์
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๑๗

เด็กชายธิชากร บุรีวงษ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๑๘

เด็กชายภูริทัต ขำอุ่นใจ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๑๙

เด็กชายรัชชานนท์ แสงจันทร์
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๒๐

เด็กชายการิน อารีย์เอือ

้

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๒๑

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

ศักดิศรีกรม

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๒๒

เด็กชายนัฐกรณ์ หวังอ้อมกลาง
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๒๓

เด็กชายเสฏฐวุฒิ พุทธศิริ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๒๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เฮียงโฮม
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๒๕

เด็กชายปยวุฒิ อินโอ้
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๒๖

เด็กชายธนกฤต ขวัญงอน
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๒๗

เด็กชายเขมชาติ ศุภกรรม
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๒๘

เด็กชายธนดล หงษ์ทอง
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๒๙

เด็กชายธัญวุฒิ ดวงเนตร
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๓๐

เด็กชายนรากร แตงกวารัมย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๓๑

เด็กชายปราการ ชมความสุข
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๓๒

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

สุทะนัง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๓๓

เด็กชายศตเรศ ธรรมเสน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๓๔

เด็กหญิงลัดดาวรรณ แต่งตัง

้

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๓๕

เด็กชายวรพล พงษ์สว่าง
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๓๖

เด็กหญิงปาริฉัตร สมทราย
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๓๗

เด็กหญิงอรัญญา ศิริรัตน์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๓๘

เด็กหญิงภูมิสิทธิ

์

ยาจิตร
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๓๙

เด็กหญิงภัทรวดี ศรีโยธา
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๔๐

เด็กชายชยทัต ปลืมวรสวัสดิ

้ ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๔๑

เด็กชายวิษณุ พุทธขันธ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๔๒

เด็กหญิงประณยา มายัง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๔๓

นางสาวกุญชญา เฉยทิม
๑๐/๐๖/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๔๔

นางสาววิมลวรรณ วรรณวรคุณ
๒๘/๑๒/๒๕๐๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๔๕

นางเจนกาญจน์ ธาราพิพัฒนกุล
๓๐/๐๙/๒๔๙๔

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๔๖

นางสาวอังคราภรณ์ สันทา
๕/๐๖/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๔๗

นางบุญเดือน ปุพบุญ
๒๑/๐๔/๒๕๐๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๔๘

นางสาวบุษราคัม ขันดี
๐๑/๐๒/๒๕๑๑

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลงใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๔๙

เด็กหญิงฉัตรตินันท์ สังเกตกิจ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๙๖ / ๓๘๕

้
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สป ๒๔๖๐/๐๖๘๕๐

เด็กชายธนากร สมคำพี

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๕๑

เด็กหญิงพิชญา ธรรมติกาแดง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๕๒

เด็กหญิงภาวิณีย์ น้อยเพิม

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๕๓

เด็กชายนรินทร์ จรเจริญ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๕๔

เด็กหญิงชลนิชา โสมสันเทียะ

๊

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๕๕

เด็กหญิงณัฐอุษา ผ่องใส
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๕๖

เด็กหญิงพรชิตา ไชยเสนา
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๕๗

เด็กหญิงพรชนา ไชยเสนา
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๕๘

เด็กชายภาณุ อักษรทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๕๙

เด็กหญิงนันทภรณ์ ทิพย์มณีสิน
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๖๐

เด็กชายพีรดนย์ ราชสมบัติ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๖๑

เด็กหญิงปริณดา ยอดสม
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๖๒

เด็กชายธีรพล สุดมี

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๖๓

เด็กหญิงณัฏฉลดา ละอองแก้ว
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๖๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ กอกขุนทด
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๖๕

เด็กหญิงสุฑามาศ เนียมหอม
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๖๖

เด็กหญิงอทิติยา จันทพาท
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๖๗

เด็กชายมนตธร โสภาภาร
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๖๘

เด็กชายพัชรพล เลิศกิตติรัตน์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๖๙

เด็กหญิงพิมลพรรณ แก้วหล้า
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๗๐

เด็กหญิงศิริวรรณ ยืนยง
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๗๑

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ฝงฝน

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๗๒

เด็กชายเกียรติยศ เจตดิลกกุล
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๗๓

เด็กหญิงณัฐชยา กำเพ็ชร
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๗๔

เด็กหญิงปรวิศา จงธนะวัฒน์
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๗๕

เด็กหญิงนิภาพร ทุมวิเศษ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๗๖

เด็กหญิงภูษิตา นารานนทชัย
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๗๗

เด็กหญิงสุพัตรา ศรีณรงค์
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๗๘

เด็กหญิงกาญจนา จานไธสง
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๗๙

เด็กหญิงแขฤทัย ดอนระไพร
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๘๐

เด็กหญิงสรัลพร ฟกสวัสดิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๘๑

เด็กหญิงจิตตินันท์ จำปาทอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๘๒

เด็กหญิงนันทนา คำดี
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๘๓

เด็กชายอภิวัฒน์ หมืนสอน

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๘๔

เด็กชายกรวิชญ์ แก้วมณี
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๙๗ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๘๕

เด็กหญิงชนาพร หล่อทอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๘๖

เด็กหญิงกุลธิดา เรือนเจริญ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๘๗

เด็กชายปรมินทร์ สิงหานนท์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๘๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ กาหลง
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๘๙

เด็กหญิงกันต์ธิดา พิรักษา
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๙๐

เด็กหญิงภาริณี คุณปญญา
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๙๑

เด็กชายอานุภาพ โนขัติมา
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๙๒

เด็กหญิงกัลยกร ทองสว่าง
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๙๓

เด็กหญิงจีระนันท์ ศรีใส
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๙๔

เด็กหญิงเบญจมาศ เอิบแจ้ง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๙๕

เด็กหญิงหยาดทิพย์ กันดง
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๙๖

เด็กหญิงจิตาภา ชูเลิศ
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๙๗

เด็กหญิงศิริญากร อุ่นไธสง
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๙๘

เด็กชายปพนสรรค์ สิงห์ศก
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๘๙๙

เด็กหญิงพุทธามาศ นนท์ศิลา
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๐๐

เด็กหญิงธันยพร เทศรุ่งเรือง
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๐๑

เด็กหญิงปยธิดา มีงามดี
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๐๒

เด็กหญิงนฤพร สุขรักษา
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๐๓

เด็กหญิงเบญจวรรณ เมืองบุญ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๐๔

เด็กหญิงพิวาลิน ยิมช้าง

้

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๐๕

เด็กหญิงสุนันทา พังสาลี
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๐๖

เด็กหญิงเพ็ญนภา คำแก้ว
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๐๗

เด็กชายรัฐภูมิ ช่างเหล็ก
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๐๘

เด็กหญิงอุษา จรรยางาม
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๐๙

เด็กชายแทนไท พรมชาต
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๑๐

เด็กหญิงเกรียงศักดิ

์

มุราชวงษ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๑๑

เด็กหญิงสุชานันท์ สารี
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๑๒

เด็กหญิงสุนีย์ ธรรมไชยะมงคล
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๑๓

เด็กหญิงขวัญชนก เปยมสุข
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๑๔

เด็กหญิงนภาพร เอียมเสน

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๑๕

เด็กชายชาคริต สีเน
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๑๖

เด็กชายภานุพงษ์ ปญญาพร
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๑๗

เด็กชายเฉลิมชัย มีแสน
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๑๘

เด็กหญิงสุริษา ศรีเต็ม
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๑๙

เด็กชายนฤเบศ ภูนุช
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๙๘ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๒๐

เด็กหญิงเพชรนภา โสภาพ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๒๑

เด็กหญิงจิดาภา มงคลเคหา
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๒๒

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

เบ็ญเจิด
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๒๓

เด็กชายกรวิชญ์ นัยญานนท์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๒๔

เด็กชายทีปกร แจ่มจันทร์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๒๕

เด็กชายชินรัช สิงห์แก่น
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๒๖

เด็กชายกนกพันธุ์ สิทธิชัย
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๒๗

เด็กชายภราดร กะทะแก้ว
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๒๘

เด็กหญิงกาญจนา ศิลจักร
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๒๙

เด็กหญิงปนแก้ว แผนจู๋
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๓๐

เด็กหญิงวราภร เริมปลูก

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๓๑

เด็กหญิงนิชา สาโร

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๓๒

เด็กชายกันตวิชญ์ เดชภักดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๓๓

เด็กชายธนเดช บุญปก
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๓๔

เด็กชายเมธวัช จินโน
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๓๕

เด็กหญิงจันทิมา นามจันทร์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๓๖

เด็กชายธีรพงศ์ นาสด
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๓๗

เด็กหญิงเกศกนก เนียมนุช
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๓๘

เด็กชายอลงกรณ์ ศรุสุดดี
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๓๙

เด็กชายวรชน สุ่นจันทร์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๔๐

เด็กหญิงอภิริญา สืบโสดา
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๔๑

เด็กชายจักรพงศ์ บุญซ้อน
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๔๒

เด็กชายณัฐพงษ์ แสนยามูล
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๔๓

เด็กหญิงสสิธร แซ่โซ่ง
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๔๔

เด็กชายนฤเบต ผึงผดุง

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๔๕

เด็กหญิงพรพิชา พรมกอง
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๔๖

เด็กหญิงพิมลนาฏ ปาสาเน
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๔๗

เด็กชายภูผา สาต้นวงษ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๔๘

เด็กชายบวรวิชญ์ ชุ่มไพล
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๔๙

เด็กชายกิตติพศ มณีรัตน์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๕๐

เด็กหญิงปรัชณิชา ปลังดี

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๕๑

เด็กหญิงกุลนิดา กาวิชา
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๕๒

เด็กชายกิตติรัฐ นิตย์เจริญ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๕๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พิมพ์ศร

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๕๔

เด็กชายรัฐพล อะโน
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๙๙ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๕๕

เด็กชายนพรัตน์ แซ่เฮ้ง
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๕๖

เด็กชายวีรเทพ โชติจันทร์เรือง
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๕๗

เด็กหญิงไข่มุก สุกใส
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๕๘

เด็กหญิงวีรนันท์ อินภูมิสวรรณ์
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๕๙

เด็กหญิงศุภารัตน์ โพธิประสาท

์

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๖๐

เด็กชายพิมพ์พิสุทธิ

์

อามิตร
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๖๑

เด็กหญิงธีรดา มาซา
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๖๒

เด็กหญิงอภิชญา ทองหอม
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๖๓

เด็กหญิงวรกมล พันธ์วงศ์
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๖๔

เด็กหญิงฐิตาภา มีพวงผล
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๖๕

เด็กหญิงเพชรนารี งามเลิศ
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๖๖

เด็กหญิงพิจิตรา กาบัว
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๖๗

เด็กหญิงอภีษฎา รัตนชาย
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๖๘

เด็กหญิงวราภรณ์ สาตจีนพงษ์
๐๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๖๙

เด็กหญิงสกุณา ศรียงยศ
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๗๐

เด็กหญิงภัทรนันท์ เกตุแก้ว
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๗๑

เด็กหญิงจินดารัตน์ คำคง
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๗๒

เด็กหญิงประภาศิริ เกตุสุริวงษ์
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๗๓

เด็กหญิงกษมา ลำดวนหอม
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๗๔

เด็กหญิงพิญญดา บวรพุฒิพร
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๗๕

เด็กหญิงณัฐณิชา หมวดเกิด
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๗๖

เด็กหญิงสุภาวดี บุตรพรม
๒๔/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๗๗

เด็กหญิงศุภรักษ์ ตะติสูงเนิน
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๗๘

เด็กหญิงณัฐสุดา ต้นจุ้ย
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๗๙

เด็กชายจิรเดช ยืดยาว
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๘๐

เด็กชายณัฐติภัทร นาเจริญ
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๘๑

เด็กหญิงศศิกานต์ บุญประกอบ
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๘๒

เด็กหญิงวารีรัตน์ เฉยบัณดิษฐ์
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๘๓

เด็กหญิงสุชานันท์ จันภิรมย์
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๘๔

เด็กหญิงศุจิรา จูมมณี
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๘๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ จันทร์ดี
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๘๖

นางสุนีย์ สมสกุล
๐๔/๐๒/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๘๗

นางอารีรัตน์ สุขเสริม
๑๗/๑๐/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๘๘

นางสาวณภาภัช แสนสมรส
๑๐/๐๘/๒๕๐๙

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๘๙

นางมนต์ศิริ ทองมัน

่

๐๘/๑๒/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน บางพลีใหญ่ใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๐๐ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๙๐

นางสุชาดา แก้วน้อย
๐๖/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๙๑

นางสาวดวงพร สงวนไทร
๒๕/๐๗/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๙๒

นางลาวัลย์ นาคเนียม
๐๘/๐๗/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๙๓

เด็กหญิงสิริพร สุขแจ่ม
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลุด สลุด  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๙๔

เด็กชายอธิรัตน์ วาดชลอ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลุด สลุด  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๙๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ ประทุมทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลุด สลุด  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๙๖

เด็กชายสุดเขตร์ อยู่สุข
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสลุด สลุด  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๙๗

เด็กชายพงษ์เทพ พรหมมา
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลุด สลุด  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๙๘

เด็กชายธนกร โกยรัมย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลุด สลุด  

สป ๒๔๖๐/๐๖๙๙๙

เด็กหญิงสาวิตรี คำพารัตน์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลุด สลุด  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๐๐

เด็กหญิงศรุตา มีหวายหลึม
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสลุด สลุด  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๐๑

เด็กชายอุ้มทอง แก้วตระกูลโชติ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลุด สลุด  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๐๒

เด็กหญิงรวิวรรณ น้อยประเสริฐ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลุด สลุด  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๐๓

เด็กหญิงธัญชนก ทับเกตุ
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลุด สลุด  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๐๔

เด็กหญิงกุลณัฐ พุ่มจันทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลุด สลุด  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๐๕

เด็กหญิงดาริกา พึงกุศล

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสลุด สลุด  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๐๖

เด็กหญิงปริมณภัทร แผลติตะ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลุด สลุด  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๐๗

เด็กชายณัฐวุฒิ เพ็งกระโทก
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลุด สลุด  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๐๘

เด็กชายฉัตรมงคล โพธิแจ่ม

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลุด สลุด  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๐๙

เด็กชายจตุรภัทร เอียมละออ

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสลุด สลุด  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๑๐

เด็กหญิงวรรณิดา เวฬุวนารักษ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลุด สลุด  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๑๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

จำปาขาว
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลุด สลุด  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๑๒

เด็กชายพงษ์พัฒน์ อินต๊ะเสน
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลุด สลุด  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๑๓

เด็กหญิงรัชณี มามวลทรัพย์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลุด สลุด  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๑๔

เด็กชายมานะเทพ สุขประเสริฐ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสลุด สลุด  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๑๕

เด็กชายโยธิน
ธนบรรณวาณิชย์

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลุด สลุด  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๑๖

เด็กหญิงปยะดา ขุ่มด้วง
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลุด สลุด  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๑๗

เด็กชายกรวิชญ์ เทศรุ่งเรือง
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลุด สลุด  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๑๘

เด็กหญิงหนึงฤดี

่

จันหอม
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสลุด สลุด  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๑๙

เด็กหญิงอุบลวรรณ วิเศษภักดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลุด สลุด  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๒๐

เด็กหญิงสุวรรณณี พุกเจริญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลุด สลุด  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๒๑

เด็กหญิงพรสุดา จุลวานิช
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลุด สลุด  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๒๒

เด็กชายวิบูลย์ คงถาวร
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลุด สลุด  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๒๓

เด็กชายธีรภัทร หงษาวงค์
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลุด สลุด  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๒๔

เด็กหญิงกฤติลักษณ์ ต๊ะศิริ
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสลุด สลุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๐๑ / ๓๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๒๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เมฆมี
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลุด สลุด  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๒๖

เด็กหญิงธนาพร ขันธรรม
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลุด สลุด  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๒๗

เด็กชายจักรพงศ์ มีไชโย
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลุด สลุด  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๒๘

เด็กชายวีระวัฒน์ มะลิซ้อน
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสลุด สลุด  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๒๙

เด็กหญิงปยฉัตร สุริยนต์
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสลุด สลุด  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๓๐

เด็กหญิงศุทธินี ภู่ประกิจ
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลุด สลุด  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๓๑

เด็กชายจักรินทร์ สมจิตต์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๓๒

เด็กหญิงเบญทิวา สัตย์ซือ

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๓๓

เด็กหญิงณัฐธิชา ศรีอนันท์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๓๔

เด็กชายไพรัตน์ มีมังคัง

่ ่

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๓๕

เด็กชายรัทธพล บุญเกิด
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๓๖

เด็กชายธนทร กาญจนดิฐ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๓๗

เด็กชายอภิรักษ์ อรรถโยโค
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๓๘

เด็กชายณัฐนนท์ ประดับสุข

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๓๙

เด็กชายศัตรัฐ สมเจตนา

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๔๐

เด็กชายธรรมนูญ ตุ่นคำแดง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๔๑

เด็กชายสุทธิภัทร ยอดจิตร
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๔๒

เด็กชายพูลทรัพย์ ภูคา
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๔๓

เด็กชายพิพัฒน์พล รุ่งแหร่ม
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๔๔

เด็กหญิงวันดี แสงอุ่น
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๔๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุนนท์
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๔๖

เด็กหญิงอริศรา เทียวพันธ์

้

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๔๗

เด็กหญิงชญานันท์ จันทยาง
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๔๘

เด็กหญิงณัฐนันท์ จันทร์อุ่น
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๔๙

เด็กหญิงวรรณษา โมกล้า
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๕๐

เด็กหญิงนริศรา บุญมาก
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๕๑

เด็กชายพัชรพล ขันทองเฮ้า
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๕๒

เด็กชายศุภฤกษ์ วงษ์ชีพ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๕๓

เด็กชายพชร อินทเอือ

้

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๕๔

เด็กชายอนวัช ศรีวรรณภูมิ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๕๕

เด็กหญิงจามจุรี กล้าวิเศษ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๕๖

เด็กชายจักรภัทร วันทาดี
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๕๗

เด็กชายศักดิไทย

์

ยอดเกษ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๕๘

เด็กชายสรวิชญ์ ปนสวัสดิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๕๙

เด็กหญิงกัลยานุช พุฒพันธ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๐๒ / ๓๘๕

้
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สป ๒๔๖๐/๐๗๐๖๐

เด็กชายพงศภัค ศรีสง่า
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๖๑

เด็กหญิงณิชากร เนืองอุบล

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๖๒

เด็กหญิงภัคจิรา พวงทอง
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๖๓

เด็กชายธราทิป มุ่งงาม
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๖๔

เด็กหญิงปนัดดา ทางเจริญ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๖๕

เด็กชายธราเทพ บุญเสริม

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๖๖

เด็กชายธนภัทร ใจประเสริฐ
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๖๗

เด็กชายปภังกร เทศทับทิม
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๖๘

เด็กชายวิทวัส พรมกุล
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๖๙

เด็กชายวีรพงค์ โพธิชาย

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๗๐

เด็กชายก้องภพ กิจประเทือง
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๗๑

เด็กชายกรรฐวุฒิ บรรขุนทศ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๗๒

เด็กชายอัครพล คุ้มฤทธิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๗๓

เด็กชายจิรายุ เฟองขจร
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๗๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ฮวดใช้
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๗๕

เด็กหญิงชมพูนุท ทาเวียง
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๗๖

เด็กหญิงบรรณสรณ์ แซ่ผู่
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๗๗

เด็กหญิงวิมลสิริ สุวรรณศรี
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๗๘

เด็กหญิงธันยพร วาดดวงมา
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๗๙

เด็กชายจิรวัฒน์ แซ่แต้
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๘๐

เด็กชายเดช บัว
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๘๑

เด็กชายณวัฒน์ พุทธปญญา
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๘๒

เด็กหญิงณัฏฐพร บุตรวงศ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๘๓

เด็กชายดลนที ตาอุดม
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๘๔

เด็กหญิงปารวี ไทรย้อย
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๘๕

เด็กชายวีระยุทธ ศิริเจริญพร
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๘๖

เด็กชายภัทรัตดล ผลทรัพทย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๘๗

เด็กชายปรเมศร์ เจริญศรีทวีชัย
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๘๘

เด็กชายชินาธิป เม็ดเทียน
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๘๙

เด็กชายปฏินกร วงค์ศรีดา
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๙๐

เด็กหญิงสุธิดา พละเดช
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๙๑

เด็กชายศราวุฒิ เพชราวรรณ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๙๒

เด็กหญิงชณิดา ศิริ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๙๓

เด็กชายพงศธร ถินนาเวียง

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๙๔

เด็กชายรณภพ คำเสียง
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๐๓ / ๓๘๕

้
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สป ๒๔๖๐/๐๗๐๙๕

เด็กชายศิรัสพล กันกสิกร
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๙๖

เด็กหญิงจันจิรา ทองยิง

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๙๗

เด็กชายณัฐพงศ์ ใจยิม

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๙๘

เด็กชายอาณัฐ เลิศศิระเสถียร
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๐๙๙

เด็กชายเมธาวุฒิ รานอก
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๐๐

เด็กชายภัคณภัท ไชยศรี
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๐๑

เด็กชายนพพร แส้ทอง
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๐๒

เด็กชายสิทธิพัฒน์ มิตรประสิทธิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๐๓

เด็กหญิงสิรินทรา เหล็กลอย
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๐๔

เด็กหญิงปภานัน บุญไสย
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๐๕

เด็กหญิงพรนภา เกิดกิจ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๐๖

เด็กหญิงรพีพร คล้ายเจริญ
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๐๗

เด็กหญิงพุทธรักษา ผดุงศิลป
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๐๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก โพธิทอง

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๐๙

เด็กหญิงอรพินทร์ ชัยยะ
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๑๐

เด็กหญิงเพชรชรี โชติวุฒิเดโช
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๑๑

เด็กหญิงอรปรียา พงชาติ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๑๒

เด็กชายปุญญพัฒน์ เปไสล
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๑๓

เด็กชายศุภชัย กล้ากลางดอน
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๑๔

เด็กชายอภิรักษ์ ขวัญสิริเวโรจน์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๑๕

เด็กชายนาวิทย์ คมคาย
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๑๖

เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ ฤทธิจีน

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๑๗

เด็กหญิงชนิกานต์ อเนกวุฒิกร
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๑๘

เด็กหญิงชนัญธิดา จับดำ
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๑๙

เด็กหญิงเพียงฟา มาจาก

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๒๐

เด็กชายพงศ์พิพัฒ ฉิมโค้
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๒๑

เด็กหญิงลัลญณา ต้นชมภู่
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๒๒

เด็กชายสิรวิชญ์ เริมยินดี

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๒๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุญวงค์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๒๔

เด็กชายสันติภาพ นิยมชน
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๒๕

เด็กชายวงศกร วิชัย

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๒๖

เด็กชายวนิกร ทิพย์ดัด
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๒๗

เด็กชายกมลภัทร เนือนิม

้ ่

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๒๘

เด็กชายธนวัฒน์ อ่อนสอาด
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ บู่ทองไพรพลย์
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๐๔ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๓๐

เด็กชายจักรพงษ์ อุดมรัตน์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๓๑

เด็กหญิงปยะนินท์ แย้มโสม
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๓๒

เด็กหญิงธนพร ฤทธิงาม

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๓๓

เด็กหญิงวิจิตรา หุ้นเจริญ
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๓๔

เด็กหญิงทัศนนันท์ จันสม
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๓๕

เด็กหญิงพิมทอง จำรัสแสง
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๓๖

เด็กชายชุติพงศ์ พรมแสง
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๓๗

เด็กหญิงอัญนิชา ประทุมพวง
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๓๘

เด็กชายธวัชชัย ฬลหาเวสส์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๓๙

เด็กหญิงมินตรา ธนาพรภานุรัศมิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๔๐

เด็กชายธนกฤต ของหลง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๔๑

เด็กชายธัชกร ภูริอมรคุณ
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๔๒

เด็กชายณัฐพงษ์ กลินมาก

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๔๓

เด็กชายชนะศึก ร่มบุญ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๔๔

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ นาคสู่สุข
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๔๕

เด็กชายปริวัตร ศรีแค
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๔๖

นายมงคล แสงเพชร

๒๘/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๔๗

นายสุรสวัสดิ

์

สิริวัฒนสินธ์

๑๑/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๔๘

นายเลิศชาย โพธิใบ

์

๑๕/๗/๒๕๓๗
เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๔๙

นายวชิรพล กลัดบุบผา

๑๑/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๕๐

นายประเสริฐ นาจอมทอง
๒๕/๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๕๑

นายนพพล สมุยน้อย ๖/๒/๒๕๒๘ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๕๒

นายธนวัฒน์ อ้นพรม ๑๐/๔/๒๕๒๐ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๕๓

นายสมชาย ชัยชนะ ๑๐/๑/๒๕๒๐ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๕๔

นายธนพล กรรณสูตร
๒๑/๖/๒๕๒๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๕๕

นายไชยเชษฐ์ ขยันดี
๓๐/๔/๒๕๒๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๕๖

นายเอก ซือดี

่

๑๒/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๕๗

นายประจักษ์ โชคศิริ
๑๑/๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๕๘

นายศุภณัฐ ตะโส
๑๖/๑/๒๕๔๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๕๙

นายศุภกร นวมกระจ่าง
๑๗/๖/๒๕๒๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๖๐

นายเอกชัย อ่อนเงิน
๓๐/๑๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๖๑

นายณัฐวุฒิ ชัยภูมิ
๖/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๖๒

นายณัฐกร ศิริถ้วยทอง
๒๑/๑/๒๕๔๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๖๓

นายชูเดช สุบินเกษม ๙/๘/๒๕๒๗ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๖๔

นายสราวุฒิ โพธิเจริญ

์

๑๖/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๐๕ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๖๕

นายพะยอม อาจขำ
๒๐/๘/๒๕๑๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๖๖

นายปอม บำรุงวัด
๑๕/๖/๒๕๒๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๖๗

นายกฤตภาส ราชวิชา
๑๖/๖/๒๕๓๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๖๘

นายวุฒิพงษ์ บุดดา ๒/๒/๒๕๓๗ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๖๙

นายสุรศักดิ

์

เมธาวัชรีกุล
๒๗/๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๗๐

นายสมเกียรติ สุดแสง

๑๗/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๗๑

นายมงคล บัวศรี
๑๒/๒/๒๕๓๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๗๒

นายเจษฎา คลังเพชร ๓/๔/๒๕๓๕ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๗๓

นายวิศรุต เกิดมี
๒๘/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๗๔

นายเอกชัย อ้วนผิว ๒/๔/๒๕๓๑ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๗๕

นายภวินท์ คงไธสง
๒๐/๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๗๖

นายประสงค์ ชูกะสิ
๓๐/๑๑/๒๕๑๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๗๗

นายวุฒิชัย สาวาป
๓๐/๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๗๘

นายสุทัศน์ อุ่นสุด
๑๓/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๗๙

นายชูชัย ทองสุข
๑๙/๙/๒๕๑๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๘๐

นายสหรัฐ ส่งผาสุกเจริญ ๖/๒/๒๕๓๙ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๘๑

นายอุเทน ทองดี
๒๐/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๘๒

นายบุญเลิศ ด้วงเงิน
๒๑/๘/๒๕๐๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๘๓

นายพัฒนศักดิ

์

สิงห์ลี
๑๑/๙/๒๕๓๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๘๔

นายสุนทร ชืนอารมณ์

่

๒๙/๓/๒๕๒๓
เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๘๕

นายนราทิพย์ กงชุน
๒๕/๖/๒๕๓๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๘๖

นายกิตติพงษ์ นามสวัสดิ

์

๔/๑๒/๒๕๓๓
เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๘๗

นายพีระวัฒน์ เพ็ชรแก้ว
๑๔/๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๘๘

นายสุทิน ศาลางาม
๑๗/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๘๙

นายสุริยา เกตุวันดี ๓/๓/๒๕๒๐ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๙๐

นายปติมากร จันทร์เรือง
๑๙/๒/๒๕๔๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๙๑

นายชำนาญ หิมะคุณ
๔/๑๒/๒๕๐๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๙๒

นายอนุภาพ เซ็นปก ๗/๕/๒๕๓๕ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๙๓

นายสมหมาย ราชขวัญ ๒/๗/๒๕๑๗ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๙๔

นายบัณฑิต เสือชืน

่

๒/๕/๒๕๓๙ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๙๕

นายรณกฤต พ่วงอ่างทอง
๑๐/๑/๒๕๓๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๙๖

นายเอกชัย เชิดชู ๖/๘/๒๕๒๘ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๙๗

นายฐิติกร ล้อวงศ์งาม
๒๕/๔/๒๕๒๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๙๘

นายประจน ปรีกราน
๑๒/๘/๒๕๑๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๑๙๙

นายพิชัย ใจหมัน

่

๒๕/๙/๒๕๓๘
เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๐๖ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๐๐

นายพิชิต แซ่ตัง

้

๒๐/๓/๒๕๓๗
เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๐๑

นายวีระพัฒน์ เกาะพราหมณ์

๒๗/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๐๒

นายสายชล ฤทธิเดช

์

๑๓/๒/๒๕๑๘
เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๐๓

นายหริศ ภักดี ๗/๗/๒๕๓๒ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๐๔

นายอดิศักดิ

์

ทองนอก ๘/๗/๒๕๓๗ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๐๕

นายวินัย มีกลินหอม

่

๔/๔/๒๕๒๗ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๐๖

นายสรศักดิ

์

ปญญาสะ
๑๕/๔/๒๔๙๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๐๗

นายวุฒิชัย ยอดดี
๑๗/๘/๒๕๓๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๐๘

นายพรเทพ วรรณา
๒๕/๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๐๙

นายทรงชัย คุ้มภัย
๒๓/๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๑๐

นายกฤษดา กูลหนู
๒๗/๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๑๑

นายสถิต ประสันแพงศรี
๒๒/๙/๒๕๑๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๑๒

นายสุรัตน์ สองศรี
๒๘/๙/๒๕๑๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๑๓

นายณัฐพล จำเดิม ๕/๖/๒๕๒๔ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๑๔

นายปยพงษ์ ฉีตรเงิน ๙/๖/๒๕๒๕ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๑๕

นายตัม

้

ภู่พงษ์
๒๐/๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๑๖

นายชลิตา
สืบตระกูลเกียรติ

๘/๑/๒๕๒๐ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๑๗

นายเฉลิมศักดิ

์

นุชนนทรี
๓/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๑๘

นายสุเทพ ไกรมณี
๒๖/๗/๒๕๓๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๑๙

นายมนัส กลำดิษฐ์
๒๔/๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๒๐

นายรุจิกร คำสด
๒๑/๑/๒๕๓๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๒๑

นายณัฐสิทธิ

์

นิทาน
๖/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๒๒

นายทรงภพ ทังนาค

่

๑๐/๓/๒๕๓๗
เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๒๓

นายธนู โพธิสุวรรณ

์

๔/๖/๒๕๒๑ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๒๔

นายพงศ์พิวัฒน์ สีหามาต
๒๓/๗/๒๕๑๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๒๕

นายบุญเติม สายทอง ๘/๕/๒๕๓๓ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๒๖

นายสุนทร ร่มงาม
๕/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๒๗

นายมณฑล ทัศวงษ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๒๘

นายทรงพล วงษ์เห็ม
๓๐/๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๒๙

นายเอกชัย ชวาลธร ๑/๑/๒๕๓๕ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๓๐

นายวุฒิชัย พลับเจริญสุข
๒๒/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๓๑

นายรชานนท์ ตรีประสิทธิกุล

์

๑๓/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๓๒

นายไพศาล เจริญสุข

๒๘/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๓๓

นายณัฐวุฒิ สุขปน ๓/๕/๒๕๓๔ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๓๔

นายนิวัฒน์ พินทองนุรัตน์ ๔/๕/๒๕๒๙ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๐๗ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๓๕

นายเชษฐา มหาละออง
๒๓/๒/๒๕๑๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๓๖

นายทิวา สินสุข

๑๘/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๓๗

นายปองพล คงนาค ๙/๓/๒๕๒๖ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๓๘

นายทรงชัย ศรนิลปกรณ์ ๒/๘/๒๕๔๐ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๓๙

นายสุขศึกษา จันทร์วิภา ๗/๗/๒๕๓๑ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๔๐

นายสายฟา ทับทอง
๒๔/๕/๒๕๑๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๔๑

นายณัฐโชค สังขมาลัย
๒๘/๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๔๒

นายฉัตรธิชัย บู่ตัง

้

๒๘/๕/๒๕๓๗
เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๔๓

นายพิเชษฐ์ โคตะคำ
๑๗/๔/๒๕๔๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๔๔

นายวัชณะ จิตรเหิม
๑๖/๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๔๕

นายทัดพงษ์ พุฒศรี
๓๐/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๔๖

นายภากร การะเกด
๑๖/๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๔๗

นายสมัย ลือชาคำ
๓๐/๓/๒๕๓๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๔๘

นายธีระศักดิ

์

สืบบุก
๓/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๔๙

นายสัจจารักษ์ เสือสด
๓๐/๗/๒๕๓๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๕๐

นายอภิสิทธิ

์

รุณอากาศ
๑๗/๘/๒๕๓๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๕๑

นายบุญเติม ชัชวงษ์ ๔/๑/๒๕๓๗ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๕๒

นายวิษณุ พบพวก ๒/๒/๒๕๓๙ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๕๓

นายณเสฏฐ์ สิงห์ศร ๔/๖/๒๕๒๕ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๕๔

นายสนธยา แสงประพาฬ ๒/๒/๒๕๑๖ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๕๕

นายธนาคาร พันธ์เลิศ
๑๒/๑๐/๒๕๓๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๕๖

นายปฐวี จูสีพร

่

๘/๗/๒๕๓๔ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๕๗

นายวรพจน์ ฤาชา
๑๘/๖/๒๕๒๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๕๘

นายภานุพงษ์ มือสันเทียะ ๘/๕/๒๕๔๐ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๕๙

นายเจษฎา หงษ์หิน ๗/๒/๒๕๒๘ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๖๐

นายมานะ ฤกษ์อำ ๕/๑/๒๕๑๖ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๖๑

นายกิตติศักดิ

์

บุญส่งศรี
๒๐/๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๖๒

นายอดิสรณ์ ศรีเมือง
๒๓/๔/๒๕๔๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๖๓

นายอุเทน ทิพยไกรศร
๓๐/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๖๔

นายพลพิพัฒน์ ปญญาคณานุกูล ๘/๑/๒๕๒๐ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๖๕

นายชาลี หนูขาว ๓๐/๕/๒๕๒๐ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๖๖

นายนิพนธ์ กุลลิมรัตน์ชัย

้

๑/๔/๒๕๓๓ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๖๗

นายศราวุฒิ โลเปอย ๗/๑/๒๕๒๘ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๖๘

นายเหรียญชัย โลกะกะลิน ๖/๕/๒๕๒๘ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๖๙

นายสุพิชัย ชิณบุตร
๒๐/๕/๒๕๓๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๐๘ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๗๐

นายเอกรัฐ กระจ่างพิภพ
๑๕/๓/๒๕๔๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๗๑

นายดำรง แสงทอง
๑๗/๙/๒๕๓๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๗๒

นายพรโรจน์ แพทย์กุล
๒๘/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๗๓

นายฐิติวีร์ นะคะจัด ๓/๓/๒๕๒๖ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๗๔

นายกิตติศักดิ

์

เท้งวัฒนา
๑๙/๕/๒๕๒๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๗๕

นายอาดุลย์ เอียมมณฑา

่

๑/๖/๒๕๒๓ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๗๖

นายสวง ทองโฉม
๒๓/๑๑/๒๕๐๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๗๗

นายศุภณัฏฐ์ ทาพา ๗/๘/๒๕๓๙ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๗๘

นายนพพล นิยมสุข

๑๔/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๗๙

นายบุญเลิศ ยิมละม้าย

้

๑๐/๒/๒๕๒๘
เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๘๐

นายมนัส ศรีศรชัย
๑๖/๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๘๑

นายคฑาวุธ ฮีมนวลศรี ๗/๒/๒๕๑๐ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๘๒

นายศักดิรินทร์

์

ต่ายนิยม
๑๗/๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๘๓

นายสุทธิพงษ์ จงสมประสงค์
๑๑/๓/๒๕๓๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๘๔

นายธนวัฒน์ สุนทรพฤกษ์
๑๗/๘/๒๕๔๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๘๕

นายธิติวัฒน์ อมรสิมะโรจน์
๒๐/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๘๖

นายสันติพงษ์ ฟูแก้ว
๑๙/๔/๒๕๔๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๘๗

นายยิงศักดิ

่ ์

ลิขชัย
๒๘/๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๘๘

นายสุรวุฒิ นวลเลิศ
๑๔/๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๘๙

นายสุชาติ บัวคำ
๒๔/๘/๒๕๐๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๙๐

นายอมรรัตน์ บุญทา ๘/๓/๒๕๒๓ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๙๑

นายนิธิศศักดิ

์

ศิริทิวานันท์
๒๓/๖/๒๕๓๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๙๒

นายเรวัต ชาญสมร ๖/๘/๒๕๒๙ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๙๓

นายสุวัฒน์ อุ่มรืนเริง

่

๖/๔/๒๕๓๗ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๙๔

นายนที บุรีวงษ์

๑๕/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๙๕

นายสัญชัย แช่มช้อย ๘/๗/๒๕๒๒ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๙๖

นายภัทร์ธิเมศฐ์ หงษ์แก้ว
๒๙/๓/๒๕๓๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๙๗

นายศราวุธ ราชพรม
๑๘/๑๑/๒๕๔๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๙๘

นายสุชาติ องอาจ
๑๓/๔/๒๔๙๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๒๙๙

นายสุรศักดิ

์

ชมบุญ
๘/๑๐/๒๕๑๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๐๐

นายสรายุทธ์ รอดเปย
๒๗/๙/๒๕๐๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๐๑

นายแสวง ทองประเสริฐชัย ๑/๔/๒๔๘๕ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๐๒

นายชูชาติ พนมองค์ ๑/๖/๒๔๘๔ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๐๓

นายสินเพช็ร กมลรัตน์
๒๒/๗/๒๕๑๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๐๔

นายเขียน นรสิน
๔/๑๒/๒๕๑๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๐๙ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๐๕

นายณัฐวุฒิ ชลชาสน์
๑๖/๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๐๖

นายภูมิพัฒน์ วรภูมิ
๑๐/๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๐๗

นายมงคล สุระทิน ๓/๙/๒๕๒๗ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๐๘

นายอนุศร กองศรี
๒๐/๕/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๐๙

นายเอกชัย เผือกผ่อง
๓๑/๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๑๐

นายชิติพัทธ์ ช่างคิด
๑๑/๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๑๑

นายทันพันธ์ สุนทรพฤกษ์

๑๕/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๑๒

นายสมพร ชัยโย
๒๕/๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๑๓

นายณํฐวุฒิ
เลิศภัทรดำลงกุล

๒๗/๑๒/๒๕๑๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๑๔

นางสาวบุญสุข จันทร์โต ๓/๔/๒๕๒๔ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๑๕

นางสาวเกศิณี พ่วงใจ
๒/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๑๖

นางสาวณัชสรณ์ รันต์ธนากรณ์ ๒๐/๖/๒๕๒๐ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๑๗

นางสาวสุภัทตรา โฉมสวัสดิ

์

๑๒/๓/๒๕๒๖
เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๑๘

นางสาวรัตนา หอมรืน

่

๑๓/๓/๒๕๓๘
เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๑๙

นางสาวศิริพร สวยกลาง
๙/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๒๐

นางสาวดวงเดือน กลินโสภณ

่

๒๒/๙/๒๕๒๒
เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๒๑

นางสาวแพรนภา คูณคำ
๒๖/๔/๒๕๓๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๒๒

นางสาวรุจิราภรณ์ แก้วดวงดี
๗/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๒๓

นางสาวกัมพูฉัตร ฉันทสวัสดิ

์

๕/๕/๒๕๑๗ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๒๔

นางสาวรัตนาวรรณ อยู่สุข ๕/๗/๒๕๑๘ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๒๕

นางสาวพรรณิการ์ ขวัญเกตุรัตน์ ๘/๘/๒๕๓๕ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๒๖

นางสาวปนัดดา โพทอง
๑๐/๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๒๗

นางสาวสมใจ นาควงษ์

๑๒/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๒๘

นางสาวสุภาพร ราชประดิษฐ์

๑๑/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๒๙

นางสาวพันธิสา กลินลอย

่

๙/๘/๒๕๒๙ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๓๐

นางสาววรรณวิสา โพธิทอง

์

๑๓/๙/๒๕๒๙
เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๓๑

นางสาวธนาภา ปติยากรณ์
๒๖/๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๓๒

นางสาวเมทินี พรกระจ่าง
๘/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๓๓

นางสาวอัญชลี สวนส้ม

๒๕/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๓๔

นางสาวศิริพร ในผลดี
๘/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๓๕

นางสาวสรญา ฐานโพธิ ๑/๖/๒๕๒๙ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๓๖

นางสาวกิงแก้ว

่

ใจยา
๕/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๓๗

นางสาวจินตรา ธาราสมบูรณ์
๑๓/๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๓๘

นางสาวนงนุช กระแสโสม
๒๑/๔/๒๕๒๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๓๙

นางสาวอนุสรา สุเทวี
๑๔/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๑๐ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๔๐

นางสาวสุวิมล คนสอน
๒๔/๔/๒๕๑๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๔๑

นางสาวลดาวัลย์ วงศ์กองแก้ว
๒๖/๒/๒๕๑๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๔๒

นางสาวสุประวิณ บางแก้ว
๑๖/๗/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๔๓

นางสาวธารทิพย์ ทองพูล
๑๕/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๔๔

นางสาวตรีสุคนธ์ จินารักษ์ ๖/๗/๒๕๓๘ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๔๕

นางสาวอรณี วันชัย ๖/๘/๒๕๓๕ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๔๖

นางสาววิชุดา แตงรอด
๔/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๔๗

นางสาวเจนนี

่

แหวนหล่อ ๔/๗/๒๕๓๙ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๔๘

นางสาวศิวพร สุขปรี
๑๐/๒/๒๕๓๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๔๙

นางสาวฐานิดา สาดศรี
๒๓/๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๕๐

นางสาวแสงจันทร์ พันธุ์เหลา
๑๐/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๕๑

นางสาววราภรณ์ จรัญพงษ์
๓๐/๘/๒๕๒๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๕๒

นางสาวมาลินี ดอกดิน
๑๘/๖/๒๕๔๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๕๓

นางสาวขวัญฤดี อุดมกัลป
๑๑/๖/๒๕๒๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๕๔

นางสาวศิริพร นิลชูจิตต์ ๑/๕/๒๕๒๔ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๕๕

นางสาวฝายคำ เกษรินทร์
๑๕/๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๕๖

นางสาวฉัตรภรณ์ สังเกตุ ๓/๑/๒๕๓๑ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๕๗

นางสาววราภรณ์ โพธิอินทร์

์

๑๔/๘/๒๕๓๔
เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๕๘

นางสาวอรอนงค์ เจริญสุข
๑๒/๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๕๙

นางสาวมะปราง สุขสอาด ๖/๔/๒๕๔๐ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๖๐

นางสาวสุมาลี ศรีคล้าย ๔/๙/๒๕๒๒ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๖๑

นางสาวพัชรินทร์ อ่อนคำ ๑/๗/๒๕๑๖ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๖๒

นางสาวฐานันดร์ ภูมมาเวียง
๓/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๖๓

นางสาวนฤมล สุขสินธ์
๑/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๖๔

นางสาวกองทอง มีสมกิจ
๑๐/๑๒/๒๕๐๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๖๕

นางสาวจุฬารัตน์ ศรีเดช
๓/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๖๖

นางสาวพจนีย์ สินชัย
๑/๑๒/๒๔๙๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๖๗

นางสาวเอมอร แซ่ตัง

้

๑๗/๒/๒๕๐๗
เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๖๘

นางสาวสุมนา บุนนาค ๘/๘/๒๕๒๐ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๖๙

นางสาวปยะวดี จุณณะปยะ

๑๙/๑๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๗๐

นางสาวอรษา เดือนจิตร
๑๙/๔/๒๕๒๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๗๑

นางสาวราตรี โพธิทอง

์

๗/๗/๒๕๒๒ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๗๒

นางสาวธันย์ชนก ทองห่อ ๘/๒/๒๕๓๓ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๗๓

นางสาวชนิตา เจริญพร
๒๒/๓/๒๕๓๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๗๔

นางสาวมณีรัตน์ จันทร์แสง
๒๙/๘/๒๕๑๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๑๑ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๗๕

นางสาวจีราภรณ์ ทองดี
๒๐/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๗๖

นางสาวนิภาพร บัวรักสาย

๑๙/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๗๗

นางสาวชุติกาญจน์ รุ่งโรจน์ไพบูล
๑๗/๗/๒๕๑๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๗๘

นางสาวกนกวรรณ ยุพลพันร์
๓๐/๓/๒๕๔๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๗๙

นางสาวสุปราณี โภชน์พัฒน์
๒๗/๖/๒๕๑๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๘๐

นางสาวเสาวลักษณ์ พักสีเมือง

๒๙/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๘๑

นางสาวปรารถนา ดุษฏี
๒๖/๑/๒๕๑๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๘๒

นางสาววิมลวรรณ ไชยธรรม

๑๗/๑๒/๒๕๓๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๘๓

นางสาวปรียานุช สัตระ
๑๖/๓/๒๕๓๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๘๔

นางสาวดารุณี ริมเจริญ
๑๙/๖/๒๕๐๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๘๕

นางสาวสายสุรีย์ สุขเกษม
๑๗/๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๘๖

นางสาววิภา แซ่จึง ๖/๑/๒๕๒๓ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๘๗

นางสาวคัทลียา ฉิมพาลี
๒๗/๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๘๘

นางสาวสิริพร เหมนิธิ ๗/๘/๒๕๓๒ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๘๙

นางสาวกัลยลักษณ์ มีสมบูรณ์
๑๕/๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๙๐

นางสาวเสาวภา สุภาสถาน ๙/๑/๒๕๔๒ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๙๑

นางสาววราพร สิริรัตนะวิริยะ

๒๑/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๙๒

นางสาววรรณพร คุณวุฒิปกรณ์
๒๔/๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๙๓

นางสาวจุฑามาศ ไชยวรรณ์

๒๕/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๙๔

นางสาวศิริพร ผดุงคำ ๕/๓/๒๕๓๗ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๙๕

นางสาวสุพรรณี ศรีมงคล
๔/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๙๖

นางสาวนัฐมนต์ ปานรักษา ๑/๑/๒๕๓๙ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๙๗

นางสาวประเทือง โสภา ๓๐/๘/๒๕๐๐ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๙๘

นางสาวนฤมล ขวัญเจริญ
๑๒/๑๐/๒๕๑๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๓๙๙

นางสาววริศรา ฉายอรุณ
๒๕/๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๐๐

นางสาวสิริพร ผ่องวรรณ์
๒๒/๗/๒๕๓๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๐๑

นางสาวพนิดา ศิริผล ๕/๔/๒๕๒๔ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๐๒

นางสาวสุปราณี ผลภาค ๕/๓/๒๕๒๖ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๐๓

นางสาวอาภรณ์ พงษ์นารอด
๑๕/๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๐๔

นางสาวพิมพ์ลภัส วโรดมเจริญกิจ
๒๗/๙/๒๕๓๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๐๕

นางสาวชนาพร ง่วนกี

่

๓๑/๘/๒๕๓๖
เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๐๖

นางสาวรัชนีวรรณ เทียนทอง ๘/๑/๒๕๒๓ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๐๗

นางสาวอรวรรณ พรหมเปยม ๕/๑๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๐๘

นางสาวสุวรรณ์ศรี รุณเกษม ๑/๗/๒๕๑๙ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๐๙

นางสาวปยะวรรณ แสงเงิน ๔/๒/๒๕๒๘ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๑๒ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๑๐

นางสาววรรณภา เสงียมพงษ์

่

๒๓/๖/๒๕๓๙
เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๑๑

นางสาวสุภาภรณ์ สังฆกรณ์
๖/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๑๒

นางสาวสุวิมล ละสะวันตา
๒๕/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๑๓

นางสาวเกศศินี ปแหล่
๐๔/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๑๔

เด็กชายธนธรณ์ เทศน์ดี
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว เกาะแก้ว  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๑๕

เด็กชายศักรินทร์ ทองสุขแก้ง
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว เกาะแก้ว  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๑๖

เด็กชายพงษ์ณภัทร สุจริยา
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว เกาะแก้ว  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๑๗

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

สุ่มสังข์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว เกาะแก้ว  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๑๘

เด็กชายธีรภัทร์ เอียมปริก

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว เกาะแก้ว  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๑๙

เด็กหญิงอรุณรัตน์ สมศักดิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว เกาะแก้ว  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๒๐

เด็กหญิงฉัตลดา แพเรือนทอง
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว เกาะแก้ว  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๒๑

เด็กหญิงกฤตยา เล็กยวง
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว เกาะแก้ว  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๒๒

เด็กหญิงชลธิชา ภู่หลง
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว เกาะแก้ว  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๒๓

เด็กหญิงกัลยา อุณาพันธ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว เกาะแก้ว  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๒๔

เด็กหญิงกุลธิดา สายทอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว เกาะแก้ว  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๒๕

เด็กชายปณณวรรธ อินทรศร
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว เกาะแก้ว  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๒๖

เด็กหญิงกานต์ธิดา กุจะพันธ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว เกาะแก้ว  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๒๗

เด็กหญิงธันย์ชนก สังฆพร
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว เกาะแก้ว  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๒๘

นางนวพร ช่วงโชติ
๑๖/๐๕/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว เกาะแก้ว  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๒๙

เด็กชายกรวิชญ์ นรดี
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ โคธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๓๐

เด็กหญิงชลกานต์ สุวรรณหงษ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ โคธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๓๑

เด็กหญิงณัฐณิชา นาควรสุข
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ โคธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๓๒

เด็กหญิงธนัญญา ขวัญทอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ โคธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๓๓

เด็กหญิงรัชนก ทองคำ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ โคธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๓๔

เด็กหญิงวิรัญญา พาวงษ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ โคธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๓๕

เด็กหญิงสิริวิมล อยู่วิเชียร
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ โคธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๓๖

เด็กหญิงสุพัตรา รวงผึง

้

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ โคธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๓๗

เด็กชายจิรยุ เชยกาญจน์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ โคธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๓๘

เด็กชายสุทธิภัทร อิมไพบูลย์

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ โคธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๓๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ประสงค์เจริญ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ โคธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๔๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขันธ์แก้ว
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ โคธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๔๑

เด็กหญิงจิรัชญา สุพร
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ โคธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๔๒

เด็กหญิงณัฏฐธิดา อัศวภูมิ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ โคธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๔๓

เด็กหญิงปภาพร เถาว์อ้วน

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ โคธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๔๔

เด็กหญิงพรปาวีณ์ แซ่หลู
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ โคธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๑๓ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๔๕

เด็กหญิงพัชริดา สืบราช
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ โคธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๔๖

เด็กหญิงแพรวา จีดนาเกลือ

๊

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ โคธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๔๗

เด็กหญิงสุพิชฌา หลำเนียม

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ โคธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๔๘

เด็กหญิงฐิติพร แว่นเนตร
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ โคธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๔๙

เด็กหญิงอริสรา ราชมนตรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ โคธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๕๐

เด็กหญิงพิศริศรา เรืองขำ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ โคธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๕๑

เด็กหญิงวราภรณ์ อินทร์จอหอ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ โคธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๕๒

เด็กหญิงศิรประภา ปานคะเชนทร์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ โคธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๕๓

เด็กหญิงสุภาพร ปนคำ
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ โคธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๕๔

เด็กชายพีรวัส เทียงงาม

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ โคธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๕๕

เด็กหญิงชนนมาศ เหล่าอาจ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ โคธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๕๖

เด็กหญิงญนันทนิยา อารีพุทธรักษา
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ โคธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๕๗

เด็กชายอัมรินทร์ มุ่งดี
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ โคธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๕๘

เด็กหญิงพรชนก กะถินทอง
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ โคธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๕๙

เด็กหญิงทิพยรัตน์ เพชรดอนทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ โคธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๖๐

เด็กหญิงพิริสา วีระพันธุ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ โคธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๖๑

เด็กหญิงนิภาพร นวลจันทร์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ โคธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๖๒

เด็กหญิงสิตานัน ทองคำ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ โคธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๖๓

เด็กหญิงชนัญชิดา ชลสิทธางกูร
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ โคธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๖๔

เด็กหญิงพันดาว อยู่เจริญ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ โคธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๖๕

เด็กหญิงสุวนันท์ พรมเพ็ง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ โคธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๖๖

เด็กหญิงพัชราภา จงเจริญพิศาล
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ โคธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๖๗

เด็กหญิงมาริษา ชินสุข
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ โคธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๖๘

เด็กชายปณณวิชญ์ เมฆสุวรรณ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ โคธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๖๙

เด็กชายจิรัฏฐ์ สิทธิภา
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ โคธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๗๐

เด็กหญิงสิริยากร ใหปะโท
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ โคธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๗๑

เด็กชายพีรภัทธิ

์

อ่อนชืนจิตร

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ โคธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๗๒

เด็กหญิงธันย์ชนก ชัยจำรัส

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ โคธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๗๓

เด็กหญิงภัทรวดี ภักดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ โคธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๗๔

เด็กชายธวัลรัตน์ ภูพาดแร่
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ โคธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๗๕

เด็กหญิงกัญญรัตน์ แตงชุ่ม
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ โคธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๗๖

เด็กชายมานพ มันเสมอ

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ โคธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๗๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ โทวงษ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ โคธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๗๘

เด็กชายจักรพรรค์ พลอยมุก
๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๗๙

เด็กชายกนกศักดิ

์

เจริญศรี
๑๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๑๔ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๘๐

เด็กชายสรวิชญ รุ่งฉวี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๘๑

เด็กชายกนก กิงจันทร์

่

๑๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๘๒

เด็กชายจิรคัทร โสดาธาตุ
๑๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๘๓

เด็กชายวรพงษ์ คำเงิน
๑๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๘๔

เด็กหญิงศศิการณ์ รวงผึง

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๘๕

เด็กหญิงณัฐวรรณ แสงประสิทธิ

์

๑๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๘๖

เด็กหญิงสุธาทิตย์ แก้วแจ่มศรี ๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๘๗

เด็กหญิงนคัสศร รวงผึง

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๘๘

เด็กหญิงวาสนา ยังเอียม

่

๑๗/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๘๙

เด็กหญิงขวัญทิพย์ วงศ์สวัสดิ

์

๑๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๙๐

เด็กหญิงกัญญพัชร เอียดคง

่

๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๙๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

รวงผึง

้

๑๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๙๒

เด็กชายกฤษณะ รักหาญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๙๓

เด็กชายจิรวัฒน์ เย็นเจริญ
๑๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๙๔

เด็กชายวุฒิชัย สวยลึก
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๙๕

เด็กชายพัสกร ศิริโสดา ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๙๖

เด็กชายวิสิทธิ

์

แสงทอง ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๙๗

เด็กชายภูมิราษฎร์ พรหมศิริ ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๙๘

เด็กหญิงปาลิดา พลอยมุก

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๔๙๙

เด็กหญิงอาทิตยา วันสวัสดิ

์

๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๐๐

เด็กหญิงธัญชนก รอดคล้าย ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๐๑

เด็กหญิงพรวลัย พรหมจันทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๐๒

เด็กหญิงวิศารินทร์ ประชุมสาร
๒๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๐๓

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ บุญอำ
๑๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๐๔

เด็กหญิงณัฐชา สร้อยพูล ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๐๕

เด็กชายอมรเทพ ทิมกลัน

่

๒๙/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๐๖

เด็กชายภูภาภัทร อิมทอง

่

๒๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๐๗

เด็กชายณัฐพงศ์ งามมณฑา
๒๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๐๘

เด็กชายจตุรพร จันทร์เกษม ๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๐๙

เด็กชายสิริทัศน์ พุ่มแก้ว
๑๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๑๐

เด็กชายชลธาร สาคร
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๑๑

เด็กชายเกรียงไกร ชูรัสมี
๒๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๑๒

เด็กหญิงพลอยชมพู สวยลึก
๒๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๑๓

เด็กหญิงศิริพร อินทร

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๑๔

เด็กหญิงกมลเนตร ลิมเจริญ

้

๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๑๕ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๑๕

เด็กชายชวินโรจน์ ผ่องสุวรรณ
๒๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๑๖

เด็กชายโยษิตา ฐานโอฬาร ๙/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๑๗

เด็กหญิงศิริพร สุขเกษม

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๑๘

เด็กหญิงปารัช นวมนาคะ
๑๕/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองคลอง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๑๙

เด็กชายคุณากร ชูเลิศ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๒๐

เด็กชายภูดิศ แก้วสีดา
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๒๑

เด็กชายณัฐพล เชือไผ่

้

๒๒/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๒๒

เด็กชายทีปกร ใสยราษฎร์
๑๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๒๓

เด็กชายธนบดี มาดเหมาะ
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๒๔

เด็กหญิงวรุณทิพย์ วันเพ็ง
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๒๕

เด็กหญิงอนงค์ ทองปอน
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๒๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ ผิวชะอุ่ม
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๒๗

เด็กชายปยะพงศ์ ลีศรีใส
๓๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๒๘

เด็กหญิงเพชรลัดดา แดงศรี
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๒๙

เด็กหญิงนุชจรี ไกรโสภณ
๑๐/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสุดใจวิทยา ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๓๐

เด็กหญิงภิชญา ภู่หลง
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุดใจวิทยา ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๓๑

เด็กหญิงสุภิสรา เกิดบัว
๓๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดใจวิทยา ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๓๒

เด็กชายวัชรากร ธิสาร

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดใจวิทยา ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๓๓

เด็กหญิงศิวพร ดอกแย้ม
๑๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดใจวิทยา ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๓๔

เด็กหญิงฑิภาวดี ชมพิกุล ๔/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสุดใจวิทยา ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๓๕

เด็กหญิงปณิตา พาวิชาติณิศ
๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดใจวิทยา ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๓๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ ทองแสน
๑๙/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุดใจวิทยา ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๓๗

เด็กหญิงพิมมณี แซ่ตัน

๊

๒๗/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนสุดใจวิทยา ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๓๘

เด็กหญิงธนพร จันบ้านโขด

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดใจวิทยา ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๓๙

เด็กหญิงชลปวีร์ กิตติพงษ์วรกิจ
๒๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดใจวิทยา ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๔๐

เด็กหญิงณัฐฐาพร ยะทัง
๑๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดใจวิทยา ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๔๑

เด็กหญิงกรองแก้ว รักษาภัย
๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดใจวิทยา ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๔๒

เด็กหญิงภัทรภร ยีสุ่น

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดใจวิทยา ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๔๓

เด็กหญิงพัชรพร กิมง่วนสง ๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสุดใจวิทยา ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๔๔

เด็กชายพชรพล สกุลแก้ว
๒๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดใจวิทยา ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๔๕

เด็กหญิงนันทิยา นุชประมูล
๒๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดใจวิทยา ท้องคุ้ง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๔๖

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ภาคภูมิ
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๔๗

เด็กชายศิริวัฒน์ รุ่งเรือง
๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๔๘

เด็กหญิงอารีรัตน์
สิทธิเจริญโชคชัย ๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๔๙

เด็กหญิงทิฆัมพร กาบแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ บ้านระกาศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๑๖ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๕๐

เด็กชายณัฐนันท์ นาคคล้าย
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๕๑

เด็กหญิงรวงผึง

้

ศิริพัลลภ
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๕๒

เด็กหญิงณภัทรศรณ์ ถนอมวัน
๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๕๓

เด็กหญิงสุวภัทร มนทกานติ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๕๔

เด็กหญิงเพชรรักษา เจียวพ่วง
๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๕๕

เด็กชายจิรภัทร เชือศิริ

้

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๕๖

เด็กชายเฉลิมพร ถนอมวัน
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๕๗

เด็กหญิงญาตาวี พรหมศร
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๕๘

เด็กชายธีรชาติ ปูแก้ว
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๕๙

เด็กชายกฤติเดช ธนะภิญโญยศ
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๖๐

เด็กชายกฤษฎาภรณ์ โยควิจิตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๖๑

เด็กชายขุนพล ชุมพลอโนมคุณ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๖๒

เด็กชายคณากฤต ไชยรบ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๖๓

เด็กชายชัชวีร์ เจริญสุข

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๖๔

เด็กชายเตวิช จันทร์แก้ว
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๖๕

เด็กชายไทสุมน ภาษี
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๖๖

เด็กชายธนวัฒน์ ลายลักษณ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๖๗

เด็กชายธนวิทย์ พานไธสง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๖๘

เด็กชายรัฐธรรมนูญ วดีศิริศักดิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๖๙

เด็กชายอภินันท์ เสามัน

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๗๐

เด็กชายชานนพัฒน์ อเนกรัตนเศรษฐี
๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๗๑

เด็กชายพงศธร น้อยสัมฤทธิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๗๒

เด็กชายสุวรรณภูมิ มะหูณี
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๗๓

เด็กชายพงศกร น้อยสัมฤทธิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๗๔

เด็กชายนภดล อาระหัง
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๗๕

เด็กหญิงกนกวรรณ อิมละเอียด

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๗๖

เด็กหญิงเกวลี พัฒนาภรณ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๗๗

เด็กหญิงเจนจิรา คุณพูน
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๗๘

เด็กหญิงณฐิฏวรรณ ศรีสงเปลือย

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๗๙

เด็กหญิงณัฐดามาษ เดชดวง
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๘๐

เด็กหญิงธัญดา เสวีวัลลภ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๘๑

เด็กหญิงธิญาดา นิกะดานนท์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๘๒

เด็กหญิงธิติพร ไวก้า
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๘๓

เด็กหญิงนิภาวรรณ แซ่เตียว
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๘๔

เด็กหญิงปญญาพร อินทนะ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๑๗ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๘๕

เด็กหญิงภูริชญา ยนต์ศิริ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๘๖

เด็กหญิงมลทกานต์ จุ่นนาค
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๘๗

เด็กหญิงมัญทิตา ด้วยเชย
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๘๘

เด็กหญิงวราภรณ์ แสงสร้อย
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๘๙

เด็กหญิงอนงค์รัตน์ ชัยณรงค์สกุล
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๙๐

เด็กหญิงขวัญธิดา เกิดบัว

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๙๑

เด็กหญิงปนัดดา หารโงน
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๙๒

เด็กหญิงเอเชีย บุญหล้า
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๙๓

เด็กหญิงกัลยาณี อินทะเสน
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๙๔

เด็กชายจิรพนธ์ พุทธวงศ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๙๕

เด็กชายธนชัย นาคสมบูรณ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๙๖

เด็กชายธนภัทร หนูแย้ม
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๙๗

เด็กชายนิติพล สำราญวงษ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๙๘

เด็กชายเนติธร เณรจิตร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๕๙๙

เด็กชายภรัณยู สวัสดี
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๐๐

เด็กชายภานุวัฒน์ ทัศนัต
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๐๑

เด็กชายภูริภัสร์ สาลิกา
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๐๒

เด็กชายเมธา ขีดศรีทอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๐๓

เด็กชายสุทธิฤทธิ

์

ไหมศรี
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๐๔

เด็กชายโสภณวิชญ์ ขูขุนทด
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๐๕

เด็กชายอภิวัฒน์ บางอีเกรง
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๐๖

เด็กชายอัครวิทย์ พันธง
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๐๗

เด็กชายธรรมรักษ์ ยอดนางรอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๐๘

เด็กชายสุทธิรักษ์ ปลืมจิต

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๐๙

เด็กชายพงศ์ภรณ์ เทศดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๑๐

เด็กชายมนัลวิน เร็มศรีงาม
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๑๑

เด็กชายสุพัฒนโชค พุทธ
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๑๒

เด็กหญิงจันทร์จิรา ศรีสวัสดิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๑๓

เด็กหญิงชนิกานต์ ไชยชนะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๑๔

เด็กหญิงนิชาภา ถนอมสิงห์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๑๕

เด็กหญิงเบญญาภา จะรีบรัมย์
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๑๖

เด็กหญิงปณรส หมันเพียร

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๑๗

เด็กหญิงพิชชากร เงินยวง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๑๘

เด็กหญิงวริศรา พรหมศาสตร์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๑๙

เด็กหญิงสิริเนตร สหะไชย
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๑๘ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๒๐

เด็กหญิงอริศรา เรืองผล
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๒๑

เด็กหญิงวริศรา แซ่ลิม

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๒๒

เด็กหญิงทิชานันท์ ลุลงยศ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๒๓

เด็กหญิงกันภิรมย์ จันทร์หัสดี
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๒๔

เด็กหญิงจิรนันท์ โตสิงห์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๒๕

เด็กชายกัษณ พรบัญชาตระกูล
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๒๖

เด็กชายฐิติศักดิ

์

คณะมะ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๒๗

เด็กชายธนาพิพัฒน์ ดวงหิรัญภักดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๒๘

เด็กชายนพกร แสงทอง
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๒๙

เด็กชายปุณญพัฒน์ เรืองนก
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๓๐

เด็กชายภูดิศ โภคามาตย์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๓๑

เด็กชายอโนชา สนไชย
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๓๒

เด็กชายชนาธิป พรมมา
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๓๓

เด็กชายวรเมธ เภตรา
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๓๔

เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ จันทร์ฟาเหลือม

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๓๕

เด็กหญิงชนัญชิดา นาไพบูลย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๓๖

เด็กหญิงชุติมณฑน์ ส้มดี
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๓๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศรจันทร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๓๘

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี นามไพร
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๓๙

เด็กหญิงธนันดา อินเจริญ
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๔๐

เด็กหญิงนงนภา โหงวเจริญ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๔๑

เด็กหญิงนันทนา เซรัมย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๔๒

เด็กหญิงบุศราวดี ผลสรรค์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๔๓

เด็กหญิงปนัสยา แนวทัศน์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๔๔

เด็กหญิงฝนหลวง ศรีแพ่ง
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๔๕

เด็กหญิงภัทรธิดา เนตรแสงศรี
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๔๖

เด็กหญิงภัทรภร สระสาลี
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๔๗

เด็กหญิงมณฑิตา ต่อนคำสนธ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๔๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ ภู่เด่นใจ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๔๙

เด็กหญิงวรรณกานต์ ใจจะนะ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๕๐

เด็กหญิงวริสรา โสระ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๕๑

เด็กหญิงศุภสรา เกตุเวชสุริยา
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๕๒

เด็กหญิงสุพิชชา วรวงค์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๕๓

เด็กหญิงอภัสสมา โพธิสุรินทร์

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๕๔

เด็กหญิงอัจฉริยาพร เศรษฐีรุ่งภพ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๑๙ / ๓๘๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๕๕

เด็กหญิงอัจฉรียา ศิริพัลลภ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๕๖

เด็กชายกฤตชนสรณ์ เกือสุข

้

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๕๗

เด็กชายณัฐดนัย หทัยรัฐนันท์
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๕๘

เด็กชายธนภัทร เผือกบางนา
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๕๙

เด็กชายภรัณยู ชลหิรัญ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๖๐

เด็กหญิงกมลณัส เขียวแต้ม
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๖๑

เด็กหญิงณัฐกุล คำยาน
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๖๒

เด็กหญิงธมลวรรณ ทองบุญมา
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๖๓

เด็กหญิงนัฐวรรณ ทิพวรรณ
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๖๔

เด็กหญิงพิชชานันท์ ดิษแช่ม
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๖๕

เด็กหญิงรัชญา สมถวิล

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๖๖

เด็กหญิงวาจา เหรียญทอง
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๖๗

เด็กหญิงศศิประภา กลินจันทร์

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๖๘

เด็กชายก้องคีรี เกษเวชสุริยา
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๖๙

เด็กชายชิตพล ทองเกลียง

้

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๗๐

เด็กชายชาญณรงค์ เขียวลี
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๗๑

เด็กชายชาติชาย ทิพรัตน์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๗๒

เด็กชายบุญเลิศ ชาลีชาติ
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๗๓

เด็กชายประเสริฐ แพเรือนทอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๗๔

เด็กชายภูนิมิตร ทองดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๗๕

เด็กชายยศนันต์ อ้อนวอน
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๗๖

เด็กชายศุภฤกษ์ ปานทอง
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๗๗

เด็กชายอติเทพ คารวะวงศ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๗๘

เด็กชายอมรเทพ สิริโภชน์ทวีชัย
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๗๙

เด็กชายณัฐนันท์ แก้วไทรเลิศ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๘๐

เด็กชายกันตพิชญ์ พลอยมณีวงศ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๘๑

เด็กชายกฤษณพล คำภูเขียว
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๘๒

เด็กชายธีรภัทร นิวกำแหง
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๘๓

เด็กหญิงนิสา พู่กัน
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๘๔

เด็กหญิงปวีณา สิงหเทพ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๘๕

เด็กหญิงกฤติมา ทัศบุญนาค
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๘๖

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ขันธชาติ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๘๗

เด็กหญิงชนิกานต์ บุญกล่อม
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๘๘

เด็กหญิงณัฏฐนิช จิตชืน

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๘๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ชาภักดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๒๐ / ๓๘๕

้
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สป ๒๔๖๐/๐๗๖๙๐

เด็กหญิงธัญธร ยิมนุ้ย

้

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๙๑

เด็กหญิงลลิตาพร เรืองกัณฐ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๙๒

เด็กหญิงบุษบาวรรณ เงินเจือ
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๙๓

เด็กหญิงเบญญาภา สินสวัสดิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๙๔

เด็กหญิงประภารัตน์ คงเอียม

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๙๕

เด็กหญิงปาลิตา เจริญสุข
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๙๖

เด็กหญิงพัชราภา นาคเปลือง

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๙๗

เด็กหญิงพิกุล ส่องศรี
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๙๘

เด็กหญิงพิราวรรณ วงค์คำภู

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๖๙๙

เด็กหญิงภณิดา ทองสาย
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๐๐

เด็กหญิงวรรัตน์ ทองดี
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๐๑

เด็กหญิงอังคณา ยิงยืน

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๐๒

เด็กหญิงอารดา อ้นลา
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๐๓

เด็กหญิงพรพิมล เกตุจีน
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๐๔

เด็กชายวรัญู นาอินทร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๐๕

เด็กชายขวัญชัย เนืองภักดี

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๐๖

เด็กชายจิระภาคย์ มโนเรืองโรจน์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๐๗

เด็กชายจีรยุทธ จิณะเสน
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๐๘

เด็กชายณัฐกร วิถุนัด
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๐๙

เด็กชายณัฐพล เจริญสุข
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๑๐

เด็กชายทิวากร พรมเปยม

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๑๑

เด็กชายธีระพงศ์ สุขยืนยง
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๑๒

เด็กหญิงขนิษฐา จันสมุทร
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๑๓

เด็กหญิงมิงกมล

่

มากคล้าย
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๑๔

เด็กหญิงวิลาสินี น่วมเกตุ
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๑๕

เด็กหญิงศรารัตน์ จันทร์ตือ

้

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๑๖

เด็กหญิงสิรินทรา เกียรติคุณ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๑๗

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

พุ่มเจริญ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๑๘

เด็กหญิงเบญญาภา โยมภูเวียง
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๑๙

เด็กชายกฤษฎา ภู่ทอง
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๒๐

เด็กชายกฤษดา ประยูรโต
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๒๑

เด็กชายกีรติ เอียมสาหร่าย

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๒๒

เด็กชายขวัญข้าว พลหลง
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๒๓

เด็กชายณัฏฐกร ใจเย็น
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๒๔

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญปลืม

้

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๒๑ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๒๕

เด็กชายธนวิชญ์ ทองประโคน
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๒๖

เด็กชายธันวา สิงขร

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๒๗

เด็กชายธีรยุทธ กัดทรายขาว
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๒๘

เด็กชายเศรษฐพงค์ คำศัย
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๒๙

เด็กชายสุทธนา มันตะสูตร
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๓๐

เด็กชายชยพล กมลนาวิน
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๓๑

เด็กชายพงศ์พันธุ์ สุวรรณ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๓๒

เด็กชายบัญชาการ คำหงษา
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๓๓

เด็กชายภูริภัทร ปะสาระวิน
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๓๔

เด็กชายชินวัตร พูลสวัสดิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๓๕

เด็กชายบวรทัต สานนิตย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๓๖

เด็กหญิงดาราวลี สงวนสิน
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๓๗

เด็กหญิงกวินธร เล็ดลอด
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๓๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เพชรประไพ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๓๙

เด็กหญิงฐิติพร ศรีเปยม
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๔๐

เด็กหญิงณัชชา พานิชลาน
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๔๑

เด็กหญิงธิดาพัน จันนก

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๔๒

เด็กหญิงธีระภรณ์ ยิมละมัย

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๔๓

เด็กหญิงนันทิยา ลำสัน
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๔๔

เด็กหญิงนิลาวัลย์ เพชรใสดี
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๔๕

เด็กหญิงเบญจวรรณ แปนเหมือน
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๔๖

เด็กหญิงพิจิตรา เขียวหวาน
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๔๗

เด็กหญิงศรารัตน์ รอดบรรจบ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๔๘

เด็กหญิงสุชาวลี เปลียนกระสันต์

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๔๙

เด็กหญิงสุธามาส ทิพรัตน์
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๕๐

เด็กหญิงอติกานต์ มูลโคกสูง
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๕๑

เด็กชายเกรียงไกร สีหลักร้อย

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๕๒

เด็กชายธนาวุฒิ เอียมลึก

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๕๓

เด็กหญิงกัญญาวีร์ วงษ์นาค
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๕๔

เด็กหญิงญาตินันท์ มันยืน

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๕๕

เด็กหญิงทิพย์สุดา เกษมสุข
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๕๖

เด็กหญิงธนัญญา เล็กศิริ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๕๗

เด็กหญิงภัทราพร สุทธิมาน
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๕๘

เด็กหญิงรัตนพร เซียนประเสริฐ
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๕๙

เด็กหญิงสุพรรษา จุ้ยศิริ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๒๒ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๖๐

เด็กหญิงสุพัตรา บริบูรณ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๖๑

เด็กหญิงสุภัทสตรา ละสอน
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๖๒

เด็กหญิงสุรีย์นิภา ทิพย์ปญญา
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๖๓

เด็กหญิงปรมาภรณ์ สุวรราวร
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๖๔

เด็กหญิงพรนภัทร แนบเนียน
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๖๕

เด็กหญิงอริยา ศิริเสรี
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๖๖

เด็กชายเจษฎา กิตติกุลกิจ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๖๗

เด็กชายชวณากร ทรงรอด
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๖๘

เด็กชายณัฐพล รวีรุ่งภากร
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๖๙

เด็กชายนนทกร ธรรมศิริ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๗๐

เด็กชายนนทพัทธ์ พวงมณี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๗๑

เด็กชายปณณพร เปยนวม

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๗๒

เด็กชายพงษ์พัชระ ศรีพัฒนกิจการ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๗๓

เด็กชายพชรวัฒน์ เขียวปน
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๗๔

เด็กชายศิวัช โพธิมากูล
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๗๕

เด็กชายสรวิศ โพธิเกิด

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๗๖

เด็กชายอิทธิพล วรรณฉวี
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๗๗

เด็กชายธนะเมศฐ์ วัฒนากุลวรินทร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๗๘

เด็กชายพัสกร อานนท์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๗๙

เด็กชายภัทรนันท์ กดสาพรมมา
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๘๐

เด็กชายณณฐการ รักการ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๘๑

เด็กหญิงจันทร์รัตน์ ศุภมาตร
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๘๒

เด็กหญิงจันทิมา จันทร
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๘๓

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ พรหมเรือง
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๘๔

เด็กหญิงฐายินี ไทรแช่มจันทร์
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๘๕

เด็กหญิงฐิติภา รุ่งเรือง
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๘๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ ชืนพงษ์

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๘๗

เด็กหญิงณัฐนพิน รุ่งเรือง
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๘๘

เด็กหญิงปทิตตา กระชัน

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๘๙

เด็กหญิงพุธิตา ไสยบูรณ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๙๐

เด็กหญิงภัทรศยา ลายลักษณ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๙๑

เด็กหญิงมาลินี ตองอ่อน
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๙๒

เด็กหญิงศศิพิมพ์ อามาศ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๙๓

เด็กหญิงศันสนีย์ ขุนวิเศษ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๙๔

เด็กหญิงสิริธร ศรีสวาท
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๒๓ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๙๕

เด็กหญิงสุนิตตา นิลนามมะ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๙๖

เด็กหญิงสุเมธินี อินทรศักดิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๙๗

เด็กหญิงอภิชญา ไกรรุ่ง
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๙๘

เด็กหญิงฉันทิสา ชูบ้านนา
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๗๙๙

เด็กหญิงภัทรนันท์ เรืองเกตุ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๐๐

เด็กหญิงนิรชา ธีรไกรศรี
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๐๑

เด็กหญิงวิภารัตน์ เจียรประดิษฐ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๐๒

เด็กชายกฤษดา วานานวงศ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๐๓

เด็กชายชัยพร เขียนบุตร
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๐๔

เด็กชายธนาวุธ เรืองฤทธิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๐๕

เด็กชายธเนศพล ทิพยวัน
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๐๖

เด็กชายธวัชชัย รถทอง
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๐๗

เด็กชายนิติกร ลิมเนียวตี

้ ่ ้

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๐๘

เด็กชายบัณฑิต ชาวบ้านแหลม
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๐๙

เด็กชายปฐมพร จันทร์นาฝาย

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๑๐

เด็กชายภูมิ แปนถึง
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๑๑

เด็กชายสัณฐิติ บุญเพ็ง
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๑๒

เด็กชายสิรวิชญ์ ขันธวุธ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๑๓

เด็กชายสุภณ สุวรบุตร
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๑๔

เด็กชายอรงกรณ์ แก้วสีเขียว
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๑๕

เด็กชายเอกสันติ โตนาค
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๑๖

เด็กชายภัทรพล สังคะพรม
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๑๗

เด็กชายธีรยุทธ กลินหอม

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๑๘

เด็กชายวรพล จตุรพรชัยรักษา
๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๑๙

เด็กหญิงจารุวรรณ เอียมยัง

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๒๐

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เอียดทอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๒๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แสนรัตน์
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๒๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ สกุลณี
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๒๓

เด็กหญิงนันฑิตา รัตนา
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๒๔

เด็กหญิงเนตรดาว เพ็ญจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๒๕

เด็กหญิงพรนภา ทิศนาม
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๒๖

เด็กหญิงแพรวา แสนบัณฑิต

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๒๗

เด็กหญิงวรนิษฐา พวงมณี
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๒๘

เด็กหญิงโสภิตนภา เซียนประเสริฐ
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๒๙

เด็กหญิงอริสรา ขวัญมัน

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๒๔ / ๓๘๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๓๐

เด็กหญิงอัญชลี บุญสุข
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๓๑

เด็กหญิงประภัสสร์ ดวงแก้ว
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๓๒

เด็กหญิงอริสรา บุญบำเทิง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๓๓

เด็กชายกนกศักดิ

์

งามขำ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๓๔

เด็กชายจักรพงค์ พุ่มพวง
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๓๕

เด็กชายบูรพา พูนพิพัฒน์
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๓๖

เด็กชายปรวรรษ อิมละเอียด

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๓๗

เด็กชายภวรัญชน์ สุขประเสริฐ
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๓๘

เด็กชายภูเมศวร์ ทิพย์พูนผล
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๓๙

เด็กชายเมธี ศรีสงคราม

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๔๐

เด็กชายวรวุฒิ เสวีวัลลภ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๔๑

เด็กชายวุฒิการ์ด สร้องโสม
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๔๒

เด็กชายศดิศ นวลสีทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๔๓

เด็กชายนัฐนที สุจริยา
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๔๔

เด็กชายศราวุฒิ พูลสวัสดิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๔๕

เด็กชายกฤศ เจริญทรัพย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๔๖

เด็กชายอนนทพร มีคุณเปยม
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๔๗

เด็กชายชัยชนะ ขาวพันธุ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๔๘

เด็กชายพงษ์กร กวนฮางฮวน
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๔๙

เด็กชายศิริศักดิ

์

เหล่าสำโรง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๕๐

เด็กชายภาราดร ปานทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๕๑

เด็กชายสรเดช สมบูรณ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๕๒

เด็กชายศิริพงศ์ วิชัยสอน
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๕๓

เด็กหญิงกัญญ์วรา เต็งตะคุ
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๕๔

เด็กหญิงกันยา ทองปน
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๕๕

เด็กหญิงเกศกนก สงวนพันธ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๕๖

เด็กหญิงจิราพรรณ บุญพิทักษ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๕๗

เด็กหญิงชลธิชา ไชยลอย
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๕๘

เด็กหญิงณัฐริณีย์ กองกุล
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๕๙

เด็กหญิงนำเพชร แตงรืน

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๖๐

เด็กหญิงพรรณทิพย์ สุชินทองดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๖๑

เด็กหญิงพิมพ์พิชชา อนันตวรสกุล
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๖๒

เด็กหญิงยุพิน อบอุ่น
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๖๓

เด็กหญิงลัษมน โอบอ้อม

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๖๔
เด็กหญิงวรรณพรธิมา

พูนศรี
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๒๕ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๖๕

เด็กหญิงวิมพ์วิภา เงินศรีสุข

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๖๖

เด็กหญิงวีรญาดา เกิดน้อย
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๖๗

เด็กหญิงศศิวรรณ สัมฤทธิผล

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๖๘

เด็กหญิงสุภาพร รุดดิษฐ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๖๙

เด็กหญิงสุวรรณี เมียนภูทอง

้

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๗๐

เด็กหญิงอทิตยาพร ประครองใจ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๗๑

เด็กหญิงอริสา เรืองขำ
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๗๒

เด็กหญิงอุลัยลักษณ์ ขำปลอดภัย
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๗๓

เด็กชายตรัยรักข์ ชาชุมวงค์
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๗๔

เด็กชายธีรดนย์ โพธิพฤกษ์

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๗๕

เด็กชายนครชล สังข์ทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๗๖

เด็กชายภัทรพล ส้มอัน

๋

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๗๗

เด็กชายภีมวัชร์ งามขำ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๗๘

เด็กชายมงคล นึกเว้น
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๗๙

เด็กชายมงคล รุ่งโรจน์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๘๐

เด็กชายวิศรุต พุ่มสุข
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๘๑

เด็กชายสมพงศ์ ชัยอุดม
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๘๒

เด็กชายศุภกฤต สมพันธ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๘๓

เด็กชายสถาพร นาคเกิด
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๘๔

เด็กชายปณณวิชย์ พูลสวัสดิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๘๕

เด็กชายศุภกฤต ศรีสังข์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๘๖

เด็กชายภานุวิชญ์ ฉาบพิมาย
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๘๗

เด็กชายสิริวัฒน์ หอมใจ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๘๘

เด็กชายณฐชยนต์ จตุเทน

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๘๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ วงษ์เนตร
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๙๐

เด็กหญิงกมลทิพย์ แก้วงาม
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๙๑

เด็กหญิงจิดาภา ใจรัตนหลวง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๙๒

เด็กหญิงจิรฐิติกาล ทองนิล
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๙๓

เด็กหญิงจุรีภรณ์ กาวี

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๙๔

เด็กหญิงญาณิภา บุษยโกมุท
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๙๕

เด็กหญิงณัฐวดี ทับจันทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๙๖

เด็กหญิงพรทิพย์ ทุมตาลเดียว

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๙๗

เด็กหญิงพัชธิรานันท์ นักธรรม

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๙๘

เด็กหญิงวิปสสนา สำราญพิศ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๘๙๙

เด็กหญิงสุชัญญา พวงเจริญบุญคง
๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๒๖ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๐๐

เด็กหญิงสุนิชา อยู่ดี
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๐๑

เด็กหญิงสุนิศา ทรงพิมพ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๐๒

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กันทา
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๐๓

เด็กหญิงอลิษา สุขรุ่ง
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๐๔

เด็กหญิงอาทิตยา สิทธิวัฒนาพร
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๐๕

เด็กหญิงอุทุมพร อุ่ยศรีธนาภิรมย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๐๖

เด็กหญิงภครพร อ่อนเวียง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๐๗

นายธวัชชัย อุ่นทะเล
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๐๘

นายสัญญา มหาเมธากูล
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๐๙

นางภัสราภรณ์ สุดใจ
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บ้านระกาศ  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๑๐

เด็กหญิงปรียาภรณ์ วันซวง
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๑๑

เด็กชายสืบสกุล พรสว่าง
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๑๒

เด็กชายวีรภัทร รักเชือ

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๑๓

เด็กหญิงพรรณรตี กาขาว
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๑๔

เด็กชายพิพัฒพงศ์ เพ็งนาม
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๑๕

เด็กหญิงณัฎฐณิชา นวลแก้ว
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๑๖

เด็กหญิงกุลภรณ์ เรืองเกตุ
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๑๗

เด็กหญิงวิภารัตน์ พุ่มศรีภานนท์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๑๘

เด็กหญิงอชาริณี บุญเขียว
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๑๙

เด็กหญิงพรรษนันท์ ทวีประยูร
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๒๐

เด็กหญิงศิริญญา ศุภวรรณ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๒๑

เด็กหญิงพรหมพร รองสุพรรณ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๒๒

เด็กหญิงภัคจิรา พรเจริญ
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๒๓

เด็กชายณัฐธีร์ เรืองศิริวรโชติ
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๒๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีบุญชัย
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๒๕

เด็กหญิงกัญญ์วรา จันทาวี
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๒๖

เด็กชายฐิติพงศ์ พิชัยรัตน์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๒๗

เด็กหญิงพรนัชชา ศรีวิลัย
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๒๘

เด็กหญิงสุทิวา ศรีมณี
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๒๙

เด็กชายนพคุณ บัวทอง
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๓๐

เด็กชายพงศกร คงราศรี
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๓๑

เด็กชายชนะชัย พละศิลา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๓๒

เด็กชายธนวัฒน์ ระกาศ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๓๓

เด็กหญิงสลิลทิพย์ สารสิทธิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๓๔

เด็กหญิงพนัชกร ทาดวงตา
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๒๗ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๓๕

เด็กหญิงเมวิกา พุ่มอ่อน

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๓๖

เด็กชายปรัชญ์ สุดแสง
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๓๗

เด็กชายณัฐพล ฟองมณี
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๓๘

เด็กชายชนาภัทร เทียงตรง

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๓๙

เด็กหญิงภัทรสินี สาธร
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๔๐

เด็กชายสุวัชชัย นามหนวด
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๔๑

เด็กชายพีรพัฒน์ อินทรา
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๔๒

เด็กชายณัฐภูมิ พรมกุล
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๔๓

เด็กชายพัชรพล บุตรใจ
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๔๔

เด็กหญิงสิริมา ขันขาว

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๔๕

เด็กหญิงดลญา นิยมเดชา
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๔๖

เด็กชายสรวิชญ์ ทองเลิศ
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๔๗

เด็กหญิงศุภณัฏฐา ศรีทอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๔๘

เด็กชายธนทัต เทียงอยู่

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๔๙

เด็กหญิงชาลิสา ยอมิน
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๕๐

เด็กหญิงมณีรัตน์ กันคล้อย
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๕๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ มีศรี
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๕๒

เด็กหญิงสุพัตรา จากศรีพรม
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๕๓

เด็กชายวิษณุ ภาคสุโพธิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๕๔

เด็กชายภูปกรณ์ แก้วปภังกรฉัตร
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๕๕

เด็กชายจิรวัฒน์ ท้วมเอียม

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๕๖

เด็กชายธนัชชา สมเทศ
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๕๗

เด็กชายไปศลย์ สว่างวัฒนศิริ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๕๘

เด็กหญิงวริภัทร จรดี
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๕๙

เด็กชายธนาทิพย์ จันทรเสนา
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๖๐

เด็กหญิงชลิดา ทิลารักษ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๖๑

เด็กหญิงพัฒนียา กันยาลักษณ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๖๒

เด็กหญิงแพรววนิด ขัดสา
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๖๓

เด็กชายปุญญพัตน์ ปูพบุญ
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๖๔

เด็กหญิงกัญญาพัชร โชติบริบูรณ์เวช
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๖๕
เด็กชายพงษ์จักรพรรดิ

์

พิทักษ์ธารารัตน์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๖๖

เด็กหญิงเบญญาภา พุ่มอ่อน
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๖๗

เด็กหญิงสุชัญญา ปานท่าไข่
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๖๘

เด็กหญิงทิตายา ทองเพชร
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีวิทยา เปร็งราษฎร์บำรุง  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๖๙

เด็กชายนัฐพงษ์ วันเทียง

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 (ก่อสร้างคลองด่าน)

สร่างโศก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๒๘ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๗๐

เด็กหญิงนันทิญา ขวัญยัง
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 (ก่อสร้างคลองด่าน)

สร่างโศก  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๗๑

เด็กหญิงวราภรณ์ เกษมเสถียร

๒๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 (ก่อสร้างคลองด่าน)

สร่างโศก  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๗๒

เด็กหญิงชยานันท์ มีมา
๑๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 (ก่อสร้างคลองด่าน)

สร่างโศก  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๗๓

เด็กชายสุรไชย ยิงยงค์

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 (ก่อสร้างคลองด่าน)

สร่างโศก  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๗๔

เด็กชายพิริยกร มีหวาน
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 (ก่อสร้างคลองด่าน)

สร่างโศก  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๗๕

เด็กหญิงกมลวรรณ พรมศร

๒๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 (ก่อสร้างคลองด่าน)

สร่างโศก  

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๗๖

เด็กชายกิตติธัช โลสีดา
๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๗๗

เด็กชายจิรายุ พลอยพุ่ม
๒๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ปญญาเฉียบ
๑๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๗๙

เด็กชายเดโช พุทธระสุ
๐๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๘๐

เด็กชายธีรภัทร มรรครัตน์โส
๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๘๑

เด็กชายปฏิภาณ อิมโอฐ

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๘๒

เด็กชายพรมงคล โกณฑา
๑๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๘๓

เด็กชายพุฒิพงษ์ โตประเสริฐ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๘๔

เด็กชายรังสิมันตุ์ ประฐมสุข
๐๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๘๕

เด็กหญิงจิราพร นพเก้า
๒๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๘๖

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ กุลมะณี
๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๘๗

เด็กหญิงธัญธร วรนาวิน
๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๘๘

เด็กหญิงธัญวรัตน์ สนกระแสร์
๑๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๘๙

เด็กหญิงพฤกษชาติ ดำริ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๙๐

เด็กหญิงเพ็ญพิศุทธิ

์

และแฟง
๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๙๑

เด็กหญิงแพรวา พุ่มพวง
๓๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๙๒

เด็กหญิงมณฑาทิพย์ พรมเกษ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๙๓

เด็กหญิงวรรณพร งามผล
๑๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๙๔

เด็กหญิงวรัญญา เกษมเสถียร
๒๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๙๕

เด็กหญิงไอริณ อนันต์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๙๖

เด็กชายกฤษณพล ม้าสุวรรณ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๙๗

เด็กชายจารุเดช คชรัตน์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๙๘

เด็กชายธีรพัฒน์ แพงไธสง
๒๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๗๙๙๙

เด็กชายปรเมศ ชาญสมร

๒๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๐๐

เด็กชายปณณกร ทองปอน
๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๐๑

เด็กชายภัทรพล เอียมจำรัส

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๐๒

เด็กชายวายุ รืนรมย์

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๐๓

เด็กชายสมพร บุญหว่าน
๐๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๐๔

เด็กชายอนุชิต ศรีโชติ
๑๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๒๙ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๐๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ลีลาวณิชวัฒน์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๐๖

เด็กหญิงแก้วตา เกิดสวัสดิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๐๗

เด็กหญิงญาดาพร พรหมศิริ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๐๘

เด็กหญิงธมลวรรณ วรรณวงค์
๑๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๐๙

เด็กหญิงปนิดดา ยอดพรหม
๑๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๑๐

เด็กหญิงปยะมินทร์ สุขผ่อง
๒๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๑๑

เด็กหญิงปยะรัตน์ กล่อมเกลียง

้

๑๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๑๒

เด็กหญิงภคพร วันเพ็ง
๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๑๓

เด็กหญิงภัทรวดี สามารถ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๑๔

เด็กหญิงมณฑิตา ฉลอง
๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๑๕

เด็กหญิงสุพัตรา กล่อมเกลียง

้

๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๑๖

เด็กหญิงสุภวา แซ่ตัง

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๑๗

เด็กหญิงสุวนันท์ บุญทิวนาค
๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๑๘

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ งามเลิศ
๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๑๙
เด็กหญิงอนัญลักษณ์ จินดาประดิษฐ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๒๐

เด็กหญิงอรียาพร เนตร์ชัยรัตน์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๒๑

เด็กหญิงอัครณี โพธิอำ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๒๒

เด็กชายกฤษตภาส นวลผกา
๒๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๒๓

เด็กชายฉัตรดนัย คงชมแพ่ง
๑๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๒๔

เด็กชายณัฐนันท์ สุวรรณจินดา
๒๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๒๕

เด็กชายตรัยรัตน์ กลินกุหลาบ

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๒๖

เด็กชายธนทัต ภู่พวง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๒๗

เด็กชายประเสริฐ แสงพลอย
๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๒๘

เด็กชายพงษ์ศิริ จันทร์เหม็น
๒๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๒๙

เด็กชายภาณุทัต อิทธิประเวศน์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๓๐

เด็กชายมหาสมุทร ตรีบุญ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๓๑

เด็กชายวรวุฒิ แซ่ซิม

้

๒๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๓๒

เด็กชายวัชรากร สุพร
๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๓๓

เด็กชายศตวรรษ ทรรศนีย์พงษ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๓๔

เด็กชายศุภวัฒน์ แสงจินดา
๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๓๕

เด็กชายสิทธิชัย แหยมสร้อยทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๓๖

เด็กหญิงจันทร์จิรา ศรีสุพรรณ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๓๗

เด็กหญิงจุฑามาศ นิวาสรัมย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๓๘

เด็กหญิงชลธิชา พัฒนประเสริฐ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๓๙

เด็กหญิงนลินทิพย์ แซ่ซิม

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๓๐ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๔๐

เด็กหญิงเบญญาภา พูลสวัสดิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๔๑

เด็กชายยุทธนา วงค์สา
๐๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๔๒

เด็กหญิงปยธิดา อุปแก้ว
๒๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๔๓

เด็กหญิงเพ็ญนภา ผิวงาม

๒๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๔๔

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เพ็งสุวรรณ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๔๕

เด็กหญิงสุกัญญา เรืองกิจ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๔๖

เด็กหญิงหทัยภัทร วิรัญดร

๒๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๔๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ ท้องที

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๔๘

เด็กหญิงอาคิรา โพธิเกิด

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๔๙

เด็กหญิงศศิรัศมี สุขศิริพรฤทธิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๕๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

นิเรียงรัมย์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๕๑

เด็กชายชยกร พลอยงาม
๑๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๕๒

เด็กชายไชยพร สุขจิต
๒๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๕๓

เด็กชายณัฐพงษ์ แขกโต
๐๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๕๔

เด็กชายทรงพล แซ่เหีย
๒๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๕๕

เด็กชายธนากร กลำกูล
๑๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๕๖

เด็กชายธีรพงษ์ พึงสุนทร

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๕๗

เด็กชายนันทชาติ หินทอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๕๘

เด็กชายปราโมทย์ ด้วงปน
๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๕๙

เด็กชายเพชรอรุณ มณีศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๖๐

เด็กชายรพีภัทร ปองเขต
๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๖๑

เด็กชายลักษณ์ธิเดช อ่วมสิน
๒๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๖๒

เด็กชายวรัญู จันหอม

๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๖๓

เด็กชายศุภกฤต สายคำ
๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๖๔

เด็กชายสุทิวัส จันทรา
๓๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๖๕

เด็กหญิงจิรนันท์ สนกระแสร์
๑๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๖๖

เด็กหญิงชนม์ชนก พลอยสารักษ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๖๗

เด็กหญิงชัชฏาภรณ์ สีนวม
๑๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๖๘

เด็กหญิงนวพร เพ็ชรงาม
๐๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๖๙

เด็กหญิงปรียานุช วงศ์ทองดี
๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๗๐

เด็กหญิงพรพรรณ ฉวีรัตน์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๗๑

เด็กหญิงแพรพรรณ อินทร์ฉาย
๒๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๗๒

เด็กหญิงลัลนา นิตย์เจริญ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๗๓

เด็กหญิงวารุณี จูนิยม
๑๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๗๔

เด็กหญิงสุชาดา เขียวหวาน
๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๓๑ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๗๕

เด็กหญิงอารีญา บุญรอด

๑๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๗๖

เด็กหญิงนลินรัตน์ เจริญสุข
๒๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๗๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แพเรือนทอง
๐๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๗๘

เด็กชายชลปราการ ผลเจริญ
๐๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๗๙

เด็กชายณัฐพงษ์ นิมพิพัฒน์

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๘๐

เด็กชายทรงพล ทรัพย์ชู
๐๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๘๑

เด็กชายธนพล แซ่เบ๊
๒๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๘๒

เด็กชายธนากร สุวรรณทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๘๓

เด็กชายพรพิทักษ์ จันทร์ทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๘๔

เด็กชายภควัต วรรณสิทธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๘๕

เด็กชายเมธา เกตุแก้ว
๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๘๖

เด็กชายรอมดอน พึงเอียม

่ ่

๒๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๘๗

เด็กชายวธัญู รอดจันทร์ทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๘๘

เด็กชายวรานนท์ พานทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๘๙

เด็กชายวิษณุ บิลโภชน์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๙๐

เด็กชายสันติ ชืนแผ้ว

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๙๑

เด็กชายอานนท์ ทิมเทศ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๙๒

เด็กชายอานนท์ เกตุวัตถา
๑๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๙๓

เด็กหญิงกอแก้ว วิเศษกุล
๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๙๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ ราแดง
๑๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๙๕

เด็กหญิงดวงใจ แสงคำ
๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๙๖

เด็กหญิงนันทิดา อิฐศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๙๗

เด็กหญิงปญญาพร ต่วนศรีแก้ว
๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๙๘

เด็กหญิงวรนุช ทัดสอน
๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๐๙๙

เด็กหญิงศันสนีย์ พุดมาก

๒๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๐๐

เด็กหญิงอนุสรา คงช้อย

๒๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๐๑

เด็กหญิงอารีวรรณ แจ้งภู่
๒๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๐๒

เด็กชายชัยวัฒน์ แสงแดง
๒๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๐๓

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

แสงอินทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๐๔

เด็กชายณัฐพร ภูนุช

๒๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๐๕

เด็กชายธนพัฒ สุธงษา
๐๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๐๖

เด็กชายปฏิพล แตงทอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๐๗

เด็กชายพงศ์กร เปรมเพ็ชร
๐๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๐๘

เด็กชายภคินทร์ เกิดเล
๒๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๐๙

เด็กชายยุรนันท์ พันธ์พืช
๐๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๓๒ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๑๐

เด็กชายรัชพล ช่วงโชติ
๑๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๑๑

เด็กชายวรรณพงษ์ ลิมเจริญ

้

๓๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๑๒

เด็กชายวีรชัย สมพันธุ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๑๓

เด็กชายอติวิชญ์ ซาลิม
๑๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๑๔

เด็กชายอรรถชัย ปะระกัง
๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๑๕

เด็กชายโสภณ สกุลวงศ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๑๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีสมัย
๑๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๑๗

เด็กหญิงจีรนันท์ จันทร
๒๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๑๘

เด็กหญิงชลดา รอดศรี
๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๑๙

เด็กหญิงณัชชา เกาะกิง

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๒๐

เด็กหญิงนารี เขียวแดง
๑๓/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๒๑

เด็กหญิงปณณิกา เพิมพูล

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๒๒

เด็กหญิงพัชรี ขุนทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๒๓ เด็กหญิงระพีพัฒน์ชยุดา

เหลืองงาม
๐๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๒๔

เด็กหญิงวรรณภา จ้อยมณี
๐๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๒๕

เด็กหญิงสายธาร พรประเสริฐ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๒๖

เด็กหญิงอภิชญาพร ปานคล้า
๒๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๒๗

เด็กชายกิตติทัต เนาวาสน์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๒๘

เด็กชายคมกฤษ เสริฐขุนทด
๑๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๒๙

เด็กชายชิษณุพงษ์ สุวรรณรัตน์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๓๐

เด็กชายณัฐพล ขันจำนงค์
๐๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๓๑

เด็กชายดนัย จันทร์บำรุง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๓๒

เด็กชายนฤพนธ์ แซ่เอียบ

๊

๐๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๓๓

เด็กชายประกาศิต ทรัพย์ประเสริฐ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๓๔

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

ทองสาย
๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๓๕

เด็กชายมนต์ชัย ภู่หลง
๐๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๓๖

เด็กชายรชานนท์ สอนใจ
๒๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๓๗

เด็กชายรัฐพล เหมือนแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๓๘

เด็กชายวัชรัตน์ นาวารัตน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๓๙

เด็กชายศุภกิตติ

์

สมพิทักษ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๔๐

เด็กชายสิทธิชัย วงชาลี
๓๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๔๑

เด็กชายอภิชาติ ศรีสะเกษ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๔๒

เด็กชายวรวุฒิ รอดจันทร์ทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๔๓

เด็กชายพรเทพ ทาโยธี
๒๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๔๔

เด็กชายกิตติธัช สุพัฒสร
๑๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๓๓ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๔๕

เด็กหญิงขวัญเจริญ แก้วนุ่ม
๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๔๖

เด็กหญิงชลดา รัดรอดกิจ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๔๗

เด็กหญิงเบญจพร ปานเย
๒๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๔๘

เด็กหญิงรักษิกา เกตวงษา
๑๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๔๙

เด็กหญิงวรรณวิกา บุญชู
๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๕๐

เด็กหญิงสิริลักษณ์ ก้านทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๕๑

เด็กหญิงอภิญญา มหาแจ้ว
๓๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๕๒

เด็กหญิงไอรัก อูเจริญ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๕๓

เด็กหญิงกษมาภรณ์ ยิมละมัย

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๕๔

เด็กหญิงอารยา หล่อนิล
๐๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๕๕

เด็กชายสหรัฐ ปนจขัน
๑๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๕๖

เด็กหญิงเบญจวรรณ ขำงาม

๑๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๕๗

เด็กหญิงทิพวรรณ สีพรม
๒๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๕๘

เด็กหญิงชิดชนก แยมสูงเนิน
๐๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๕๙

เด็กหญิงพนิตนันท์ เดือนเนตร์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๖๐

เด็กหญิงแพรวา สัมพันธุ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๖๑

เด็กชายไพรัชน์ น่วมศิริ
๒๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๖๒

เด็กชายวายุ ศรีสมัย
๒๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๖๓

เด็กหญิงนาวินี ปรังพันธ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๖๔

เด็กชายรุ่งรัตน์ ชมแก้ว
๒๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๖๕

เด็กชายชยกรณ์ แก้วนุ่ม
๒๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๖๖

นางสาวรสา เขียวหวาน
๒๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๖๗

เด็กหญิงศันสนีย์ แซ่ตัง

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๖๘

เด็กหญิงอรพรรณ ขวัญเนตร
๐๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๖๙

นายไกรวิชญ มีมา
๒๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๗๐

เด็กชายณัฐกานต์ แสนเวียงจันทร์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๗๑

เด็กหญิงทิพย์เกสร บัวใหญ่
๓๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๗๒

เด็กชายอนุพันธ์ จำปา
๓๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๗๓

เด็กชายเสฎฐวุฒิ เจริญชัย
๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๗๔

เด็กชายยุทธจักร์ แสงสี
๒๔/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๗๕

เด็กหญิงปรมี จองไธสง
๒๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๗๖

นายอิสระ วิลัย
๓๐/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๗๗

เด็กหญิงชลิดา ภัทรธนฐากูร
๒๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๗๘

นายนพชัย คำวงษ์ ๗/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๗๙

นายกล้าหาญ ศรีสมัย ๓/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๓๔ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๘๐

เด็กหญิงอารีวรรณ แย้มกลีบ
๒๗/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๘๑

นางสาวพรรณทิวา ใหม่กาศ ๔/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๘๒

เด็กชายนพพร สุวรรณะ
๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๘๓

เด็กชายอำพล หล่อนิล ๘/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ แกล้วกล้า
๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๘๕

นายอัมฤทธิ

์

อินทร์เทียม
๑๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๘๖

เด็กหญิงวนัสนันท์ จันเผือก

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๘๗

นายธีระพรรดิ

์

วรรณวงค์
๑๗/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๘๘

เด็กชายณพฤทธิ

์

ศรีทะนาม

๑๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๘๙

นางสาววัชราพร หารโสด
๒๓/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๙๐

นางสาวธารารัตน์ จันทร์ขวาง ๘/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๙๑

นายปณณวิชญ์ ธนันต์ชัยนพเก้า
๒๓/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๙๒

นางสาวเครือฟา ยิมกัลป

้

๑๐/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๙๓

นางสาวธิดารัตน์ ขำเถือน

่

๗/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๙๔

นางสาวพรนภา ไผ่โสภา
๑/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๙๕

นายกิตติพงศ์ นิเรียงรัมย์ ๑/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๙๖

นายยุทธกรณ์ รองงาม ๕/๓/๒๕๔๓
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๙๗

นายปุณณกันณ์ มีสุข
๗/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๙๘

นางสาวณัฐธยาน์ จิตต์รัตนสุเมธ
๒๓/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๑๙๙

นายวงศกร กองรัตน์
๑๘/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๐๐

นายสุทธิพงษ์ บำรุงศรี
๕/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๐๑

นางสาวรุ่งอรุณ เกรียงแก้ว
๒๖/๕/๒๕๔๓ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๐๒

นางสาวอทิตยา ภักดีเหลา
๗/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๐๓

นางนงค์นุช ภูมี
๑๙/๕/๒๕๑๘ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๐๔

นางสาวดุธาสิทธิ

์

แดงงาม
๑๓/๕/๒๕๒๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๐๕

นางสาวสุมาลี แสงโคตร

๑๕/๑๑/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๐๖

นางสาวชนิดา เข็มกลัด
๑๒/๒/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๐๗

นางสาวภัทรภรณ์ นัดพบสุข
๒๐/๖/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๐๘

เด็กชายสรรเพชญ โพธิศรี

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๐๙

เด็กชายนนทพัทธ์ ทองสุข
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๑๐

เด็กชายติณพัฒน์ จันทร์บำรุง
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๑๑

เด็กชายสหรัฐ
เจริญรัตน์ประทุม

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๑๒

เด็กชายธนกฤต พรหมจันทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๑๓

เด็กชายพุทธพจน์ เพ็ชรทราย
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๑๔

เด็กชายนันทวัธน์ ขีดศรีทอง
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๓๕ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๑๕

เด็กชายจิรภัทร สมบุญ
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๑๖

เด็กชายพีรการณ์ คุ้มครอง
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๑๗

เด็กชายณัฐพงศ์ สมบุญ
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๑๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ พิณทอง
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๑๙

เด็กหญิงพิมสิริ พูลผล
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๒๐

เด็กหญิงกนกพร ลุตะภาค
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๒๑

เด็กชายอภิรักษ์ ทิพย์กระจ่าง
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๒๒

เด็กชายเศรษฐกิจ โภคทรัพย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๒๓

เด็กชายณภัทร ผลโพธิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๒๔

เด็กหญิงกุลณัฐ คงคล้าย
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๒๕

เด็กหญิงอาริสา เย็นเมือง
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีล้ง

แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๒๖

เด็กชายศุภเดช สุวรรณวัฒน์ ๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๒๗

เด็กชายอนากร แก้วประเสริฐ ๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๒๘

เด็กชายธนดล มาดเหมาะ ๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๒๙

เด็กชายอำนาจ เหลืองเจริญ
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๓๐

เด็กชายชัชชัย ทองเปอ
๑๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๓๑

เด็กชายศศิกร ทิพย์เวช
๑๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๓๒

เด็กชายภานุ ทรัพย์ยา ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๓๓

เด็กชายพิภัช ดียามา
๒๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๓๔

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

บุญชู ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๓๕

เด็กชายกษิเดช เดชวิสุทธิ

์

๒๕/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๓๖

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ คชสิริสุวรรณ
๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๓๗

เด็กหญิงณภัทร แจ่มเจริญ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๓๘

เด็กหญิงณพัชศรี ยินดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๓๙

เด็กหญิงสุประวีณ์ คชสิริสุวรรณ
๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๔๐

เด็กหญิงเพชรรัตน์ สนธิสาคร
๒๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๔๑

เด็กหญิงทิพรดา พลอยพุ่ม ๘/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๔๒

เด็กหญิงนาตาลี ขันแก้ว
๑๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๔๓

เด็กหญิงอัจฉรา เกตุแก้ว ๖/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๔๔

เด็กหญิงกัลฑิรัตน์ แต่งอ่อน ๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๔๕

เด็กหญิงสุพัฒทรา จรนาผา ๔/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๔๖

เด็กหญิงสุกัญญา ท้องที

่

๒๒/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๔๗

เด็กหญิงสิริวรรณ ศรีจันทร์โฉม
๒๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๔๘

เด็กหญิงภัครมัย กาสาน ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๔๙

เด็กชายชัชวาล พูลผล
๒๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๓๖ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๕๐

เด็กชายวิทวัส รอดทอง ๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๕๑

เด็กชายครรชิต มาแขก
๒๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๕๒

เด็กชายประสิทธิพร จันทรานนท์
๒๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๕๓

เด็กชายชัยวัฒน์ เกษรพิกุล ๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๕๔

เด็กชายธนวัฒ กันภัย ๙/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๕๕

เด็กชายจิรพัฒน์ เอียมจริญ

่

๒๒/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๕๖

เด็กชายกนกพล ผลพยอง ๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๕๗

เด็กชายกิติศักดิ

์

บัวประเสริฐ
๒๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๕๘

เด็กชายปญญา พิพิธ
๑๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๕๙

เด็กชายวิรัตน์ นุชสา
๒๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๖๐

เด็กชายณัฐธวัฒน์ ประฐมสุข
๓๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๖๑

เด็กชายทะเล หอมบุบผา ๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๖๒

เด็กชายหฤษฎ์ ศิริสังวาลย์
๑๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๖๓

เด็กชายธนะนัฎฐ์ ธนันต์นิธิพร ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๖๔

เด็กชายประพนธ์ สมเทพ
๑๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๖๕

เด็กชายธรรมรัตน์ ชูดี ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๖๖

เด็กชายสุวิจักษณ์ บุญยัง
๒๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๖๗

เด็กชายภคิน วัฒนชัย
๒๓/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๖๘

เด็กชายพิพรรณ์ ทิศเนตร ๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๖๙

เด็กชายสิริกร เปยนวม
๒๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๗๐

เด็กชายวีรภาพ แก้วมณี ๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๗๑

เด็กชายอนุวัฒน์ พูลสวัสดิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๗๒

เด็กชายพชรพล แดงนาค
๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๗๓

เด็กหญิงฑิฆัมพร กิงทอง

่

๑๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๗๔

เด็กหญิงลักษณา ปานเขียว ๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๗๕

เด็กหญิงวิภาดา ฤทธิปราการชัย
๑๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๗๖

เด็กหญิงปาริชาติ พานทอง
๑๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๗๗

เด็กหญิงวรัมพร จงโยธา
๒๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๗๘

เด็กหญิงวรัทยา สายสุวรรณ
๑๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๗๙

เด็กหญิงวรรณิษา อิมเกษร

่

๒๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๘๐

เด็กหญิงสุวรรณี ไหมสีทอง
๒๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๘๑

เด็กหญิงลักษณ์ฟา เฉยแย้ม
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๘๒

เด็กหญิงภารินี สมพันธ์
๒๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๘๓

เด็กหญิงธีรดา ยืนยัง
๑๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๘๔

เด็กชายศิริมงคล สีนวม
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๓๗ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๘๕

เด็กชายเทพกานต์ แสงภู
๒๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๘๖

เด็กชายศรยุทธ วรรณวงศ์ ๘/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๘๗

เด็กชายปรเมษฐ์ โพธิศรี ๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๘๘

เด็กชายวัฒนชัย ใบเงิน ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๘๙

เด็กชายญาณวัฒน์ แจ่มศรี
๒๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๙๐

เด็กชายสิทธินนท์ ทองคำ
๒๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๙๑

เด็กชายสรยุทธ บังเกิดผล
๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๙๒

เด็กชายบุญฤทธิ

์

ฉายอรุณ
๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๙๓

เด็กชายภัชรพล คุ้มเณร
๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๙๔

เด็กชายสุวรรณภูมิ แสงเทียน
๒๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๙๕

เด็กชายธนวัฒน์ ปอมถาวร
๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๙๖

เด็กชายอนันต์ โยวสี

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๙๗

เด็กหญิงสุนิสา ปนคำ
๑๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๙๘

เด็กหญิงชลธิชา ทิศเนตร
๒๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๒๙๙

เด็กหญิงสุกัญญา สุกะรินทร์
๒๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๐๐

เด็กหญิงนลพรรณ สุวรรณ
๒๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๐๑

เด็กหญิงเกศสุดา พลอยงาม ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๐๒

เด็กหญิงนงนภัส เวชโช่ ๗/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๐๓

เด็กหญิงโสรยา ขำคม
๓๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๐๔

เด็กหญิงปฐมนัทธ์ สุขอันเลิศ
๑๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๐๕

เด็กหญิงกมลศิริ เรืองเดช ๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๐๖

เด็กหญิงวรัทยา วรรณวงค์
๒๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๐๗

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แกล้วกล้า
๒๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๐๘

เด็กหญิงณัฐนิชา วงศ์เทพ
๑๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๐๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ทองสันเทียะ
๒๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๑๐

เด็กหญิงณัฎฐณิชา สีนวม ๕/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๑๑

เด็กหญิงพรทิวา สุขมะ
๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๑๒

เด็กชายจักรพงศ์ นิวาสรัมย์
๒๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๑๓

เด็กชายนพพร ทับทิม ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๑๔

เด็กหญิงกัญญา โชติเสน

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๑๕

เด็กหญิงธัญษา สุวิมล
๑๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๑๖

เด็กชายภัทรพงษ์ สุขสี
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๑๗

เด็กชายจีรศักดิ

์

ดิษฐพงษ์ ๔/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๑๘

เด็กหญิงหัสยา แพรศิริ ๘/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๑๙

เด็กหญิงณัฐณิชา เนตรสงคราม
๒๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๓๘ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๒๐

เด็กหญิงภูษณิสา เอเดิง
๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๒๑

เด็กหญิงศิรดา เอเดิง
๒๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๒๒

เด็กชายครรชิต โมฆรัตน์
๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๒๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ปงแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๒๔

เด็กหญิงวนิดา ขาวบัณฑิต ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๒๕

เด็กชายยศภัทร จันทร์แก้ว
๑๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๒๖

เด็กชายชนันธร ละม้ายนิล
๒๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๒๗

เด็กชายภานุพันธ์ ทัศประดิษฐ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๒๘

เด็กชายธีรภัทร ช่อสุวรรณ
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๒๙

เด็กหญิงณัฐนรี บัวคลี

่

๒๔/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๓๐

เด็กหญิงพรรษกร สิงหนาท
๓๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๓๑

เด็กชายสิรภัทร์ แก้วเห็ม
๑๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๓๒

เด็กชายวรชัย เรืองกัณฐ์ ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๓๓

เด็กชายธีรภัทร วงค์สม ๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๓๔

เด็กชายจอมศิริ ใจสดศรี ๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๓๕

เด็กชายวรเมธ จีเพชร

้

๑๔/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๓๖

เด็กหญิงอรรธนมาศ จันแดง
๑๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๓๗

เด็กชายชุติพันธุ์ ธีรัชธรรมสรณ์
๒๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๓๘

เด็กชายวัชรานนท์ ฮดสูงเนิน
๑๒/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๓๙

เด็กชายอธิป วรรณวงค์
๒๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๔๐

เด็กชายเกริกชัย นันทะสาร
๓๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๔๑

เด็กชายธีรภัทร นันกระโทก ๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๔๒

เด็กชายเศรษฐพงศ์ มีทอง
๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๔๓

เด็กชายธีเดช ลองงาม

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๔๔

เด็กชายภูดิศ หนูเทพย์ ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๔๕

เด็กชายจักรพันธุ์ บุญเสริม
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๔๖

เด็กหญิงธิดาวรรณ ส่งศรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๔๗

เด็กหญิงปรีญาพร พัฒประคอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๔๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เบ๊ะกี
๑๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๔๙

เด็กหญิงกนกชนม์ สร้อยอำภา ๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๕๐

เด็กหญิงกมลชนก สนไชย

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๕๑

เด็กหญิงภารดี สร้อยอำภา
๒๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๕๒

เด็กหญิงถาวรีย์ โพธิศรี

์

๒๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๕๓

เด็กหญิงพรรณิดา วงค์อุปปา
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๕๔

เด็กหญิงสุพิชญา บุญนาค ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๓๙ / ๓๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๕๕

เด็กชายวรรธนะ ทองยา ๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๕๖

เด็กหญิงอังคณา จันทร์ศิริสุข

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๕๗

เด็กชายสุพิพัฒน์ อำอ่อน
๒๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๕๘

เด็กชายภาคิน เกียรติกระโทก
๑๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๕๙

เด็กชายปฎิภาณ พันธ์แย้ม
๒๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๖๐

เด็กชายอุดมศักดิ

์

บุตรสวัสดิ

์

๘/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๖๑

เด็กชายธนกฤต ปานนิล

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๖๒

เด็กชายบุตร ภักดีเหลา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๖๓

เด็กชายธราธิป รามโคกกรวด
๑๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๖๔

เด็กหญิงสุนิสา คงชนะ ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๖๕

เด็กหญิงนพรัตน์ สุขมะ
๑๙/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๖๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ สีนวม

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๖๗

เด็กหญิงณัชชา สุขเลิศ
๓๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๖๘

เด็กหญิงเบญจมาศ ทองสาย
๑๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๖๙

เด็กชายชลาธาร มาศเหมาะ
๒๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๗๐

เด็กหญิงมุฑิตา กะการดี
๒๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๗๑

เด็กหญิงพรธิตา โพธิศรี

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๗๒

เด็กชายธีรพันธ์ อำอ่อน ๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๗๓

เด็กชายมงคล ศรีวัฒน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๗๔

เด็กหญิงสมหญิง ช้อยอุบล ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๗๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ จิตรจันทร์ ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส มงคลโคธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๗๖

เด็กชายธีระพัด พันศรี
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดหวาย ลาดหวาย  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๗๗

เด็กชายณภัทร กันภัย
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดหวาย ลาดหวาย  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๗๘

เด็กชายวายุ เพิมพูน

่

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดหวาย ลาดหวาย  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๗๙

เด็กชายรัชพล เกตุแปน
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดหวาย ลาดหวาย  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๘๐

เด็กชายธนาธร เหมสมิติ
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดหวาย ลาดหวาย  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๘๑

เด็กหญิงวาสนา ทับพลี
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดหวาย ลาดหวาย  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๘๒

เด็กชายจิรายุทธ บัวเทศ
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดหวาย ลาดหวาย  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๘๓

เด็กหญิงภัทรวดี ภูตีกา
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดหวาย ลาดหวาย  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๘๔

เด็กชายนพรัตน์ เมืองสังข์
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดหวาย ลาดหวาย  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๘๕

เด็กหญิงภีรดา บุญรอด
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดหวาย ลาดหวาย  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๘๖

เด็กชายทรงสิทธิ

์

อาจสามารถ
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดหวาย ลาดหวาย  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๘๗

เด็กชายภาณุพงศ์ จันทร์นุช
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดหวาย ลาดหวาย  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๘๘

เด็กหญิงวรัญญา แสงทอง
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดหวาย ลาดหวาย  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๘๙

เด็กหญิงอภิชญา ศรีเสนา
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลาดหวาย ลาดหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๔๐ / ๓๘๕

้
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สป ๒๔๖๐/๐๘๓๙๐

เด็กหญิงอุษากรณ์ โพธิเจริญ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดหวาย ลาดหวาย  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๙๑

เด็กหญิงณัฐธิชา แต่งศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดหวาย ลาดหวาย  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๙๒

เด็กชายกัญชพงศ์ ปานมีสิทธิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดหวาย ลาดหวาย  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๙๓

เด็กชายอุดมทรัพย์ จำปาเงิน
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดหวาย ลาดหวาย  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๙๔

เด็กหญิงสุพัตรา สุพร
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดหวาย ลาดหวาย  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๙๕

เด็กหญิงทัศนียา พัฒทานี
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดหวาย ลาดหวาย  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๙๖

เด็กหญิงนำฝน บุญนารถ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดหวาย ลาดหวาย  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๙๗

เด็กชายภานุพงค์ บุญเรือน
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสร่างโศก สร่างโศก  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๙๘

เด็กชายณัฐธนัย ทองสุข
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสร่างโศก สร่างโศก  

สป ๒๔๖๐/๐๘๓๙๙

เด็กชายบูรณาการ หมีปา
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสร่างโศก สร่างโศก  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๐๐

เด็กชายศุภกร ปลืมใจสุข

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสร่างโศก สร่างโศก  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๐๑

เด็กชายนัฐพล บุญเดช
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสร่างโศก สร่างโศก  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๐๒

เด็กชายเจษฎา อ๊อดทอง
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสร่างโศก สร่างโศก  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๐๓

เด็กชายรัตภูมิ เหมือนวิหาร
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสร่างโศก สร่างโศก  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๐๔

เด็กหญิงสุภาวดี เรืองแจ่ม

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสร่างโศก สร่างโศก  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๐๕

เด็กหญิงสุปราณี ชืออุ่น

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสร่างโศก สร่างโศก  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๐๖

เด็กหญิงชมพูเนกย์ อิมมาก

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสร่างโศก สร่างโศก  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๐๗

เด็กหญิงวณิชญา พวงผกา
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสร่างโศก สร่างโศก  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๐๘

เด็กชายเจษฎา พรเจริญ
๒๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๐๙

เด็กชายเจมส์บอนด์ สดชืน

่

๑๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๑๐

เด็กชายไชยภัทร ไปแดน
๑๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๑๑

เด็กชายทิชานนท์ มีสง่า

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๑๒

เด็กชายธรกร มีสง่า
๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๑๓

เด็กชายธนดล แดงพลาย

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๑๔

เด็กชายรัชชานนท์ ผลศิริ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๑๕

เด็กชายรัตนากร หนูนิล
๒๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๑๖

เด็กชายยุทธชัย สุขรุ่ง
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๑๗

เด็กชายสุทธินัย ฉันทวิจัยกุล
๒๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๑๘

เด็กชายอลงกรณ์ ทองพลี
๒๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๑๙

เด็กหญิงกัญจน์อมล รัศมี
๑๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๒๐

เด็กหญิงบุญญิตา สว่างอารมย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๒๑
เด็กหญิงพลอยบุรินพร

ทองดี
๑๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๒๒

เด็กหญิงศศิวิมล เมฆกระจาย
๑๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๒๓

เด็กหญิงเสาวนีย์ หลิมเจริญ
๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๒๔

เด็กหญิงสุนิสา วันเปย ๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๔๑ / ๓๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๒๕

เด็กหญิงสุปรียา ทองพลี ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๒๖

เด็กหญิงสุพรรษา พวงเสน
๒๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๒๗

เด็กหญิงณัชชา รุ่งเรือง
๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๒๘

เด็กหญิงสินิสา เหลืองสุขเจริญ
๓๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๒๙

เด็กหญิงกมลวรรณ ทวีคูณ
๑๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๓๐

เด็กหญิงเกศกนก เลพิมาย
๑๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๓๑

เด็กชายเอกราช ภู่แจ้ง
๒๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๓๒

เด็กหญิงชลธิชา ไกรเชย
๑๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๓๓

เด็กหญิงวิมพ์วิภา ขวัญแน่น ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๓๔

เด็กหญิงนิศามณี จิวบุญ

๋

๘/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๓๕

เด็กหญิงนิศารัตน์ จิวบุญ

๋

๘/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๓๖

เด็กชายวาทะศิลป ประทาน
๒๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๓๗

เด็กชายกานต์ บุญไทย
๒๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๓๘

เด็กหญิงสุวรรณา ไทยสุรินทร์
๑๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๓๙

เด็กชายชนะพล คุณพะมา
๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๔๐

เด็กหญิงณัฐนันท์ ลำพึง
๑๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๔๑

เด็กหญิงวิวรรธณี ภูแชมโชติ
๒๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๔๒

เด็กหญิงชลลัดดา ทีนัย
๑๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๔๓

เด็กชายกิตติพล มูลจันทร์
๑๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๔๔

เด็กชายธนวุฒิ งามสันเทียะ
๑๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๔๕

เด็กชายอดิเทพ ขุมเงิน
๑๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๔๖

เด็กหญิงเพ็ญนภา บุญบำเทิง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๔๗

เด็กชายชาลดล โพธิศรี

์

๑๙/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๔๘

เด็กชายธีรภัทร กกหอม ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๔๙

เด็กชายปวิช ไกรเชย
๒๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๕๐

เด็กชายพิเชษฐ์ชัย ใจคำลือ
๒๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๕๑

เด็กชายภูมิภัทร ร่าเริง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๕๒

เด็กชายสันติภาพ บุ้งจันทร์
๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๕๓

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ไล่เซียงฮ้อ
๑๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๕๔

เด็กชายอรรถพล ดัชถุยาวัตร ๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๕๕

เด็กชายอลงกต เย็นสบาย
๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๕๖

เด็กหญิงนำผึง

้

เค้าแดง
๑๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๕๗

เด็กหญิงชลดา ศรีละคร ๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๕๘

เด็กชายชนะชัย ชัยทอง
๑๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๕๙

นายมิกกี

๊ ้

มาเจาะเอ๊ะ
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๔๒ / ๓๘๕

้
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สป ๒๔๖๐/๐๘๔๖๐

เด็กหญิงกลมลักษณ์ ชัยสุวรรณ
๑๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๖๑

เด็กชายณัฐพงษ์ แซ่ตัน

้

๒๘/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๖๒

เด็กชายเทวราช โฉมฉิน
๑๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๖๓

เด็กชายธนพัฒน์ แสงศิริรัตนชัย
๑๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๖๔

เด็กชายพิพัฒน์ ทองดี
๑๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๖๕

เด็กชายภัทรดนัย น้อยหล้า

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๖๖

เด็กชายภูริภัทร ช้างแย้ม

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๖๗

เด็กชายระพี เสือชืน

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๖๘

เด็กชายสุรชัย ฤทธิเดช
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๖๙

เด็กหญิงทิพวรรณ เกตุประยูร ๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๗๐

เด็กหญิงนฤมล พ่วงสอน
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๗๑

เด็กหญิงพัชราภา มาทอง
๒๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๗๒

เด็กหญิงภานุมาศ มาลามูลศรี
๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๗๓

เด็กหญิงวริศรา พระสุรัตน์
๒๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๗๔

เด็กหญิงสุริวิมล สวนเพ็ชร
๒๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๗๕

เด็กชายศุภวิชญ์ แก้วผล
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๗๖

เด็กชายสิทธิพร คงอิม

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๗๗

เด็กหญิงสุภัสสร ไกรเชย
๑๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๗๘

เด็กชายณธพล ศรีเพียงจันทร์
๒๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๗๙

เด็กชายบัณฑิต ศรีประเสริฐ ๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๘๐

เด็กหญิงมณทนา โตเจริญ
๒๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๘๑

เด็กชายธีรัช ทองทาบ
๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๘๒

เด็กชายภูวดล บรรณามล
๑๙/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๘๓

เด็กชายรณันญพงศ์ ช้างแย้ม

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๘๔

เด็กชายวศิน คำวันดี
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๘๕

เด็กชายณัฐพงศ์ ภู่สุข
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๘๖

เด็กชายตุลาพงษ์ ศรีนันชัย
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๘๗

เด็กชายสิทธินนท์ โฉมฉาย
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๘๘

เด็กหญิงจันทิมา เปยมปน
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๘๙

เด็กหญิงมุกดา แสงศิริรัตนชัย
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๙๐

เด็กหญิงรักสนา รุ่งศิริ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๙๑

เด็กชายจิระวัฒน์ นาคคล้าย
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๙๒

เด็กชายณัฎฐากร แซ่ตัน

๊

๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๙๓

เด็กชายไตรทิพย์ สุดสาคร
๑๕/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๙๔

เด็กชายธนากร พรนิคม ๗/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๔๓ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๙๕

เด็กชายประวิทย์ เทียงประเสริฐ

่

๑๓/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๙๖

เด็กชายศิลา สวนจัน

่

๒๒/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๙๗

เด็กหญิงนงนุช สุขสวัสดิ

์

๖/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๙๘

เด็กหญิงมัณฑนา กรโกษา
๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๔๙๙

เด็กชายภัทรพงษ์ ชานนท์
๑๙/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๐๐

เด็กชายกรกฎ ศิริจันทร์
๒๖/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา นิยมยาตรา  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๐๑

เด็กชายชัยวัฒน์ แก้วชัยปุน
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๐๒

เด็กชายพงศกร แสงแก้ว
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๐๓

เด็กชายเดชาธร ไม้อบเชย

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๐๔

เด็กชายอนุสรณ์ สุวรรณวงศ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๐๕

เด็กชายธนโชติ พันธ์ผูก
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๐๖

เด็กชายจักรกฤษณ์ เมืองเรือง
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๐๗

เด็กหญิงสร้อยมณี เกลียงเกลา

้

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๐๘

เด็กหญิงวันวิสาข์ ทองเพ็ชร
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๐๙

เด็กหญิงนาตาชา เลิศสุรัตน์
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๑๐

เด็กหญิงหทัยชนก สะสินสัย
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๑๑

เด็กหญิงศิรประภา ทองอ่วม
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๑๒

เด็กหญิงปณิตา อ่อนสวด
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๑๓

เด็กหญิงสุพัตรา แขกซอง
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๑๔

เด็กหญิงนำเพชร ปานทอง
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๑๕

เด็กหญิงรักษิตา พุ่มเจริญดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๑๖

เด็กหญิงศศิกานต์ งามขำ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๑๗

เด็กชายภัทรกร ลายลักษณ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๑๘

เด็กชายวีรวัฒน์ จุ้ยศิริ
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๑๙

เด็กชายศิวะ ซิงห์
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๒๐

เด็กชายณฐกร ศิรินัย
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๒๑

เด็กหญิงสุวรรณรัตน์ มามาก
๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๒๒

เด็กหญิงวัชรินทร์ สุวรรณโรจน์
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๒๓

เด็กชายธนภัทร นกเหมือน
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๒๔

เด็กชายกฤษณะพงษ์ งามขำ
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๒๕

เด็กชายพุฒิพงค์ แก่นนวลศรี
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๒๖

เด็กชายศรราม สิงห์อุดร
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๒๗

เด็กชายธนวัฒน์ น่วมวิจิตร
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๒๘

เด็กชายชุติพงค์ เสวีวัลลภ
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๒๙

เด็กชายรัฐภูมิ แสงสุข
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๔๔ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๓๐

เด็กชายบรรณกร ขำการะเกตุ
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๓๑

เด็กชายณัฐภูมิ สุขสบาย
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๓๒

เด็กหญิงอรจิรา ปนทอง
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๓๓

เด็กหญิงกานต์มณี เสวีวัลลภ
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๓๔

เด็กหญิงศุภิสรา แซ่ตัง

๊

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๓๕

เด็กหญิงพิมลวรรณ ไวก้า
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๓๖

เด็กหญิงจริญญา กิมตันมัว

้

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๓๗

เด็กหญิงลลิตา บุญประดับ
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๓๘

เด็กหญิงศรัญญา แสงดีแน่
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๓๙

เด็กหญิงจิรัชยา ชัยเลิศ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๔๐

เด็กหญิงปภาวรินทร์ เงินเจือ
๒๘/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๔๑

เด็กชายชัชชาล เสวีวัลลภ
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๔๒

เด็กชายวิษณุ ภู่บุบผา
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๔๓

เด็กหญิงธัญรดา มะวรคนอง
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๔๔

เด็กหญิงธัญรดี มะวรคนอง
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๔๕

เด็กชายปรเมศวร์ ศรีนวล
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๔๖

เด็กชายธนากร มีศรีสุข
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๔๗

เด็กชายนิพิฐพนธ์ จบศรี
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๔๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ขวัญข้าว
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๔๙

เด็กชายปริญญา ปานทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๕๐

เด็กชายพรเทพ ทมธิแสง
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๕๑

เด็กชายพีรพงษ์ สีล้ง
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๕๒

เด็กชายพลวัฒณ์ ตันวงษ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๕๓

เด็กชายศุทธวีร์ โพธิผำใหญ่

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๕๔

เด็กชายอนันต์ ทองล้อม
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๕๕

เด็กชายอภิรักษ์ เอียมสะอาด

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๕๖

เด็กหญิงจิราภา อุ่นใจ
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๕๗

เด็กหญิงนัฐนิชา เลิศสุรัตน์
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๕๘

เด็กหญิงณารา ชีวิไล
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๕๙

เด็กหญิงดรัลพร ลาภวิไล
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๖๐

เด็กหญิงดวงศิริรัตน์ เอียมโพธิศักดา

่ ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๖๑

เด็กหญิงปาริฉัตร แสนบัณฑิตย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๖๒

เด็กหญิงวิไลวรรณ การจุระ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๖๓

เด็กชายกิติทัศ ธานีสมุทร
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๖๔

เด็กหญิงนพวรรณ เสวีวัลลภ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๔๕ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๖๕

เด็กชายสุรเชษฐ์ ศิลปศาสตร์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๖๖

เด็กชายภควัตร โพธิทอง

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๖๗

เด็กชายธนชาติ เชือเจริญ

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๖๘

เด็กชายชัชพงศ์ ประสงค์เลิศ
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๖๙

เด็กชายกิตติรักษ์ เจริญสุข
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๗๐

เด็กชายกิตติชัย ทองยศ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๗๑

เด็กหญิงสุนิสา กองสูงเนิน
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๗๒

เด็กหญิงสหัทยานาวี เสวีวัลลภ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๗๓

เด็กชายกฤตภาส อรรถเศรษฐศิริ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๗๔

เด็กชายศราวุธ ใจเอือ

้

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๗๕

เด็กหญิงสุทัตตา ลมเย็น
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๗๖

เด็กหญิงฐิติมา สารวัตร

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๗๗

เด็กชายนฤทธิ

์

ปานทอง
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๗๘

เด็กหญิงธนาวดี ภูมี

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๗๙

เด็กหญิงวิชญาพร ปูดำ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๘๐

เด็กหญิงอจลญา ทองแสนคำ ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๘๑

เด็กหญิงอชิรญา ทองแสนคำ ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๘๒

เด็กชายเจษฎาภรณ์ หนูน้อย
๓๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๘๓

เด็กหญิงศิรดา เขียวขาว
๑๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๘๔

เด็กหญิงปานวาด ญานสาลี
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๘๕

เด็กหญิงเลิศนรา แก้วมูณี
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๘๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ เปลืองเชยจันทร์

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๘๗

เด็กชายอดิศร ปะอีกูล
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๘๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ขันชูสวัสดิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๘๙

เด็กชายรัตนชัย คล้ายสุวรรณ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๙๐

นางปราณี แย้มเกษร
๐๑/๐๕/๒๕๐๐

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๙๑

นางสาวมาลี เฮงสุวรรณ
๐๑/๐๕/๒๕๐๕

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๙๒

นางกมลวรรณ เฮงสุวรรณ
๑๕/๐๒/๒๕๐๘

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๙๓

นายภราดร แสงอุไร
๓๑/๐๑/๒๕๒๗

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๙๔

นางสาวไอริณ พิพัฒน์รังสรรค์
๒๘/๐๒/๒๕๒๘

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๙๕

นายพร้อมพันธุ์ ลายลักษณ์

๑๕/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๙๖

นายธีระวัฒณ์ ฤทธิกิง

์ ่

๒๖/๐๙/๒๕๒๖

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๙๗

นางสาวลักขณา สตาดี
๑๙/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๙๘

นางสาวจิราพร จ้อยมีผล
๑๕/๐๒/๒๕๒๕

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๕๙๙

นางสาวนารีรัตน์ ไกรมงคล
๒๔/๐๑/๒๕๓๖

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๔๖ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๐๐

นางสาวมินทร์ชิสา อริยเอกอนันต์
๑๖/๐๖/๒๕๒๗

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๐๑

นางสาวสุปราณี บุญมัง

่

๑๙/๐๖/๒๕๑๖

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๐๒

เด็กชายนีโอ สารารักษ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๐๓

เด็กหญิงชมพูนุท แก้มนวล
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๐๔

เด็กหญิงวรัญญา สุขเทศ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๐๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ จินดารักษ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๐๖

เด็กชายธนพนธ์ มวลไธสง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๐๗

เด็กชายพรพจน์ แซ่เอียบ

๊

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๐๘

เด็กชายสิทธิกร ปติ
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสกัด 80 ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๐๙

เด็กหญิงชัญญานุช ศิริพันธ์
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสกัด 80 ปานประสิทธาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๑๐

เด็กชายศิวกร แซ่เจ่น
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๑๑

เด็กชายอิทธิพร ปอมสัมฤทธิ

์

๗/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๑๒

เด็กชายวีรภัทร บุญอุย
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๑๓

เด็กชายธนวัฒน์ ตึกสูงเนิน
๑๘/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๑๔

เด็กชายพงศภัค แสงทอง
๑๖/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๑๕

เด็กชายสิทธิชัย ศรีสมุทร ๙/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๑๖

เด็กชายณัฏฐชัย สอนพูด
๑๘/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๑๗

เด็กหญิงพิลัยวรรณ์ กมลนาวิน ๓๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๑๘

เด็กหญิงชลลดา พึงพร้อม

่

๒๕/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๑๙

เด็กหญิงศุภสุตา คงเอียม

่

๕/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๒๐

เด็กหญิงณัฐธิชา ม่วงมี
๒๘/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๒๑

เด็กหญิงกุลภัสร อินทศรี ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๒๒

เด็กหญิงนาขวัญ จาดคล้าย ๙/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๒๓

เด็กหญิงขวัญกมล บุญเพชร
๑๔/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๒๔

เด็กหญิงประภัสสร อิทรพาพรหม
๒๗/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๒๕

เด็กชายปฏิญาณ ดำสนิท
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๒๖

เด็กชายรัชวลัญช์ เรืองขำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๒๗

เด็กหญิงนพรัตน์ ตังเทียมพงษ์

้

๑๑/๒๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๒๘

เด็กหญิงกฤตยา กอไหล ๘/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๒๙

เด็กชายณัฐพล ทะแดง
๑๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๓๐

เด็กหญิงอาริษา สวามิ
๒๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๓๑

นางสาวฉัตราภรณ์ สัตยารังสรรค์
๑๙/๐๑/๒๕๓๖

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๓๒

นางสาวจุริยา จันลาวงศ์
๑๓/๐๗/๒๕๓๑

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๓๓

นางสาวอริศรา ยากับ

๑๔/๑๑/๒๕๓๒

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๓๔

นางพรรณี สมบูรณ์
๐๘/๐๙/๒๕๐๖

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๔๗ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๓๕

นางสาววรวลัญช์ เรืองขำ
๒๙/๐๔/๒๕๒๔

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๓๖

นายปริญญา ทับจันทร์

๑๒/๑๑/๒๕๓๓

โรงเรียนคลองสะบัดจาก สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๓๗

เด็กชายรัชชานนท์ แจ้งถินปา

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๓๘

เด็กชายเมฆา นงนุช
๑๙/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๓๙

เด็กหญิงพัชชา สวัสดี
๑๒/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๔๐

เด็กหญิงกมลลักษณ์ บุบผาโภชน์ ๘/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๔๑

เด็กหญิงปาริฉัตร สวัสดี
๒๔/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๔๒

เด็กหญิงวรัญญา สุ่มทอง
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๔๓

เด็กชายสิริชัย ภู่เย็น ๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๔๔

เด็กชายกิตติธเนศ

์

เถาแตง
๒๔/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๔๕

เด็กชายกิตติพิชญ์ เถาแตง
๒๔/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๔๖

เด็กชายโสภณ เจริญธรรม ๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๔๗

เด็กชายณัฐสิทธิ สีแดง
๒๕/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๔๘

เด็กชายพิชัย ใยเมือง
๒๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๔๙

เด็กชายสหรัฐ ยุพาพิน
๓๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๕๐

เด็กชายนเรศ บุญเทศ
๑๘/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๕๑

เด็กชายพีรสิทธิ

์

สุรามาตร์
๑๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๕๒

เด็กหญิงณัฐชา คงวัน ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๕๓

เด็กหญิงพิชญธิดา คงเพ็ชรศักดิ

์

๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๕๔

เด็กหญิงสโรชา นิลทัด ๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๕๕

เด็กหญิงพรชนก ชัยนรงค์
๑๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๕๖

เด็กหญิงเกศรินทร์ สุ่มทอง
๑๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๕๗

เด็กหญิงดวงหทัย เรืองศิริ
๑๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๕๘

เด็กชายกฤษฎา สุขถนอม
๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๕๙

เด็กชายธนพล โบราณ
๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๖๐

เด็กชายกฤษฎา ผลเจริญวิสูตร
๑๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๖๑

เด็กชายรพีภัทร เอมอ่อน
๒๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๖๒

เด็กชายวีรพล น่วมเกตุ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๖๓

เด็กชายอภิเชษฐ์ ทรัพย์อร่าม
๓๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๖๔

เด็กชายนรินทร์ บุณเทศ ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๖๕

เด็กชายนภัส ทองวิสัย
๒๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๖๖

เด็กชายกฤติพงศ์ หมันหินราช

่

๑๓/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๖๗

เด็กหญิงสุชานรี ผูกพัน
๒๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๖๘

เด็กหญิงจิราภัทร บุบผาโภชน์
๒๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๖๙

เด็กหญิงอาทิตยา เอียมละออ

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สุคันธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๔๘ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๗๐

เด็กหญิงกัญญาวีร์ อ้นลา
๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๗๑

เด็กหญิงนำใส เจริญสุข ๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๗๒

เด็กหญิงมุนินทร์ สถานทรัพย์
๑๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๗๓

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ เสนกระจาย ๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๗๔

เด็กหญิงชลธิชา ต้นกระโทก

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๗๕

เด็กหญิงพัชรพร เหลืองงาม
๒๗/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๗๖

เด็กหญิงปราณปรียา เปรมชาวนา
๑๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๗๗

นายณัฐพล แก้วประพาฬ
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๗๘

นายสวัสดิ

์

ว่องวัฒนกูล
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๗๙

นางสาวพรธิดา สุภารี
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๘๐

นางสาวสรรยาภรณ์ ไผ่เฉลิม
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๘๑

นายณัฐชนันท์ เจียรสุวรรณ

๑๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๘๒

นายธนวัฒน์ ชุนสอาด
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๘๓

นายพีรพัฒน์ นาควรสุข
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๘๔

นางสาวธันชนก อุตสาหะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๘๕

นางสาวนัจจนันท์ กนกสวนทรัพย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๘๖

นางสาวรัชนิฎา ทรงกรด
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๘๗

นายปวเรศ เรืองฤทธิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๘๘

นายนนทกร ศรีสังข์

๒๑/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๘๙

นางสาวปฏิมา สิงห์สริจันทร์
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๙๐

นางสาวกนกวรรณ ห้าวหาญ
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๙๑

นางสาวชนิตา มูลพานิชย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๙๒

นางสาวณัฐณิชา กลีบใบ
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๙๓

นางสาวธัญสิริ คำมูล
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๙๔

นางสาวศิริพร กอบขุนทด
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๙๕

นายปรเมศร์ มากอยู่
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๙๖

นางสาวนิวาริน ชัยพรสมุทร
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๙๗

นายนิธิศ เกษม
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๙๘

นายคชรัตน์ อุตรัตน์
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๖๙๙

นายนพรุท สาทพันธ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๐๐

นายอินทัช อินทร์ทอง
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๐๑

นางสาวพรรณิภา สุดชาติ
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๐๒

นางสาวสุพรรษา แจ้งเปล่า
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๐๓

นางสาวกันต์กนิษฐ์ จ้อยสำเภา
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๐๔

นางสาวกุลิสรา แจ่มจันทร์
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๔๙ / ๓๘๕

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๐๕

นางสาวฐิตาภรณ์ ทิพนัด
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๐๖

นางสาวฐิติยา เหลาลา
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๐๗

นางสาวดวงกมล สว่างกรรณ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๐๘

นางสาวธณัฐนันท์ นวนโพธิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๐๙

นางสาวภัทรนิศวร์ วรกิตติคูณศักดา

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๑๐

นางสาววราภรณ์ โพธิเขียว

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๑๑

นางสาวอริสา เจริญตา
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๑๒

นางสาวอิสริยา เวียงสงค์
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๑๓

นายธารธรรม รุ่งเรือง
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๑๔

นางสาวชลิตา หนูทอง
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๑๕

นายธีรภัทร เลือดทหาร

๑๘/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๑๖

นายสัญชัย แซ่ซ่ง
๒๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๑๗

นายหิรัณย์ ชาติวงค์
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๑๘

นางสาวจิณห์นิภา สุ่มมาตร์
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๑๙

นางสาวจิตตานันท์ สิงสาวแห
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๒๐

นางสาวพรรณพษา สวาทวงค์
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๒๑

นางสาววิชญาดา วรรณสุข
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๒๒

นางสาวสุจิตรา จุลอักษร
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๒๓

นางสาวอมรรัตน์ เผือกบาง
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๒๔

นายพีรณัฐ งามประเสริฐ
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๒๕

นายธนพล สำราญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๒๖

นางสาวพัชญ์สินี อรุณรักษ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๒๗

นางสาวมนัสวิน ปยะวัชร์จารุกุล
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๒๘

นางสาวจุฑามาศ เกษมหา
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๒๙

นายกฤตบุญ ภัทรอจลานันท์
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๓๐

นายภัทรพล รุ่งแสง
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๓๑

นายสรดิศ บานนางแย้ม
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๓๒

นายอภิภัทร คำพุทธ
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๓๓

นางสาวปาณิศา ฟุงเจริญกุล
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๓๔

นายภาคิน พาเรือง
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๓๕

นายธณกฤต เอียมวิจารณ์

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๓๖

นายธนวัฒน์ เพ็ชร์พลอย
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๓๗

นางสาวกานต์ธิดา เกิดเปยม
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๓๘

นางสาวชนากานต์ แก้วบุตรดี
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๓๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ นาคเจริญ
๑๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สุคันธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๕๐ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๔๐

เด็กหญิงสิริวิภา แช่มช้อย
๒๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๔๑

เด็กหญิงกัลยา ทรัพย์อร่าม ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๔๒

เด็กชายธนภณ สุวรรณน้อย

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๔๓

เด็กชายภูมิระพี แซ่ตัง

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๔๔

เด็กชายจิรพัส ม่วงแก้ว
๑๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๔๕

เด็กหญิงทิชา บุหรีทอง

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๔๖

เด็กชายหัศชัย อิมทิม

่

๑๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๔๗

เด็กหญิงวันวิษา เรืองดี
๒๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๔๘

เด็กหญิงสุธิมา บุญผ่อง ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๔๙

เด็กหญิงสุกัญญา ก๊กรัมย์ ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๕๐

เด็กชายชนธร เรืองดี
๒๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๕๑

เด็กชายธนชัย สายเสมา

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๕๒

เด็กชายอาชิระ เรืองดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๕๓

เด็กหญิงชลธิชา กันหาอาจ
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๕๔

เด็กหญิงนารีรัตน์ ไพริน
๑๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๕๕

เด็กหญิงนารีรัตน์ เหมือนสมัย
๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๕๖

เด็กหญิงพิชาดา ไพริน
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๕๗

เด็กหญิงอำภา หรุ่นนุพันธุ์ ๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๕๘

เด็กหญิงสุกานดา ศรีเมือง
๒๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๕๙

เด็กหญิงวีรพร ด้วงพิบูลย์ ๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๖๐

เด็กชายกฤษนัย พุทธารัตน์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สุคันธาวาส  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๖๑

เด็กชายก้องฟา วิชาชน
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๖๒

เด็กชายจีรภัทร เฉลิมวงศ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๖๓

เด็กชายจตุพร พลโคกกล่อง
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๖๔

เด็กชายณัฏฐพงษ์ รากแก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๖๕

เด็กชายธงชัย ทองน้อย

๓๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๖๖

เด็กชายธนกฤษ สุ่ยหล้า
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๖๗

เด็กชายภูมิทักษ์ นัครา
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๖๘

เด็กชายรัชชานนท์ ปาดศรี
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๖๙

เด็กชายอัฐพล อัคคพันธุ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๗๐

เด็กหญิงกุมารีรัตน์ แก้วทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๗๑

เด็กหญิงแก้วศิริ บัวแก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๗๒

เด็กหญิงพรทิพย์ ใจหาญ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๗๓

เด็กหญิงพิชญาพร เจนถูกใจ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๗๔

เด็กหญิงภัทรพรรณ นิพัทธ์สุขกิจ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๕๑ / ๓๘๕

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๗๕

เด็กหญิงวรินธร เอมหอม
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๗๖

เด็กหญิงวาสนา ถึกแปลก
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๗๗

เด็กหญิงศุภัชญา คลังสมบัติ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๗๘

เด็กหญิงสิริภัทร เจริญสุข

๑๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๗๙

เด็กหญิงสุปรียา แซ่แต้
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๘๐

เด็กหญิงอนัญญา กล้าหาญ
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๘๑

เด็กชายกิตติพัทธ์ จงพูลสุข
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๘๒

เด็กชายจักแก้ว พันธวงค์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๘๓

เด็กชายพิสิฐ สุวรรณเกิด
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๘๔

เด็กชายสุนิธิ เข่งสมุทร
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๘๕

เด็กชายอทิวรา เทศธรรม
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๘๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สิริธนกุลชัย
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๘๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เฉียงรอด
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๘๘

เด็กหญิงณิชา สิทธิไกร
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๘๙

เด็กหญิงธารพระพร คิดการ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๙๐

เด็กหญิงนวพร แสดงวุฒิ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๙๑

เด็กหญิงพิมรดา ตังสมสุข

้

๑๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๙๒

เด็กหญิงเมธานันท์ พานแก้ว
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๙๓

เด็กหญิงรัฐริญ อ่อนแสงงาม
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๙๔

เด็กหญิงศิรินันท์ สรชาติ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๙๕

เด็กหญิงอัลิปรียา ชัยสร
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๙๖

เด็กชายกรวิชญ์ ประกอบพร
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๙๗

เด็กชายจตุโชค สีสุจารย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๙๘

เด็กชายธนากร นาคเลิศทิพย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๗๙๙

เด็กชายปฎิธาน สุดศิลา
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๐๐

เด็กชายพิทวัส จำนงค์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๐๑

เด็กชายสิทธิโชค สีดาชมภู
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๐๒

เด็กชายสุรชัจร์ สุดมี
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๐๓

เด็กชายอนิวัต ดอนเหนือ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๐๔

เด็กชายอภิรัตน์ อ่วมชม
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๐๕

เด็กชายอานัส เจ๊ะสุโหลง
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๐๖

เด็กหญิงเขมินทรา จุลทะศรี
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๐๗

เด็กหญิงจิรภิญญา อินประเสริฐ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๐๘

เด็กหญิงชญานี เหมือนโพธิทอง

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๐๙

เด็กหญิงนลินทิพย์ ชาญกล้า
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๕๒ / ๓๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๑๐

เด็กหญิงนิศารัตน์ สุภรัตน์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๑๑

เด็กหญิงประภัสสร ดุลยสันทัดชัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๑๒

เด็กหญิงปาริชาติ เนตรน้อย
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๑๓

เด็กหญิงปุญยาพร ศิริภูมิ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๑๔

เด็กหญิงเมธาวี กาละพวก
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๑๕

เด็กหญิงสุกัญญา แย้มเสนาะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๑๖

เด็กหญิงอรประภา แก้วยงค์ผาง
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๑๗

เด็กชายกองเงิน เชือมทอง

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ
ประกาศคุณธรรม ๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๑๙

เด็กชายธันณัฐกร เลเตอะ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๒๐

เด็กชายรัชชานนท์ เทพนิมิตร
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๒๑

เด็กชายวีรเทพ สุขมีกลิน

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๒๒

เด็กชายสมปอง ทิพวัจนา
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๒๓

เด็กชายอัษฎาวุธ มูลบรรดิษฐ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๒๔

เด็กหญิงจีรนันท์ ว่านเครือ
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๒๕

เด็กหญิงจีราวรรณ ภูอุทัย
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๒๖

เด็กหญิงดวงพร สุริยะมงคล
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๒๗

เด็กหญิงธนภรณ์ รัตติกาลชลากร
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๒๘

เด็กหญิงนำฝน สุโทสา
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๒๙

เด็กหญิงบุษยมาส เสีอทุ่ง
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๓๐

เด็กหญิงปรารถนา เมฆศรี
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๓๑

เด็กหญิงพิชชาภา ศรีเมือง
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๓๒

เด็กหญิงรัชนีกร เรืองเดช
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๓๓

เด็กหญิงสุชาดา ศิลาผ่อง
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๓๔

เด็กหญิงสุพัชตรา แซ่เต้า

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๓๕

เด็กชายจิรวัฒน์ ชิงเมืองปก
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๓๖

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

แช่มอุษา
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๓๗

เด็กชายณัฐภัทร ศิริกันยา
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๓๘

เด็กชายธนพนธ์ พรหมศรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๓๙

เด็กชายธนวัฒน์ แก้วใส
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๔๐

เด็กชายธีรเดช เหวชัยภูมิ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๔๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

บูชา
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๔๒

เด็กชายนิรุต สาจันทร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๔๓

เด็กชายพลภูมิ รักษ์มาตุภูมิ
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๔๔

เด็กชายภคภูมิ มีแก้ว
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๕๓ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๔๕

เด็กชายภานุเดช รัตนนท์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๔๖

เด็กชายศราวิน พวงภู่
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๔๗

เด็กชายศุภรัตน์ สีสุพะ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๔๘

เด็กชายสหรัฐพงศ์ รักษาทรัพย์
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๔๙

เด็กหญิงจันทร์จิรา อยู่อ่อน

๒๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๕๐

เด็กหญิงนฤมล อมะลัษเฐียร
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๕๑

เด็กหญิงภคินี กลันสมุทร

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๕๒

เด็กหญิงวัลลภา สุดวิลัย
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๕๓

เด็กหญิงศิริวรรณ เจริญผล
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๕๔

เด็กหญิงหนึงเดียว

่

ทับเกตุ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๕๕

เด็กหญิงอภิชญา แสงบึง
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๕๖

เด็กชายทัตพงศ์ แจ้งสามสี
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๕๗

เด็กชายนิติพล บุญเหลา
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๕๘

เด็กชายปรวิทย์ เอียงเทศ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๕๙

เด็กชายพีระพัฒน์ เอกปชชา
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๖๐

เด็กชายพุฒิพงษ์ พาเจริญ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๖๑

เด็กชายรชานนท์ อรสินธ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๖๒

เด็กชายวิทยา เกษชมภู
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๖๓

เด็กชายวิศรุต เสริฐพรรนึก
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๖๔

เด็กชายศิริวัฒน์ วงค์ชาชม
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๖๕

เด็กชายศุภกิจ แสนเขือน

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๖๖

เด็กหญิงปวีณา วิลาวงษ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๖๗

เด็กหญิงชนกสุดา ใจนักรบ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๖๘

เด็กหญิงณัฐฐาพร แจ่มทองหลาง
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๖๙

เด็กหญิงดวงฤทัย สุขกูล
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๗๐

เด็กหญิงทิฆัมพร คำสด
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๗๑

เด็กหญิงปานตะวัน ขาวขำ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๗๒

เด็กหญิงพริมา ปาโน
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๗๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ กิจไพศาลศิลป
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๗๔

เด็กหญิงมินตรา ใจอารีย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๗๕

เด็กหญิงรัชนีกร คันธจันทร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๗๖

เด็กหญิงวรรณษา แหสมุทร

๑๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๗๗

เด็กหญิงสายธาร ตาลาด

๒๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๗๘

เด็กชายกีระติ เสน่ห์ดี
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๗๙

เด็กชายภานุพงษ์ ศิริเขตกรณ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๕๔ / ๓๘๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๘๐

เด็กชายภาสกร ศรีประหลำทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๘๑

เด็กชายมนัสวิน แก้วไพฑูรย์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๘๒

เด็กชายมาโนช เต่าทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๘๓

เด็กชายวรพงศ์ เสือเผือก
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๘๔

เด็กชายสมยศ พุทธชงค์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๘๕

เด็กชายอธิวัฒน์ ตังวราภรณ์

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๘๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ กมลรัมย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๘๗

เด็กหญิงชลธิชา แปนคง
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๘๘

เด็กหญิงธนิชชา สระทองหน
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๘๙

เด็กหญิงตญาคี พงษ์ดี
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๙๐

เด็กหญิงนันทา ยูรสงค์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๙๑

เด็กหญิงปณิดา ชัยบัญญัติ
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๙๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ โตแดง
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๙๓

เด็กหญิงพิชานันท์ แซงจำปา
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๙๔

เด็กหญิงมนต์ธารา สรชาติ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๙๕

เด็กหญิงวิมลลักษณ์ พันธ์วิชัย

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๙๖

เด็กหญิงอารียา ตุ้มทอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๙๗

เด็กชายชาตรี เคลือโชติ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๙๘

เด็กชายวิวรรธน์ ชาวสมุทร
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๘๙๙

เด็กชายศุทธิเกียรติ ปริญญาพล
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๐๐

เด็กชายสิน พุทธมาตย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๐๑

เด็กชายอธิป ศรีคำ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๐๒

เด็กชายอรรถพร พุทธแล้ม
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๐๓

เด็กชายอวิรุทธ์ อ่อนตา
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๐๔

เด็กหญิงชนม์นิภา ชินคำ
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๐๕

เด็กหญิงณิชารีย์ โพธิอำไพ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๐๖

เด็กหญิงปวีณา ตันเจริญ

๊

๒๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๐๗

เด็กหญิงปาริชาติ สุขประเสริฐ
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๐๘

เด็กหญิงปยธิดา มีมา
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๐๙

เด็กหญิงภัทราวดี วันแย้ม
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๑๐

เด็กหญิงรุ่งนภา รำไพพักตร์
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๑๑

เด็กหญิงศิริวรรณ กิงจันมน

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๑๒

เด็กหญิงอรกานต์ สุขฉำ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๑๓

เด็กหญิงอรนุช เกษโร
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๑๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

คำสม

๓๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๕๕ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๑๕

เด็กชายฉัตรชัย พลายแดง
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๑๖

เด็กชายณรงค์ชัย หอมดิบ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๑๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ชูปญญา
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๑๘

เด็กชายธนโชติ เล็ดลอด
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๑๙

เด็กชายนาวิน บุญประเสริฐ
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๒๐

เด็กชายพีรดนย์ ฉายอรุณ
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๒๑

เด็กชายภัณฑบดี อินทะนาม
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๒๒

เด็กชายอภินันท์ อยู่เล็ก
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๒๓

เด็กหญิงชลลดา วิเศษกาญจนา
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๒๔

เด็กหญิงณัฐกฤตา เซ็นมาน
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๒๕

เด็กหญิงทิพวรรณ คงโต
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๒๖

เด็กหญิงนัทธมน หลอดทอง
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๒๗

เด็กหญิงปาณิศา กลินหอม

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๒๘

เด็กหญิงมะลิสา สมใจ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๒๙

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ บำรุงศรี
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๓๐

เด็กหญิงรุ่งนภา ปาขมิน

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๓๑

เด็กหญิงวาสนา เพ่งผล
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๓๒

เด็กหญิงสุมาลี โชติเนตร
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๓๓

เด็กหญิงอุรัสยา ตังสมสุข

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๓๔

เด็กชายกนกพล มะลิแย้ม
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๓๕

เด็กชายจักรกฤตย์ ชืนเกษร

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๓๖

เด็กชายทรัพย์สิน เจริญสุข
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๓๗

เด็กชายธนภัทร ชูอรุณ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๓๘

เด็กชายพชรพล จันมาต
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๓๙

เด็กชายพิทวัส รอดภัย
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๔๐

เด็กชายภานุพงษ์ คงเจริญ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๔๑

เด็กชายภูผา ศรีสร้างคอม
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๔๒

เด็กชายวีรภัทร จันทร์ยิม

้

๒๒/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๔๓

เด็กชายสรศักดิ

์

นาเครือ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๔๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ จิตรสวัสดิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๔๕

เด็กหญิงจิรวดี มีศักดิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๔๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วปยะทรัพย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๔๗

เด็กหญิงนิตติยา ดีเลิศ

๑๕/๒๘/๒๕๔๗
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๔๘

เด็กหญิงบัณฑิดา แท่งทอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๔๙

เด็กหญิงศรันย์พร ไม้เกตุ
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๕๖ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๕๐

เด็กหญิงอมลณัฐ เชืออินทร์

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๕๑

เด็กหญิงธนพร หงษ์ทัพ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๕๒

เด็กหญิงภัทรกร จันทร์อาจ
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๕๓

เด็กหญิงวิศรุตา ดีสวาท
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๕๔

เด็กหญิงอรนุช หอมการะเกษ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๕๕

เด็กหญิงชฎาพร ประดับวัน
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๕๖

เด็กหญิงน้อมเกล้า เทียนนาวา
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๕๗

เด็กชายเจษฎ์ธนา โพธิกุล
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๕๘

เด็กชายธนลาภ ทองภูบาล
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๕๙

เด็กชายนวพล ปุยวงศ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๖๐

เด็กชายภูลิต ยอดมิง

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๖๑

เด็กหญิงศิริกาญน์ ผลขำทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๖๒

เด็กชายธนกร กล่อมอินทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๖๓

เด็กชายนิกร สดชืน

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๖๔

เด็กชายกฤตเมธ พาเจริญ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๖๕

เด็กชายณวรรธน์ ศรีคำ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๖๖

เด็กชายณัฐพงศ์ เกตุศิลปชัย

๒๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๖๗

เด็กชายทรัพย์ พุทธมาตย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๖๘

เด็กชายธนกฤต สีนวล

๒๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๖๙

เด็กชายธัญญา ธัญญเจริญ
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๗๐

เด็กชายนพกร คำศรี
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๗๑

เด็กชายปรเมษฐ์ คาดประคอง
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๗๒

เด็กชายพุธิชัย หงษ์ทอง
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๗๓

เด็กชายอิทธิพันธ์ ดาวเรือง
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๗๔

เด็กหญิงเกวลิน ไชยทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๗๕
เด็กหญิงประกายแสง เกรัมย์

๒๗/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๗๖

เด็กหญิงพิชยา สะพรัง

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๗๗

เด็กหญิงรุ่งทิวา ยูรสงค์
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๗๘

เด็กหญิงศศิธร ถมใย

๒๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๗๙

เด็กชายจรัลชัย อินธิสาร

๑๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๘๐

เด็กชายตะวัน สมันวงค์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๘๑

เด็กชายศักรินทร์ กองกะมุด
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๘๒

เด็กหญิงขวัญตา เฉลิมวุฒิ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๘๓

เด็กชายวิยะรันต์ สุทธิ
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๘๔

เด็กชายกันต์ธีภพ น้องดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๕๗ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๘๕

เด็กชายวีรยุทธ หมอโอสถ
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๘๖

เด็กชายศรายุธ จันทร์ดา
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๘๗

เด็กชายศิงขร ลาภเกิด
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๘๘

เด็กชายสุทธิสาร จันทรัตน์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๘๙

เด็กหญิงณัฏฐฌิชา แก้วมณี
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๙๐

เด็กหญิงอชิตา จันชัยภูมิ

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๙๑

เด็กชายวุฒิชัย พลอยกระจ่าง
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๙๒

เด็กหญิงจันทกานต์ อินทรีย์
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๙๓

เด็กชายเจษฎากร คงโต
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๙๔

เด็กชายธีรเดช ภาวะนิตย์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๙๕

เด็กชายพรเทพ ชาวไร่เงิน
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๙๖

เด็กชายอานนท์ แสงกัน

๒๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๙๗

เด็กชายณัฐชนน แซ่ตัน

๊

๑๘/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๙๘

เด็กชายอนันต์ สร้อยสุวรรณ
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๘๙๙๙

เด็กชายปฏิพัทธิ

์

โสภณ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๐๐
เด็กหญิงประกายรัศมี

ทิมรอด
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๐๑

เด็กชายกฤษดา พาเจริญ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๐๒

เด็กชายกุลกิระ กรัสพรหม
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๐๓

เด็กชายชนาธิป สินธุ์สุวรรณ
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๐๔

เด็กชายธนทัต
พึงบุญ ณ  อยุธยา

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๐๕

เด็กชายปวิตร จามกลาง
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๐๖

เด็กชายปณณวัฒน์ กลำแสง
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๐๗

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

ทองอุดม
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๐๘

เด็กชายสุชาติ จอมทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๐๙

เด็กชายอนุวัต กอปร์คุณไพศาล
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๑๐

เด็กหญิงฉันทยา ศรพุทธาญาติ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๑๑

เด็กหญิงชลนิชา เล็กภู่
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๑๒

เด็กหญิงชลิตา โพธิศรี

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๑๓

เด็กหญิงรัตติการ ถวิลหวล
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๑๔

เด็กหญิงสุพัชชา เหมือนทับ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๑๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ก๊กพิพัฒน์
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๑๖

เด็กหญิงณัฐมน สีวะสุด
๒๙/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๑๗

เด็กหญิงฐิติพร หวอดแก้ว ๖/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๑๘

เด็กหญิงดลพร อยู่ดี
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๑๙

เด็กชายพีรวิชญ์ ราชสีห์ภูมิ
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๕๘ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๒๐

เด็กหญิงนพรัตน์ สารศิริ
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๒๑

เด็กหญิงปภิชญา ทิมา
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๒๒

เด็กหญิงวรกมล โชติ
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๒๓

เด็กชายณัฐชนน เกินวงศ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๒๔

เด็กชายวิศวกร ม่วงประเสริฐ
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๒๕

เด็กชายศุภวัฒน์ มาวัชระ
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๒๖

เด็กชายธรณินทร์ แดนพิมสาย
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๒๗

เด็กหญิงวิภาพร ดีแท้

๑๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๒๘

เด็กหญิงพรนพัส จำปาแดง
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๒๙

เด็กชายธนกฤต ถาวงษ์กลาง

๒๔/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๓๐

เด็กชายพีรภัทร์ อิมทุ่งหลวง

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๓๑

เด็กชายวัชรศักดิ

์

จาดแจ้ง
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๓๒

เด็กชายสมชาติ พูลสวัสดิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๓๓

เด็กหญิงปจณารีย์ สัมฤทธิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๓๔

เด็กหญิงสุพัชชา มะณีวัน
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๓๕

เด็กชายศุภณัฐ อิมใจ

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๓๖

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

สงวนงาม
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๓๗

เด็กหญิงสุภิญญา หอมละออ
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๓๘

เด็กชายพีรวัฒน์ พัฒนเกตน์แก้ว
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๓๙

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ยืนยิง

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๔๐

เด็กชายณภัทร เสริมแสง
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๔๑

เด็กชายธีรวัฒน์ บูชา
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๔๒

เด็กชายนพพร สังข์ศิริ
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๔๓

เด็กชายปณพัฒน์ สุขสวัสดิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๔๔

เด็กชายพรสวรรค์ จันโทรัตน์
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๔๕

เด็กชายสหรัถ สารเพชร
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๔๖

เด็กหญิงกชกร มีมุ้ย
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๔๗

เด็กหญิงเนตรดาว ต่วนสงัด
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๔๘

เด็กชายกิตติกวิน ธรรมนารถสกุล
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๔๙

เด็กชายกิตติพัฒน์ ชูวิชา ๖/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๕๐

เด็กชายรัชชานนท์ อินทร์ภัก
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๕๑

เด็กชายคฑาวุธ เหล่าโละ
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๕๒

เด็กชายธนพณ จีนโน
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๕๓

เด็กชายจิรายุทธ พรมวัง
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๕๔

เด็กชายธนัชชัย ยิมน้อย

้

๐๘/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๕๙ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๕๕

เด็กชายธวัชชัย วีระคม
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๕๖

เด็กชายนพเดช แดงสมุทร
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๕๗

เด็กชายปฐมพงษ์ เทพประสิทธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๕๘

เด็กชายพงศ์พันธ์ บุญหลาย
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๕๙

เด็กชายพลวัช บุญมี
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๖๐

เด็กชายพัฒนพงษ์ แม้นพยัคฆ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๖๑

เด็กชายเจตริน ฤทธิรักษา

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๖๒

เด็กชายเจริญชัย หอมดิบ
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๖๓

เด็กชายธวัฒน์ชัย พรมจาด
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๖๔

เด็กชายนิรัตศัย ระเมียดดี
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๖๕

เด็กชายพงศกร เอนกนวน
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๖๖

เด็กชายศิลาศาสตร์ อนันเต่า
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๖๗

เด็กชายอิทธิพล เจิมอังกูร

๑๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๖๘

เด็กชายณภัทร ยอดวัน
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๖๙

เด็กชายณัฐพล สุรินทร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๗๐

เด็กชายธนกฤต คูประเสริฐ
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๗๑

เด็กชายธีระศักดิ

์

ชะวิดา
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๗๒

เด็กชายปฏิภาณ ทองลอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๗๓

เด็กชายพงศธร แก้วใส

๑๒/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๗๔

เด็กชายพัฒนพงษ์ รอดแดง
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๗๕

เด็กชายศักดิดา

์

ช่วงถึก
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๗๖

เด็กชายศุภกร สุริยโสภา
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๗๗

เด็กชายศุภกร สวยน้อย
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๗๘

เด็กชายปญจพล ปานสูงเนิน

๒๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๗๙

เด็กชายสมาทร์ คงโต
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๘๐

เด็กหญิงบุณยวีร์ ธรรมนารถสกุล
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๘๑

เด็กชายวัลลภ นาคมินทร์
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๘๒

เด็กหญิงลักษณารีย์ สว่างแสง
๒๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๘๓

เด็กชายวศิน พุกเจริญ
๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๘๔

เด็กชายสราวุฒิ เหล่าจันทร์
๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๘๕

เด็กชายธนพงศ์ โพธิจักร์
๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๘๖

เด็กชายธนพัฒน์ โพธิจักร์
๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๘๗

เด็กชายธนภัทร แปลงกาย
๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๘๘

เด็กชายชนาธิศ สุขศิริยากรณ์
๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๘๙

เด็กชายพิชชากร เมินสูงเนิน
๒๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๖๐ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๙๐

เด็กชายพงษ์พิทักษ์ กำเดช
๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๙๑

เด็กชายรัฐภูมิ รองทอง
๒๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๙๒

เด็กหญิงเทพยุดา เชิดปรุ
๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๙๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ ชอบมี
๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๙๔

เด็กหญิงปาจรีย์ มีไธสง
๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๙๕

เด็กหญิงติณณา เจียมอยู่เพ็ง
๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๙๖

เด็กหญิงสุชานาถ อักษรศรี
๓๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๙๗

เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ ศรีเอียม

่

๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๙๘

เด็กหญิงมนัญชยา ฉัตรมี
๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๐๙๙

เด็กหญิงดวงกมล บุญชู
๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๐๐

เด็กหญิงพนิตพิชา มีวงค์สม
๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๐๑

เด็กหญิงนันท์นภัส เชิดรัมย์
๒๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๐๒

เด็กหญิงอัมภิกา จำปาแก่น
๑๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๐๓

เด็กหญิงขวัญฤดี สมพันธ์
๐๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๐๔

เด็กหญิงศศิภา ศรีสมบรูณ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๐๕

เด็กชายอาทิตย์ เริมเจริญ

่

๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๐๖

เด็กชายเดชพนต์ ทองวิเชียร
๓๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๐๗

เด็กชายนัฐพงษ์ กลัดสวัสดิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๐๘

เด็กชายสรธร พันเดช
๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๐๙

เด็กชายชลสิทธิ

์

นูพิมพ์
๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๑๐

เด็กชายสมิทธิวสุพล

์

เจริญสุข
๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๑๑

เด็กชายสวิตต์ ศรีประหลำทอง
๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๑๒

เด็กหญิงเจนจิรา กาเผือก
๒๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๑๓

เด็กหญิงอ้อมขวัญ ขุนอินทร์
๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๑๔

เด็กชายกวิน ขุนศิริ
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๑๕

เด็กหญิงภัทราพร ทิมะเณ
๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๑๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

หล่อนกลาง
๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๑๗

เด็กหญิงสิรามณ มีสัมฤทธิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๑๘

เด็กหญิงพัชชา อุ้มแก้ว
๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๑๙

เด็กหญิงเบญจมาศ เจริญชีวินทร์
๒๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๒๐

เด็กหญิงชุติมา จันทะสุข
๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๒๑

เด็กชายทินภัทร จรัสศรี
๒๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๒๒

เด็กหญิงอรวรรยา วาจา
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๒๓

เด็กชายพรเทพ ทองพันธุ์
๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๒๔

เด็กชายตะวัน อินพันธ์
๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๖๑ / ๓๘๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๒๕

เด็กชายวิสนุณ์ ผาพรม
๐๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๒๖

เด็กหญิงศศิประภา เจริญผล
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๒๗

เด็กหญิงวิภาวี ศรีบุญเรือง
๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๒๘

เด็กหญิงวิภารัตน์ ช่างกลึงดี
๐๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ บำรุงผล
๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๓๐

เด็กชายทศพล เฉียบแหลม
๑๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๓๑

เด็กหญิงอักษร ทุมพันธ์
๑๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๓๒

เด็กหญิงพิมพ์มณี เพ็ชรมิน
๑๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๓๓

เด็กชายฐิติวัฒน์ นาหัวนิล
๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๓๔

เด็กหญิงณัฐภัทร พัฒนะแสง
๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๓๕

เด็กหญิงฟาใส -
๒๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๓๖

เด็กหญิงชมพู่ -
๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๓๗

เด็กหญิงศศิธร บัวล้อมแก้ว
๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๓๘

เด็กหญิงกิงกาญจนา

่

ศรีตะพัสโส
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๓๙

เด็กหญิงบุตร -
๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๔๐

เด็กหญิงชนกนันท์ สุนนนาม
๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๔๑

เด็กชายวาโย ตันติปยสกุล
๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๔๒
เด็กหญิงนำมนต์ทิพย์ กลินหอม

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๔๓

เด็กชายศุภโชค อ่อนสิงห์
๒๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๔๔

เด็กหญิงเบญญทิพย์ กุลวงษ์
๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๔๕

เด็กชายสิงหา บุญนอก
๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๔๖

เด็กหญิงกันต์กมล บุญประสงค์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๔๗

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ สังวรวุฒิไกร
๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๔๘

เด็กชายเลิศตระกูล บุญเยียม

่

๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๔๙

เด็กชายธนพนธ์ แสงมณี
๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๕๐

เด็กหญิงกัญญาภัค สมสุข
๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๕๑

เด็กชายนทีพัส รอดบวบ
๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๕๒

เด็กชายวรเชษฐ์ ทองดีนอก
๑๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๕๓

เด็กชายเดชาวัต หอมน้อย
๒๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๕๔

เด็กชายวีรจักร โสคำภา
๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๕๕

เด็กชายจีรเดช ไกรสินธุ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๕๖

เด็กหญิงนิศามณี แสนสุข
๒๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๕๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทะยานรัมย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๕๘

เด็กชายสุทธินันท์ สายคำ
๒๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๕๙

เด็กหญิงศศิกาญจน์ อำไพพิศ
๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๖๒ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๖๐

เด็กชายจักรินทร์ คำโทน
๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๖๑

เด็กหญิงชลธิชา อาการ
๑๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๖๒

เด็กชายวชิระ เสนปาน
๐๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๖๓

เด็กหญิงทัชดาว ทัพพะจายะ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๖๔

เด็กชายธนากร นาห่อม

๒๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๖๕

เด็กชายยศกร สอนน่วม
๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๖๖

เด็กหญิงพรพิมล ชาวประไม

๒๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๖๗

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ ก้องกังวาลย์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๖๘
เด็กหญิงทิพมินท์ตรา ก้อนวิมล

๒๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๖๙

เด็กชายวิศิษฎ์ ต้นศิริ
๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๗๐

เด็กชายทฤษฎี ม่วงเพชร
๒๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๗๑

เด็กชายชินดนัย ประสิทธิวิเศษ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๗๒

เด็กชายนฤเทพ พิมสุข
๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๗๓

เด็กชายพรเทพ พุ่มพวง
๐๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๗๔

เด็กชายโสภณ มีแก้ว
๐๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๗๕

เด็กชายสมยศ ชาติทองคำ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๗๖

เด็กหญิงคณิตา ปกกระโทก
๑๑/๓๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๗๗

เด็กหญิงกานติมา แซโต๋ว
๒๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๗๘

เด็กชายคุณากร ทาชิตานนท์
๒๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๗๙

เด็กชายธนวัฒน์ วิเศษสุรสิทธิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๘๐

เด็กชายธิติพงษ์ จันทร์แก้ว
๑๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๘๑

เด็กชายธิติพันธ์ ศรีวิลัย
๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๘๒

เด็กชายพีรวิชญ์ ขันธ์วิไลเลิศ
๐๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๘๓

เด็กชายเย็น เยย
๐๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๘๔

เด็กชายศุภฤกษ์ โกสุจริต
๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๘๕

เด็กชายสุวัณ ทองคำสะอาด

๑๒/๒๖/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๘๖

เด็กชายโยธิน หล้าหาญ
๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๘๗

เด็กชายศุกโชค ชือเกษร

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๘๘

เด็กชายสุรพัศ คงสมจิต
๑๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๘๙

เด็กชายกษิดิศ อร่ามเรือง
๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๙๐

เด็กชายฐนกร หน่วงน้าว
๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๙๑

เด็กชายพลวัต ประทุมมา
๐๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๙๒

เด็กชายสิทธิโชค อุไร
๒๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๙๓

เด็กหญิงนุชนก แสงเนียม
๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๙๔

เด็กหญิงอลิชา อาการ

๑๑/๑๓/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
ใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๖๓ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๙๕

เด็กหญิงอริสา ฝอยเงิน
๐๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๙๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ อินสม
๑๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๙๗

เด็กหญิงรุจิรา รอดทอง
๑๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๙๘

เด็กชายปญญพัฒน์ แขนยาว
๑๐/๒๓/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๑๙๙

นางสาวกชวรรณ มาลัยผา
๐๕/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๐๐

นายวิศวะ พึงสวัสดิ

่ ์

๑๐/๑๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๐๑

เด็กหญิงทิพย์เกสร รนทพาล
๐๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๐๒

เด็กหญิงรุ่งกานดา บุตรสอน
๑๗/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๐๓

นายธวัชชัย วรรณมูล
๒๑/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๐๔

นายนพเกล้า พู่นิม

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๐๕

นางสาวอนุทัย สมพันธุ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๐๖

นางสาววราภรณ์ เขจรรักษ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๐๗

นางสาวสุดารัตน์ สะอาดเอียม

่

๑๐/๑๗/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๐๘

นางสาวพิชชนันท์ อันทะนัย
๐๔/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๐๙

นายวชิรพันธุ์ เชือรุ่ง

้

๑๑/๒๗/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๑๐

นางสาวนัฐตชา ฉายสุวรรณ
๒๓/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

ใหม่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๑๑

เด็กหญิงวรัญญา กุพันลำ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๑๒

เด็กชายวรัญู นิลพัฒน์
๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๑๓

เด็กชายกรภัทร์ สมคะเน
๑๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๑๔

เด็กชายกิตติธวัช

์

แซ่ด่าน
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๑๕

เด็กชายสันติสุข อินทร์จันทร์
๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๑๖

เด็กชายธันยบูรณ์ ช่วยกลาง
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๑๗

เด็กชายพีรภัทร ชัยชูนาวี
๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๑๘

เด็กชายวรวุฒิ ภูกะสอน

๑๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๑๙

เด็กชายธีรสิทธิ

์

แสนสุข
๒๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๒๐

เด็กชายยุทธภูมิ พึงเนียม

่

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๒๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ใหลมา
๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๒๒

เด็กหญิงนิศารัตน์ จินาพันธ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๒๓

เด็กหญิงศุภวรรณ อ้อมงาม
๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๒๔

เด็กหญิงพณาออม ธรรมะ
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๒๕

เด็กหญิงอัญญาณี โถมครบุรี
๒๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๒๖

เด็กหญิงภัทริดา กองแก้ว
๐๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๒๗

เด็กหญิงชลธิชา ทางศิริ
๐๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๒๘

เด็กหญิงรุ่งนภา มินโท
๑๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๒๙

เด็กหญิงไอรดา กลัดพุต
๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๖๔ / ๓๘๕

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๓๐

เด็กชายพรพรหม บุญยกิตานนท์
๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๓๑

เด็กหญิงสุปรียา วิโรจน์รัตน์
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๓๒

เด็กหญิงวิมาดา ฉันทนาตระกูล
๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๓๓

เด็กหญิงรุ้งทิวา
รุ้งทิวา  โพสาราช ๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๓๔

เด็กชายนัทธี วะเรศรัมย์
๒๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๓๕

เด็กหญิงพัชรภา นามวรรณ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๓๖

เด็กชายศุภณัฐ ปลอดโปร่ง
๑๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๓๗

เด็กหญิงจิรากร สุภาพ
๒๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๓๘

เด็กชายกฤษณะ โปร่งมาก
๒๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๓๙
เด็กหญิงอัญฑิมาภรณ์

อาจเอียม

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๔๐

เด็กชายเศรษฐนัย หมายถูก
๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๔๑

เด็กชายภูวดล สืบกงแสง
๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๔๒

เด็กชายณัฐพล แจ้งสงคราม

๒๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๔๓

เด็กหญิงกชพร อาจวิชัย
๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๔๔

เด็กชายดนุสรณ์ ดอนมุงคุล
๒๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๔๕

เด็กหญิงธิอำพร อาจวิชัย
๒๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๔๖

เด็กหญิงสิดาพร แซ่อึง

๋

๑๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๔๗

เด็กหญิงพรสวรรค์ ยิบพิกุล

๒๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๔๘

เด็กชายอนพัทย์ แจ้งแก้ว
๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๔๙

เด็กชายปฏิภาณ จิตสุทธิญาณ
๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๕๐

เด็กชายดนุพร นารีจันทร์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๕๑

เด็กหญิงศศิประภา ใจชอบ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๕๒

เด็กหญิงสุวรรณี วงศ์พุฒ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๕๓

เด็กชายนราวิชญ์ เขียวปาน
๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๕๔

เด็กชายธราทิพย์ นาคสัมพันธุ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๕๕

เด็กหญิงจันจิรา บุญธง
๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๕๖

เด็กชายสติระ ช้างพี

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๕๗

เด็กหญิงณิศวรา สวยวงศ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๕๘

เด็กชายหัสดิน ยอดศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๕๙

เด็กชายปุณณวิช บุญยรัตนผลิน

๑๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๖๐

เด็กหญิงพิชฌาน์สินี ตารมย์
๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๖๑

เด็กหญิงพัชรชาดา แก้วอำนาจ
๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๖๒

เด็กหญิงนภาพร ทรัพย์ยืนยง
๐๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๖๓

เด็กหญิงมณีธิดา ปาศักดิ

์

๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๖๔

เด็กชายธีรภัทร เวียงเงิน
๒๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๖๕ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๖๕

เด็กหญิงชัชญา พิมพิพัฒน์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๖๖

เด็กหญิงวิชญาดา หนูเกลียง

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๖๗

เด็กชายกมลภัทร ผลวิริยชัย
๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๖๘
เด็กหญิงประกายดาว ศรีมหาโพธิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๖๙

เด็กหญิงวริศรา ไวศยางกูร
๑๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๗๐

เด็กชายทองใส ทองเจริญ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๗๑

เด็กชายตรีภัทร ศรีเหรา
๑๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๗๒

เด็กหญิงผกาวรรณ ทินวงษ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๗๓

เด็กชายภัทรดนัย ศรีกันยา
๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๗๔

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เดชา
๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๗๕

เด็กหญิงอนุชรา จันทร์เพ็ชร
๓๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๗๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ เผ่าโนรี
๑๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๗๗

เด็กชายภาณุพงศ์ พลเยียม

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๗๘

เด็กหญิงพิกุล มุ่งดี
๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๗๙

เด็กชายวงศธร วงศ์ครุธ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๘๐

เด็กชายวุฒิชัย เผือนพังงา

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๘๑

เด็กชายเทวา ลาภเจริญ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๘๒

เด็กชายอภิวัฒน์ สวัสดี
๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๘๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ สุรินทร์งาม
๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๘๔

เด็กชายจิรายุ ลีทอง
๒๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๘๕

เด็กชายธัญวิชญ์ มนกลาง
๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๘๖

เด็กชายพีรนัส ศักดิเขียว

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๘๗

เด็กชายนรภัทร แซ่เบ๊
๒๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๘๘

เด็กชายอนุกูล ราชอินตา
๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๘๙

เด็กชายวิยะณัฐ มนเวช
๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๙๐

เด็กชายสายฟา
ทรัพย์ทวีพาณิชย์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๙๑

เด็กชายรัตพงษ์ โกษวงศ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วผลึก
๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๙๓

เด็กหญิงปภาวี กวน
๑๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๙๔

เด็กชายฐิติกร กุพันลำ
๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๙๕

เด็กหญิงรัตติกาล แซ่พ่าน
๐๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๙๖

เด็กชายวงศ์เมือง วงษืบุญตรี
๐๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๙๗

เด็กชายคาวี จันทแจ่ม
๑๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๙๘

เด็กชายวีระศักดิ

์

อันพันลำ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๒๙๙

เด็กชายศิริชัย ซึงไพศาลกุล

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๖๖ / ๓๘๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๐๐

เด็กหญิงพรนภัส แซ่จ๋าว
๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๐๑

เด็กหญิงสิริยากร จันตะแสน
๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๐๒

เด็กชายชินทัช ชูเกียรติ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๐๓

เด็กชายอภิชาติ พงษ์ไทย
๑๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๐๔

เด็กชายอรรถพร อาสาสู้
๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๐๕

เด็กชายธนยศ บุญปรก
๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๐๖

เด็กชายพิพัฒพงศ์ ศรีวังแจ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๐๗

เด็กชายนพคุณ ฉายศรี
๐๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๐๘

เด็กชายสรายุท สินเพ็ง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๐๙

เด็กชายธนวัฒน์ นามสมบัติ
๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๑๐

เด็กหญิงจิรัชญา แตงทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๑๑

เด็กชายอดิเทพ ทะวิทา
๒๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๑๒

เด็กชายพีรภัทร เกือคลัง

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๑๓

เด็กชายธนาธิป ชัยหิรัญกุล
๐๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๑๔

เด็กชายณัชพล ศรีสุวรรณ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๑๕

เด็กชายอนุชา พลายนนท์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๑๖

เด็กชายนาวาศักดิ

์

โสวัฒน์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๑๗

เด็กชายธาดา คารวะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๑๘

เด็กชายปณนธร กุลบุตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๑๙

เด็กชายสุรสิทธิ

์

หลงผดุง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๒๐

เด็กหญิงชาลิสา คำภูเวียง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๒๑

เด็กหญิงภัสสร บำรุงศิลป
๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๒๒

เด็กหญิงชลธิชา วงค์สุวรรณ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๒๓

เด็กชายธนวิชญ์ ตันตาแก้ว
๒๔/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๒๔

เด็กชายธนะชัย คำดวง
๑๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๒๕

นางสาวนฤมล ศรีตองอ่อน
๐๖/๐๗/๒๕๒๔ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๒๖

นางสาวณัฐสรางค์ พัฒนไพศาลสิน
๒๗/๑๒/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดคู่สร้าง คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๒๗

นางสาวปาลิตา สุขจันทร์
๑๓/๐๘/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดคู่สร้าง คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๒๘

นางเขมิสรา มะลิฉำ
๐๕/๐๗/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดคู่สร้าง คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๒๙

เด็กชายชนัตร แสงกรี
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคู่สร้าง คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๓๐

เด็กชายณฐพงศ์ หนูพันธ์
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคู่สร้าง คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๓๑

เด็กชายธนโชติ ประทุมมา
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคู่สร้าง คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๓๒

เด็กชายธนากร สุขเกตุ
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคู่สร้าง คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๓๓

เด็กชายพีรพล พันธุ์ผล
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคู่สร้าง คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๓๔

เด็กชายภูธฤทธิ

์

คงสำราญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง คู่สร้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๖๗ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๓๕

เด็กชายณัฐพล ดวงตา
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคู่สร้าง คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๓๖

เด็กชายธนพงศ์ ถนอมศิลป
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคู่สร้าง คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๓๗

เด็กชายนมัสการ จุลดิษฐ์
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคู่สร้าง คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๓๘

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

จันทร์ทวี
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคู่สร้าง คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๓๙

เด็กชายศรันย์
มีอำนาจวีรานุวัฒน์ ๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคู่สร้าง คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๔๐

เด็กชายอภิชาติ ทิวาลัย
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคู่สร้าง คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๔๑

เด็กชายธนพัฒน์ สงค์คง
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคู่สร้าง คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๔๒

เด็กชายชยานันต์ พิมพ์กวินสิน
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคู่สร้าง คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๔๓

เด็กชายธีรพล แสงนิล
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคู่สร้าง คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๔๔

เด็กชายสหศิลป พูลสวัสดิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคู่สร้าง คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๔๕

เด็กชายเทพ เอือง
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคู่สร้าง คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๔๖

เด็กชายพีรพัฒน์ แซ่โง้ว
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคู่สร้าง คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๔๗

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

คงสุดี
๐๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคู่สร้าง คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๔๘

เด็กชายรัชพล เนียมทอง
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคู่สร้าง คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๔๙

เด็กหญิงชนิสรา ดีเสมอ
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคู่สร้าง คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๕๐

เด็กหญิงณิชมน จุลดิษฐ์
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคู่สร้าง คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๕๑

เด็กหญิงสิริรัตน์ ทองปุน
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคู่สร้าง คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๕๒

เด็กหญิงกรวิภา วิเศษมาก
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคู่สร้าง คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๕๓

เด็กหญิงเพชรมณี ยังตรง
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคู่สร้าง คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๕๔

เด็กหญิงวันทนีย์ กลัดพุด
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคู่สร้าง คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๕๕

เด็กหญิงสิรินทรา เรืองอุไร
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคู่สร้าง คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๕๖

เด็กหญิงสุพัชรี สมสมัย
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคู่สร้าง คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๕๗

เด็กหญิงสุชาดา วงศิริ
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคู่สร้าง คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๕๘

เด็กหญิงคัมภิรดา สิงหกำ
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคู่สร้าง คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๕๙

เด็กหญิงนิศาชล หมืนนรา

่

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคู่สร้าง คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๖๐

เด็กหญิงสานิตา นาคเสน่ห์
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคู่สร้าง คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๖๑

เด็กหญิงณัชชา โสภา
๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคู่สร้าง คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๖๒

เด็กหญิงอัญชิสา ฉิมพาลี
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคู่สร้าง คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๖๓

เด็กหญิงสุชานันท์ มัดหา
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคู่สร้าง คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๖๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปุณโณฑก
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคู่สร้าง คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๖๕

เด็กชายพิรุณ สายมาลา
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคู่สร้าง คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๖๖

เด็กหญิงนภัสสร บุญแสง
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๖๗

เด็กชายธนะชัย ศรีผ่อง
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคู่สร้าง คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๖๘

เด็กหญิงนวมินทร์ ลาดี
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคู่สร้าง คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๖๙

เด็กหญิงไอยดา พ่วงบัวทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง คู่สร้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๖๘ / ๓๘๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๗๐

เด็กหญิงวิชชุดา ทองดอนเหมือน
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๗๑

เด็กชายนิรันดร์ ระเมียดดี
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคู่สร้าง คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๗๒

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

จานประเสริฐ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๗๓

เด็กชายอภิชาติ ปาระนิตย์
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแค คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๗๔

เด็กหญิงกุลจิรา ปทุมานนท์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแค คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๗๕

เด็กหญิงวิภาดา แหวนครุฑ
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแค คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๗๖

เด็กหญิงนิกา อาง
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแค คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๗๗

เด็กชายวศิน วงสา
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแค คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๗๘

เด็กหญิงมุกมณี ทองคำใบ
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแค คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๗๙

เด็กชายภูวิช ภูบัวโฮม
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแค คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๘๐

เด็กหญิงอารยา ปนะทาโน
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแค คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๘๑

เด็กหญิงเพียงฟา อาจธานี
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแค คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๘๒

เด็กหญิงนฤมล เชียวชาญ

่

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแค คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๘๓

เด็กหญิงจริงจริง กาญจนกูล
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแค คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๘๔

เด็กหญิงอุมาพร ศรีสุทธิ
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแค คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๘๕

เด็กหญิงชาลิสา บัวสระแก้ว
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแค คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๘๖

เด็กชายตุลา แจ้งสว่าง
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแค คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๘๗

เด็กชายฐิติโชติ พันวิลัย
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแค คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๘๘

เด็กชายภูวนาถ บูชะนะบุญ
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแค คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๘๙

เด็กหญิงชนิกานต์ เพ็ชรน้อย
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแค คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๙๐

เด็กชายวัชชิระ แม้นพยัคฆ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแค คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๙๑

เด็กหญิงดากานดา ล้อมพิมาย
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแค คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๙๒

เด็กหญิงกังสดา พงษ์สวัสดิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแค คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๙๓

เด็กหญิงรัชนีพร ไผ่โสภา
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแค คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๙๔

เด็กหญิงธารทิพย์ นิลยไทร
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแค คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๙๕

เด็กชายวัชระพล มาลาทอง
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแค คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๙๖

เด็กชายสิตานันท์ แดงเชย
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแค คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๙๗

เด็กชายวุฒินันท์ เหนียงทอง
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแค คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๙๘

เด็กชายชาญชัย พระเพ
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแค คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๓๙๙

เด็กหญิงรวิสุติ ยอดมิง

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแค คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๐๐

เด็กหญิงนิราชรัตน์ นันทะดี
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแค คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๐๑

นางสาวนงนุช ทะนุนารัมย์
๒๙/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดแค คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๐๒

นางรัตนา ตาปราบ
๐๑/๐๔/๒๕๐๙

โรงเรียนวัดแค คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๐๓

นายธีระศักดิ

์

รวยอารี
๐๒/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดแค คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๐๔

เด็กหญิงจันทิมา ชาญธัญกรรม
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแค คู่สร้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๖๙ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๐๕

เด็กหญิงธิญญดา เสียงทองทา

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแค คู่สร้าง  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๐๖

เด็กชายนันทวัตน์ โพธิทอง

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๐๗

เด็กหญิงกฤษณา แก้วสันติชัย
๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๐๘

เด็กชายวิศรุธ สุดแสง
๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๐๙

เด็กหญิงจีรภัทร แดงคำ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๑๐

เด็กชายตรีสินธุ์ สอนจันทร์
๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๑๑

เด็กหญิงปณฑิกา ญาติครบุรี
๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๑๒

เด็กหญิงภาสินี ทองเอียม

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๑๓

เด็กชายนัฎดนัย เมืองลำยอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๑๔

เด็กหญิงพรรณราย คำโสภา
๑๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๑๕

เด็กชายธีรเทพ ยืนยง
๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๑๖

เด็กหญิงเนตรนภัทร อินทสังข์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๑๗

เด็กหญิงปาริฉัตร สุดยอด

๒๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๑๘

เด็กหญิงรัตทนา พันธุ์สุข
๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๑๙

เด็กชายศราวุฒิ อินทสังข์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๒๐

เด็กชายทองปราการ อุ่นศิริ
๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๒๑

เด็กหญิงณัฐนิชา อินทร์ยัง
๑๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๒๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ระดาบุตร
๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๒๓

เด็กชายธนพัฒน์ นาคะเต
๑๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๒๔

เด็กหญิงสุรีย์มาศ ยิมแย้ม

้

๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๒๕

เด็กหญิงนภัสรา กองคำ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๒๖

เด็กชายชาญชัย ธรรมะ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๒๗

เด็กชายขจรศักดิ

์

โพธิทอง

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๒๘

เด็กชายเมธาวุฒิ พุ่มเจริญ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๒๙

เด็กหญิงวรรณวิสา อุ่นแก้ว
๒๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๓๐

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ชืนบุญเชิด

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๓๑

เด็กชายธงชัย ยิมแย้ม

้

๐๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๓๒

เด็กหญิงภคพร ส่งเสริม
๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๓๓

เด็กชายฐิติกร ชืนบุญเชิด

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๓๔

เด็กหญิงศศิประภา ปานสง่า
๒๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๓๕

เด็กชายกิตติพงศ์ ดำรงพันธุ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๓๖

เด็กชายกฤษฎา ฟกทับทิม
๒๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๓๗

เด็กชายยศพล หล้ากันหา
๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๓๘

เด็กชายพีรพงศ์ รุกขชาติ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๓๙

เด็กชายวิทย์วศิน จันทวัด
๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๗๐ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๔๐

เด็กหญิงสุทธิดา ปะชะเสสัง
๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๔๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ รัววิชา
๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๔๒

เด็กหญิงธิดาพร เชิดชิด
๒๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๔๓

เด็กหญิงเนตรเดือน โชติช่วง
๒๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๔๔

เด็กชายเดชณรงค์ ไพใหล
๒๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ภู่ชรา
๒๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๔๖

เด็กหญิงอลิสา สายใจ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๔๗

เด็กหญิงกนิษฐา คุ้มวงษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๔๘

เด็กชายวีรภัทร ภูกองไชย
๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๔๙

เด็กชายชนะโชค ยิมแย้ม

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๕๐

เด็กชายวีรกิตต์ นุ้ยจันทร์
๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๕๑

เด็กชายธีรภัทร อินทสังข์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๕๒

เด็กชายอนุชา ปญญา
๒๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๕๓

เด็กชายพนม พยัคษา
๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๕๔

เด็กชายณัฐดนัย แจ่มจันทร์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๕๕

เด็กชายถิรวุฒิ ชุนกล้า
๑๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๕๖

เด็กหญิงโสภิตา ตากิมนอก

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๕๗

เด็กหญิงนภัสสร ทำดี
๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๕๘

เด็กชายเสฏฐวุฒิ มีบุญ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๕๙

เด็กชายวัชระ พรหมทอง
๑๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๖๐

เด็กหญิงแพรพิไล สัตตัง
๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๖๑

เด็กชายกิตติพงศ์ มาแย้ม
๑๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๖๒

เด็กชายหิรัณย์ บุญปลูก

๒๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๖๓

เด็กชายพรภิรุณ รสเย็น
๑๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๖๔

เด็กหญิงศรัณย์พร เอียมท่าไม้

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๖๕

เด็กชายพีระ คล้ายแก้ว
๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๖๖

เด็กหญิงสุรีย์นิภา ไพรสิงห์
๒๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๖๗

เด็กชายรัฐภูมิ บุญอิม

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๖๘

เด็กหญิงอัศมาภรณ์ หนูแดง
๒๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๖๙

เด็กหญิงสุวภา สุขขาว
๑๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๗๐

เด็กหญิงวรนุช ตรีสิน
๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๗๑

เด็กชายธนภัทร สงสนัน

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๗๒

เด็กชายระพีภัทร์ ศรีทุมมา
๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๗๓

เด็กชายสิริโชค ศรีพิกุล
๑๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๗๔

เด็กชายณัฐดนัย แสนทำนา
๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๗๑ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๗๕

เด็กหญิงปณฑิตา ถนอมพิชัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๗๖

เด็กหญิงลลนา สิงห์วุธ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๗๗

เด็กหญิงหฤทัย มีคำสงข์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๗๘
เด็กหญิงกนกกาญจน์ เอียมอุดม

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๗๙

เด็กชายเทพสิทธิ

์

น้อยกลัด
๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๘๐

เด็กชายพีรพงษ์ ศาลางาม
๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๘๑

เด็กชายธราดล จันทวงค์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๘๒

เด็กหญิงปณิดา นามเหลา
๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๘๓

เด็กหญิงบุญยาพร วงศ์มัน

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๘๔

เด็กชายวิศรุฒน์ มงคลไทร
๒๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๘๕

เด็กหญิงนิวค์ กาญจนกุล
๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๘๖

เด็กหญิงสร้อยเพชร ชาญณรงค์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๘๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พลเสน
๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๘๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ พิมพาเรือ
๒๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๘๙

เด็กชายธีรภัทร เรือนสุข
๑๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๙๐

เด็กหญิงฑิฆัมพร รอดเจริญพันธ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๙๑

เด็กชายทศพร ศรีเจริญ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๙๒

เด็กหญิงปพิชญาฎา ศรีมูล
๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๙๓

เด็กหญิงวลัยศิริ ชาภูคำ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๙๔

เด็กชายธนพล กันสวัสดิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๙๕

เด็กหญิงศุภวรรณ ม่วงใหม
๐๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๙๖

เด็กหญิงชมพูนุช สีสันงาม
๑๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๙๗

เด็กชายณัฐวุฒิ เพียซ้าย
๐๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๙๘

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ สะเดาทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๔๙๙

เด็กชายนันทวัฒน์ แซ่อึง

้

๒๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๐๐

เด็กชายกรกฏ ไตรภูมิ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๐๑

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ศิริธนพัฒน์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๐๒

เด็กชายธนกฤต แซ่เตีย
๒๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๐๓

เด็กหญิงอรัญญา พึงสุยะ

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๐๔

เด็กชายชัยเสนา ชนะอุดม
๒๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๐๕

เด็กหญิงปริชาติ จ่ายโพธิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๐๖

เด็กชายสุรสิทธิ

์

ชาวระหาญ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๐๗

เด็กชายอัษฎาวุธ ยุทธผาทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๐๘

เด็กหญิงทิฆัมพร ขุนด่าน
๑๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๐๙

เด็กหญิงณรรษมล อินทคล้าย

๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๗๒ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๑๐

เด็กหญิงศศิวิมล ศรีพันธุ์เนตร
๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๑๑

เด็กหญิงสุภาพร ปรู้กระโทก
๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๑๒

เด็กหญิงอรุณรัตน์ ทองคำสิงห์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๑๓

เด็กชายณัฐวุฒิ อินทคล้าย
๑๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๑๔

เด็กหญิงนันทพร คำน้อย
๐๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๑๕

เด็กหญิงนำฝน ถาเปนบุญ
๐๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๑๖

เด็กชายกฤษดา ชุมขุน
๐๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๑๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ กลินแก้ว

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๑๘

เด็กหญิงภูวิภา แก้วมูลมุก
๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๑๙

เด็กชายธิรานนท์ อินหันต์
๒๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๒๐

เด็กชายศุภมิตร ศรีชัยนาท
๒๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๒๑

เด็กหญิงวริศรา อ่อนฟุง
๑๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๒๒

เด็กชายสมภพ นาคนิลทอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๒๓

เด็กชายเอกพล ไชยหงษ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๒๔

นายนวพันธ์ วงศ์อภิรักษ์สุข
๑๙/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๒๕

นายรัชชานนท์ สินมา
๐๕/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๒๖

นางเยาวลักษณ์ อึงสวัสดิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๐๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๒๗

นางรัชดาวัลย์ ศรีสวัสดิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๐๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๒๘

นางสาวนวลนิตย์ อุ่นเรือน
๑๑/๐๑/๒๕๑๙ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

คลองสวน  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๒๙

เด็กหญิงศิริวิภา เงินไทย
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม ไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๓๐

เด็กหญิงชนิกานต์ อ่อนแก้ว
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม ไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๓๑

เด็กชายประภังกร อุปชฌาย์
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม ไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๓๒

เด็กชายชัยสิทธิ

์

มิงเมืองแมน

่

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม ไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๓๓

เด็กหญิงสุทธิดา โพธิไทย

์

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม ไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๓๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทมูล
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม ไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๓๕

เด็กชายชยรพ ทุมกิจจะ
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม ไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๓๖

เด็กหญิงอังคนา สีเทา
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม ไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สิทธิวงษ์
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม ไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๓๘

เด็กหญิงสุพิชญา การสมบุตร
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม ไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๓๙

เด็กชายณัฐวัศ แดงเผือก
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม ไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๔๐

เด็กชายวัชรพล จันรอด
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม ไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๔๑

เด็กชายวีรภัทร นิลยไทร
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม ไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๔๒

เด็กหญิงณีรนุช เพียโคตร์
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม ไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๔๓

เด็กชายพสุธร เนียมสูงเนิน
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม ไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๔๔

เด็กหญิงนาวิสา เบญจรงค์
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม ไตรมิตรวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๗๓ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๔๕

เด็กชายชนาธาร จำปาแพทย์
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม ไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๔๖

เด็กชายพงศกร กลันเรือง

่

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม ไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๔๗

เด็กหญิงณัฐธยาน์ รอดสัมฤทธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม ไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๔๘

เด็กหญิงชลธิชา โพธิศรี

์

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม ไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๔๙

เด็กหญิงธีระดารัตน์ นางาม
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม ไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๕๐
เด็กหญิงอักษรสวรรค์

มณีพันธ์
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม ไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๕๑

เด็กชายณรงศักดิ

์

สินธุสิงห์
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม ไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๕๒

เด็กชายธรายุต อ้นเถือน

่

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม ไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๕๓

เด็กหญิงจุฑามาศ มหิงสา
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม ไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๕๔

เด็กชายชวรัตน์ กาญจนารัตนกุล
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม ไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๕๕

เด็กชายปุณณสิน ผลเพิมศีลกุล

่

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม ไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๕๖

เด็กชายยศพล พานทอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม ไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๕๗

เด็กหญิงสุพรรณหงส์ กว้างขวาง
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม ไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๕๘

เด็กหญิงฐิตาภา จันทิมา
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม ไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๕๙

เด็กชายณัฏชนน ทองสมุทร

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม ไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๖๐

เด็กหญิงวรกาญจน์ ศรศาสตร์
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม ไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๖๑

เด็กชายณัฐชัย ใจงาม
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม ไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๖๒

เด็กชายพิทักษ์ ซือสัตย์

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม ไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๖๓

เด็กชายศุภเศรษฐ์ ลักษณ์พลวงษ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม ไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๖๔

เด็กหญิงนฤมล แซ่ซิม

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม ไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๖๕

เด็กชายอนุรักษ์ คงฉิม
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม ไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๖๖

เด็กชายจิรภัทร์ พุ่มแก้ว
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม ไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๖๗

เด็กชายสุธิพงษ์ โคตรโย
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม ไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๖๘

เด็กชายศุภชัยรัตน์ เมียนเกิด
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม ไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๖๙

เด็กชายพีรภัทร ถาวร
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม ไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๗๐

เด็กหญิงพัชรินทร์ ฉวยสูงเนิน
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม ไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๗๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ กลันสมุทร

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม ไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๗๒

เด็กหญิงณัฐนิชา ศรีสมุทรคำ
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม ไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๗๓

เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์หอม
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม ไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๗๔

นางสาวปุณยนุช ทองแท่ง
๐๓/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม ไตรมิตรวราราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๗๕

เด็กชายศิริเทพ สุขเสมอ
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย ภาวนาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๗๖

เด็กชายศรันยู รอดสุพรรณ
๑๔/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย ภาวนาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๗๗

เด็กหญิงขวัญข้าว สุวรรณ
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย ภาวนาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๗๘

เด็กหญิงฐิตินัน แตงอุไร
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย ภาวนาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๗๙

เด็กหญิงวีรนุช อุ่นหล้า
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย ภาวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๗๔ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๘๐

เด็กชายนรวีร์ ศรีนวล
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย ภาวนาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๘๑

เด็กหญิงกฤติยา ห้องทอง
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย ภาวนาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๘๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ ปนแก้ว
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย ภาวนาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๘๓

เด็กชายระพีพัฒน์ ศิริบุญ
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย ภาวนาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๘๔

เด็กชายเพชรทอง -
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย ภาวนาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๘๕

เด็กหญิงดวงกมล รอดสุพรรณ
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย ภาวนาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๘๖

เด็กหญิงสุนิษา อ่วมกรุด
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย ภาวนาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๘๗

เด็กหญิงศุพรรษาชินี รอดมณี
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย ภาวนาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๘๘

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

รอดมณี
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย ภาวนาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๘๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

ศิลาลาศ
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย ภาวนาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๙๐

เด็กชายตะวัน รอดสุพรรณ
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย ภาวนาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๙๑

เด็กชายสมบูรณ์ บรรจงรอด
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย ภาวนาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๙๒

เด็กชายบูรพา บุญแช่ม
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย ภาวนาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๙๓

เด็กหญิงสุทธวีร์ เอียมอุดม

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย ภาวนาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๙๔

เด็กหญิงปนัดดา พึงศิลป

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย ภาวนาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๙๕

เด็กหญิงเนธิญา โจ่ซิว
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย ภาวนาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๙๖

เด็กหญิงอชิตะ เย็นชืน

้

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย ภาวนาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๙๗

เด็กชายเตชน์กฤต อำถนอม
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย ภาวนาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๙๘

เด็กหญิงธนัชพร ผ่องแผ้ว
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย ภาวนาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๕๙๙

เด็กชายวรวุฒิ อุ่นหล้า
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย ภาวนาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๐๐

เด็กชายธีรพงศ์ แย้มกลินพุด

่

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีคงคาราม ศรีคงคาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๐๑

เด็กชายเอกศิลป พุฒมีผล
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีคงคาราม ศรีคงคาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๐๒

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เทียมมณี
๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีคงคาราม ศรีคงคาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๐๓

เด็กชายนพดล คำเนาวรัตน์
๑๙/๖/๒๕๕๓

โรงเรียนวัดศรีคงคาราม ศรีคงคาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๐๔

เด็กชายจักริน นาคสกุล ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดศรีคงคาราม ศรีคงคาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๐๕

เด็กชายธนากร คชศิลา
๑๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีคงคาราม ศรีคงคาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๐๖

เด็กหญิงอนิษา อยู่ละ
๒๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีคงคาราม ศรีคงคาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๐๗

เด็กหญิงกัญญาภัค เฉลิมแดน
๑๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีคงคาราม ศรีคงคาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๐๘

เด็กหญิงศันสนีย์ แย้มอ่วม

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีคงคาราม ศรีคงคาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๐๙

เด็กชายปฏิภาณ ศรีเพชร ๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดศรีคงคาราม ศรีคงคาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๑๐

เด็กหญิงจินตนา ชูอำไพ ๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดศรีคงคาราม ศรีคงคาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๑๑

เด็กหญิงปณิดา พุฒขาว
๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีคงคาราม ศรีคงคาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๑๒

เด็กหญิงวิพา ไชยเสนา
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีคงคาราม ศรีคงคาราม  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๑๓

เด็กชายธีรชัย ปะติตัง
๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา สาขลา  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๑๔

เด็กชายณัฐพงศ์ เรืองแสง ๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา สาขลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๗๕ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๑๕

เด็กชายภาณุพงศ์ ยวงลำใย ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา สาขลา  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๑๖

เด็กชายวันชนะ ฟกแฝง
๑๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา สาขลา  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๑๗

เด็กชายศิวกร รักแดง
๑๕/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา สาขลา  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๑๘

เด็กชายพลักษ์ รำไพพักตร์
๒๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา สาขลา  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๑๙

เด็กชายรณภูมิ กิจแก้ว
๑๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา สาขลา  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๒๐

เด็กชายศุภวัฒน์ ธรรสอน
๑๓/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา สาขลา  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๒๑

เด็กชายพรพิพัฒน์ จันทร์ศรี
๒๖/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา สาขลา  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๒๒

เด็กหญิงอภิชญา คุ้มทรัพย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา สาขลา  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๒๓

เด็กหญิงสุพัตตา ผลอินทร์
๑๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา สาขลา  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๒๔

เด็กหญิงวรินรำไพ ระนาฎศิลป ๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา สาขลา  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๒๕

เด็กหญิงชนากานต์ เหรียญทอง
๒๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา สาขลา  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๒๖

เด็กหญิงจิรัญญา ประวัง
๑๓/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา สาขลา  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๒๗

เด็กหญิงจิรประภา สมหวัง ๙/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา สาขลา  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๒๘

เด็กชายภัทรวุฒิ ประกอบผล
๒๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา สาขลา  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๒๙

เด็กชายพงศ์ธร แช่มใส
๑๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา สาขลา  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๓๐

เด็กชายอติวิชญ์ บุตรเลน
๒๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา สาขลา  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๓๑

นายวิมล ยิงหาญ

่

๐๒/๑๒/๒๕๑๖

กศน.อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๓๒

นางสาวปาลิตา อ่อนดี
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

กศน.อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๓๓

นางสาววรรณดี กลินหอม

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๐

กศน.อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๓๔

นางสาววรรณวิสา อินทสิทธิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๑

กศน.อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๓๕

เด็กชายธนพงษ์ อังสุกราน ๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๓๖

เด็กชายวัฒนา มหาพรม
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๓๗

เด็กชายปฏิวัติ หงษ์สีทอง ๓/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๓๘

เด็กชายราเชนทร์ เกตุแก้ว
๑๘/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๓๙

เด็กชายธนพล เวสกิจ
๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๔๐

เด็กชายธนภัทร เรือนคำ
๒๔/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๔๑

เด็กชายสรยุทธ สุวรรณศักดิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๔๒

เด็กชายประดิพัทธิ

์

มะโนแจ่ม ๘/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๔๓

เด็กหญิงทัศนีย์ ชืนเกษร

่

๓/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๔๔

เด็กหญิงศุจิตรา ภูพันธ์
๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๔๕

เด็กหญิงอมลวรรณ เล็กเลอสินธุ์
๒๖/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๔๖

เด็กหญิงนำเพชร อ่อนนา ๖/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๔๗

เด็กหญิงสุภาวินี จันหอม
๒๖/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๔๘

เด็กชายพัชรพล วันดีวงศ์
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๔๙

เด็กชายณัฐพงษ์ พงษ์อาภร ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๗๖ / ๓๘๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๕๐

เด็กชายเนรมิต ปรุงนิยม
๒๙/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๕๑

เด็กหญิงสุภาวิตา โพธิทักษ์
๒๕/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๕๒

เด็กหญิงณัฐพร คูณคำ
๑๘/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๕๓

เด็กหญิงภัทรวรรณ บุญเฟองฟู
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๕๔

เด็กหญิงพลอยงาม กสิกิจ ๕/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๕๕

เด็กหญิงวนิดา งานดี
๑๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๕๖

เด็กชายภานุพงค์ ปนทอง
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๕๗

เด็กหญิงอัจฉรา โพธิ
๒๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๕๘

เด็กหญิงศุภกาญจน์ ภูเคนหวด
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๕๙

เด็กหญิงชมพูนุช รุ่งเรือง
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๖๐

เด็กหญิงสุภาภรณ์ นาคศรี ๑/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๖๑

เด็กหญิงปณิตา บุญล้อม
๒๓/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๖๒

เด็กชายมงคล แซ่ลิม

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๖๓

เด็กหญิงการะเกด พฤฒามาตย์
๑๙/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๖๔

เด็กหญิงปยนุช สุ่มมาตย์
๒๕/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๖๕

เด็กหญิงนิตญา จิตต์สุข ๑๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๖๖

เด็กชายภรันยู รัตนวรรณ
๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๖๗

เด็กชายวันเฉลิม บังศรี
๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๖๘

เด็กชายวชิรวิทย์ บุญยอ
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๖๙

เด็กหญิงสรัญญา ปูวิลัย
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๗๐

เด็กหญิงรัตติยากร สงกิจกูล
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๗๑

เด็กหญิงฟารุ่ง ข้อเพชร ๔/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๗๒

เด็กชายพนธกร คงเปยม
๒๘/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๗๓

เด็กชายทัศนันต์ ปุรณพัฒน์
๑๗/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๗๔

เด็กหญิงธนภรณ์ สุขเรือง
๓๑/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๗๕

เด็กชายเทพพิทักษ์ ภิรมย์สุทธิพงศ์
๑๕/๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๗๖

เด็กหญิงเบญจมาศ แก้วแกมจันทร์
๒๑/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๗๗

เด็กชายธัชพล บุญอ้อม
๒๒/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๗๘

เด็กหญิงคนึงนิตย์ สระทองข้อ
๑๔/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๗๙

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ทุมมี
๒๕/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๘๐

เด็กหญิงอาริศา สุขสำราญ
๑๖/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๘๑

เด็กหญิงดารินทร์ ฟาภูเจริญ
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๘๒

เด็กหญิงพรเพ็ญ ราชราชา
๒๙/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๘๓

เด็กชายธนชาติ ด่านเกรียงกิจ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๘๔

เด็กหญิงปนัดดา อารีเอือ

้

๒๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๗๗ / ๓๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๘๕

เด็กชายเมโทร คำมูล
๑๗/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๘๖

เด็กชายพฒิพัชร รักกลิน

่

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๘๗

เด็กชายภูมิภัทร สังคฤกษ์ ๖/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๘๘

เด็กชายณัฐวุฒิ คงสิงห์
๒๙/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๘๙

เด็กหญิงรินรดา สานุช
๑๑/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๙๐

เด็กหญิงกิตติภา คำวิเศษ
๑๙/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๙๑

เด็กหญิงพลอยทิพย์ ผิวเงิน ๓/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๙๒

เด็กชายจิรโชติ ศรหิรัญ ๒/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๙๓

เด็กชายอานนท์ เครือบุตร
๑๘/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๙๔

เด็กหญิงนนธการณ์ กำม่วง ๓/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๙๕

เด็กหญิงชนัญธิดา มหานาค
๑๘/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๙๖

เด็กชายกฤติพงษ์ เหง้าบุญมา ๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๙๗

เด็กหญิงพรรณราย ทับทิม ๘/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๙๘

เด็กหญิงจอมขวัญ มีศิริ ๑๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๖๙๙

เด็กหญิงพัชรพร จูมทอง ๘/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๐๐

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

โตพะไล
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๐๑

เด็กชายธรรมรัตน์ คำนึง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๐๒

เด็กชายวรุต แก้วพิพัฒน์
๑๖/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๐๓

เด็กชายพงค์กร ด่อนขำ
๒๐/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๐๔

เด็กหญิงทิพปภา สระทองข้อ
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๐๕

เด็กหญิงจารุวรรณ อินสม
๑๑/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๐๖

เด็กชายนัฐพล คงประโคน

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๐๗

เด็กชายวรฤทธิ

์

ทรงฤทธิ

์

๒๔/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๐๘

เด็กชายอนันต์ ศักดิสิทธิ

์ ์

๒๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๐๙

เด็กหญิงพิมพิศา แก้วสุวรรณ์
๑๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๑๐

เด็กชายพัชรพล ยศสุพรม

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๑๑

เด็กชายอนุวัฒน์ พงษ์สุวรรณ
๒๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๑๒

เด็กหญิงสิรินทิพย์ เนตรประดิษฐ์ ๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๑๓

เด็กหญิงกล้วยไม้ กระโจมทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๑๔

เด็กชายวรายุส มีคุณ
๑๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๑๕

เด็กชายวิรุต โพธินำทรัพย์

์

๓๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๑๖

เด็กชายทศพร สร้อยมณี
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๑๗

เด็กหญิงนัฐชา บุญกัน
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๑๘

เด็กหญิงประภัสรา มะโนแจ่ม
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๑๙

เด็กหญิงชนาภา ทิพวัตร
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๗๘ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๒๐

เด็กหญิงอารยา ทัพวัตร
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๒๑

เด็กชายรวิช สร้อยมณี

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๒๒

เด็กหญิงกัลยา ตี

๋

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๒๓

เด็กหญิงกุลธิดา บุญไล้
๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๒๔

เด็กหญิงชนากานต์ หมืนไกล

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๒๕

เด็กชายวิษณุ สุขสว่าง
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๒๖

เด็กชายปุณณวิศ อำพุฒ
๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๒๗

เด็กชายธนา กงกันยา
๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๒๘

เด็กหญิงวรัญญา โพธิงาม

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๒๙

เด็กชายชินวัฒน์ ชืนเกษร

่

๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๓๐

เด็กชายสายลับ บุตรสูงเนิน
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๓๑

เด็กหญิงวราลี แช่มอุษา
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๓๒

เด็กชายนริศ ชุณหประธานกุล ๒/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๓๓

เด็กหญิงศศิวิมล กุลแทน
๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๓๔

เด็กหญิงมนัสวี ทรงฤทธิ

์

๒๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๓๕

เด็กชายอิฐทิพล พุ่มเกษรี
๑๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๓๖

เด็กชายภานุวัฒน์ ผอนแก้ง ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๓๗

เด็กชายชนสิษฐ์ จันสกุณา

่

๑๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๓๘

เด็กชายจักรพรรดิ กองสมบัติ ๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๓๙

เด็กหญิงวารีรัตน์ โพพะลาย
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๔๐

เด็กหญิงอรวรรณ นวลงาม
๑๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๔๑

เด็กชายณัฐภูมิ วุฒิ ๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๔๒

นางรุ่งสุรีย์ สิงหราช
๑๙/๕/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๔๓

นางอาภรณ์ ชาวสระไคร
๑๑/๗/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๔๔

นางพรชนก โปตะวนิช ๑/๑/๒๕๑๑ โรงเรียนวัดใหญ่ ใหญ่  

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๔๕

นายนายจิรชาติ รัชตทวีวัตน์
๐๓/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๔๖

นายพีรสรรค์ สามิตร
๐๘/๑๑/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๔๗

นางสาวปรียานุช ขุนสุวรรณ
๒๙/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๔๘

นายวิทยา พิมพ์โคตร
๒๗/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๔๙

เด็กหญิงเก็จแก้ว เล็กจี

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๕๐

เด็กชายปยะ พะเดียงกิง

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๕๑

เด็กชายภูวดล สุขศรี
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๕๒

เด็กชายภูธเนศ เชือไทย

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๕๓

เด็กหญิงอุมาพร โพธิทอง

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๕๔

เด็กหญิงรจเลข ช่างทอง
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๗๙ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๕๕

เด็กหญิงสุรัตนา รอดสุพรรณ์
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๕๖

เด็กหญิงนรินรัตน์ รอดบุญชัง
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๕๗

เด็กชายรักดำรงณ์ ภูเบ้าทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๕๘

เด็กชายนราวิชญ์ รังสรรค์
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๕๙

เด็กชายณัฐกานต์ เอียมลาภะ

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๖๐

เด็กชายสุรชัย สมใจ
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๖๑

เด็กชายรัตนพล พลอยสุวรรณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๖๒

เด็กหญิงศิริพร บุญมา
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๖๓

เด็กชายเมธาวี ศรีม่วง
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๖๔

เด็กหญิงหทัยกานต์ เฮงจี

๊

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๖๕

เด็กหญิงเพชรลดา เหมือนเนียม
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๖๖

เด็กชายธนพล หมายเรียงกลาง
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๖๗

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ทะเรรัมย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๖๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ ธุระพันธ์
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๖๙

เด็กชายศุภกิตติ

์

ขุนทอง
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๗๐

เด็กชายเจษฎา พุ่มเจริญ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๗๑

เด็กหญิงจงกช รุ่งทิม
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๗๒

เด็กชายปริญญา คำประสาท
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๗๓

เด็กชายคงพัฒน์ เติมจริ
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๗๔

เด็กหญิงเดือน
ไม่ปรากฏนามสกุล ๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๗๕

เด็กหญิงกัญญาวีร์ กลำดิษฐ์
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๗๖

เด็กชายณัฐภัทร เสรีรักษ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๗๗

เด็กชายพัสกร ยุวะบุตร
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๗๘

เด็กชายรัฐกิตติ

์

ยุวะบุตร
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๗๙

เด็กชายวรพล ดิษละ
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๘๐

เด็กชายสุรพล สิงพิมาตร
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๘๑

นายธนกฤต มะลิแย้ม
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๘๒

เด็กชายสันติสุข รอดสุวรรณ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๘๓

เด็กชายสุวิชา แย้มอาภา
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๘๔

เด็กชายณัฐภูมิ ขมศิริ
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๘๕

เด็กชายนพวิชญ์ ตะเคียนเกลียง

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๘๖

เด็กชายวรภพ ดนตรี
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๘๗

เด็กชายวรโชติ อุ้ยละมูล
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๘๘

เด็กชายอภิวัฒน์ แสงพริง

้

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๘๙

เด็กชายกิตติชัย ล้อมวงค์
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๘๐ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๙๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สร้างการ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๙๑

เด็กหญิงนันทิยา เหล่ามาพร
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๙๒

เด็กหญิงธัญญาเรศ บุญปลอด
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๙๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ระโหฐาน
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๙๔

เด็กหญิงปาริชาติ ช่วงถึก
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๙๕

เด็กหญิงยุพาพร สิงหรา
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๙๖

เด็กหญิงอภิชญา ผ่องนานารถ
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๙๗

เด็กหญิงรฐา นิมนวล

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๙๘

เด็กชายวีรภาพ คุ้มทรัพย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๗๙๙

เด็กชายณัฐพงศ์ กลินจันทร์คลาย

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๐๐

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

จันทร์แจ่ม
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๐๑

เด็กชายณัฐพล เขียววิชัย
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๐๒

เด็กชายจีระวัฒน์ อยู่เย็น
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๐๓

เด็กหญิงกนกวรรณ วรรณโกวิท
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๐๔

เด็กหญิงสดุดี เดิมขุนทศ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๐๕

เด็กหญิงวรรณิศา มะโพธิทอง

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๐๖

เด็กหญิงศศิกาล เจริญทรง
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๐๗

เด็กชายฌานภพ เติมจริ
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๐๘

เด็กชายนภดล มิงชัย

่

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๐๙

เด็กชายกัมพล เกษโร
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๑๐

เด็กชายพิทักษ์พงศ์ โพธิศรี

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๑๑

เด็กชายธนพัฒน์ หาญปญญาสกุล
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๑๒

เด็กหญิงปยาอร ลำเลิศ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๑๓

เด็กหญิงทิพมลทา จันทร์แจ่ม
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๑๔

เด็กชายชานนท์ บุญเจริย
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๑๕

เด็กชายรัฐภูมิ แพนพา
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๑๖

เด็กหญิงชนิกานต์ ทิพย์วันนา
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๑๗

เด็กชายวีรภัทร เผือกแตง
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๑๘

เด็กชายสมชาย ทายะหมอ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๑๙

เด็กหญิงรพีภัทร เกษทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๒๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขวานา
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๒๑

เด็กชายณัฐพงศ์ เจียสำราญ
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๒๒

เด็กชายภูธเนตร บัวแพ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า เอียมประชามิตร

่

 

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๒๓

เด็กหญิงสุวรรณา แปนบัว
๓๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๒๔

เด็กชายองค์เอก เจริญฤทธิ

์

๑๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๘๑ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๒๕

เด็กหญิงอรุณรัตน์ วงษารี
๑๒/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๒๖

เด็กหญิงสุวรรณณา โมลา ๔/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๒๗

เด็กหญิงชนิภา ทองสมุทร
๑๑/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๒๘

เด็กหญิงพิมพ์พัชชา หงษ์ศรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๒๙

เด็กหญิงญาณภัทร ดีอยู่
๒๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๓๐

เด็กหญิงวันนา ใจ
๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๓๑

เด็กหญิงเจน ใจ ๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๓๒

เด็กชายสุวรรณภูมิ ปองคำสิงห์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๓๓

เด็กหญิงณัฐกฤตา พูลเลิศ
๒๒/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๓๔

เด็กชายธนาธิป งอยผาลา ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๓๕

เด็กหญิงศริตา ถามะพันธ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๓๖

เด็กชายชรินทร์ เชยอักษร ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๓๗

เด็กชายวิทยา สุทธปญญา ๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๓๘

เด็กชายกรภัทร์ เศษสรี ๘/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๓๙

เด็กชายอานุภาพ สายสมร
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๔๐

เด็กหญิงวนิดา เรียนรมย์ ๖/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๔๑

เด็กหญิงสุพิชญา ดีเด่น

๒๑/๒๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๔๒

เด็กชายสิทธิกร โสมอินทร์
๑๓/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๔๓

เด็กชายอรรถพล มีชัย
๑๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๔๔

เด็กชายณภัทร เหล่าเมือง

่

๒๗/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๔๕

เด็กหญิงกฤติยาพร ศรีจันทึก
๒๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๔๖

เด็กชายวรากร ผัดเหวิน

้

๒๒/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๔๗

เด็กหญิงจิตตานันท์ แก่นแก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๔๘

เด็กชายอธิรวิชญ์ คุ้มจันทร์
๑๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๔๙

เด็กชายศักดิชัย

์

พิจิตเขตร์ ๓/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๕๐

เด็กหญิงสุกัญญา ประดับค่าย
๒๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๕๑

เด็กหญิงวรกานต์ นาถาบำรุง
๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ชัยลักษณ์
๒๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๕๓

เด็กหญิงบุษบง อุ่นแก้ว
๑๔/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๕๔

เด็กชายศุภกร แสงอาทิตย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๕๕

เด็กหญิงสิริยากร การบรรจง ๙/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๕๖

เด็กชายเจษฎากร ราชจันทร์ ๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๕๗

เด็กชายปภากร ลักขณานุรักษ์
๒๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๕๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ กสิกรสุนทรชัย ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๕๙

เด็กชายธัญนพ สืบกำ ๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๘๒ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๖๐

เด็กชายภัทรวัฒน์ นาคทอง
๓๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๖๑

เด็กชายอนุภาพ บุญสร้าง
๑๘/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๖๒

เด็กชายสุวรรณภูมิ ทองอินทร์ ๓/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๖๓

เด็กหญิงนฤพร แก้วโบราณ ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๖๔

เด็กหญิงสมิตานันท์ วงศ์สง่า
๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๖๕

เด็กหญิงสุภัสรา ยิมละมัย

้

๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๖๖

เด็กหญิงวริศรา อาบทอง
๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๖๗

เด็กหญิงธิชาดา พานิชย์
๑๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๖๘

เด็กหญิงอาลิษา บุญพยุง
๑๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๖๙

เด็กหญิงชาลิสา ดียิง

่

๒๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๗๐

เด็กหญิงกัลยาภรณ์ จันทร์ทอง
๓๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๗๑

เด็กหญิงอนันตญา แอมกองแก้ว
๑๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๗๒

เด็กชายธนกร ราชแสง
๑๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๗๓

เด็กชายเทพทัต บุผาลา
๓๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๗๔

เด็กชายปญญายุ ทองปาน
๒๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๗๕

เด็กชายสรวิชญ์ ลารุ่งเรือง

่

๑๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๗๖

เด็กชายสมศักดิ

์

สุกรรณ์
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๗๗

เด็กชายอนันต์ ภู่ถาวร ๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๗๘

เด็กชายจตุพร อินทรพรหม ๘/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๗๙

เด็กชายนนทกร นันทปญโญ ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๘๐

เด็กชายอภิรักษ์ บุญเลิศ
๒๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๘๑

เด็กหญิงภัทราวดี สาครเสถียร
๑๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๘๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เช้านิมิตร
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๘๓

เด็กชายศรษ์ชัย เหงียวเจริญ

่

๒๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๘๔

เด็กชายพีรศิลป ศรีเกตุ ๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๘๕

เด็กชายพิชิตชัย ศาสตร์กระจ่าง ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๘๖

เด็กชายธนพล อ่วมวงเปรม

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๘๗

เด็กหญิงเนตรดาว สุดสงวน
๑๙/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๘๘
เด็กหญิงนภาวิลาวัลย์

รักษาชล ๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๘๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ปนทอง
๓๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๙๐

เด็กหญิงรินยา ไทยประโคน ๕/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๙๑

เด็กหญิงภัทราพร ชืนจิตร

่

๑๓/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๙๒

เด็กหญิงทิติยา คงโฉลง ๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๙๓

เด็กหญิงณัฏฐ์กวี มีจัน

่

๒๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๙๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ เกตุนาค
๑๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๘๓ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๙๕

เด็กหญิงวิภาดา วงเวียน
๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๙๖

เด็กหญิงสุธิมนต์ ฝายวงษ์ ๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๙๗

เด็กชายอานัส พรมบุตร
๑๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๙๘

เด็กหญิงแพรพลอย แพงศรี ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๘๙๙

เด็กหญิงสุพรรษา เอียมท้วม

่

๑๓/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๐๐

เด็กหญิงวรกานต์ ดาราช
๒๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๐๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ อาธรรมระชะ
๒๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๐๒

เด็กชายสิทธิพล ประสพศิริทรัพย์ ๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๐๓

เด็กชายชาตรี หนูตอ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๐๔

เด็กชายนพพล ขันดี
๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๐๕

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เจือทอง
๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๐๖

เด็กชายอนุชา สาริมาตย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๐๗

เด็กชายวัชรพล จันทร์หอม
๒๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๐๘

เด็กชายธนกฤต ทรงแตง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๐๙

เด็กหญิงประภัสสร เทศทอง
๑๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๑๐

เด็กหญิงเบญจวรรณ นาคศรี
๓๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๑๑

เด็กหญิงธัญชนก นิมขุนทด

่

๒๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๑๒

เด็กหญิงรัตนะพร บุญมี ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๑๓

เด็กหญิงวริศรา ดุลยะพินิจ
๒๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๑๔

เด็กชายพงษ์เทพ โกการัตน์
๒๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๑๕

เด็กหญิงนงลักษณ์ ดิษฐษร
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๑๖

เด็กหญิงนุชนารถ เข็มเพ็ชร
๑๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๑๗

เด็กหญิงมลฤดี ผิวดำ ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๑๘

เด็กหญิงวิภาวรรณ แก้วฆ้องวงษ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๑๙

เด็กหญิงบวรรัตน์ เกษมรัตน์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๒๐

เด็กหญิงวราภรณ์ พลีชมภู ๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๒๑

เด็กชายไชยเชษฐ์ ศรีคล้าย
๒๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๒๒

เด็กหญิงวนิดา ทองอ่อน
๒๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๒๓

เด็กชายวีระยุทธ ยอดเยียมแกร

่

๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๒๔

เด็กชายธีระศักดิ

์

ปรางค์ทอง ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๒๕

เด็กชายนุติพงษ์ พึงจร

่

๒๐/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๒๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา อบอุ่น ๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๒๗

เด็กชายอภิรักษ์ บรรพันธ์
๑๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๒๘

เด็กหญิงเพ็ญนพัตร ศรีทับทิม
๒๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๒๙

เด็กชายระพีพัฒณ์ เชยอักษร
๑๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๘๔ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๓๐

เด็กหญิงภานุชนาถ สวัสดิผล

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๓๑

เด็กชายรัชชานนท์ งอยผาลา

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๓๒

เด็กหญิงศิราศรินทร์ ศรีสกุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๓๓

เด็กชายปยะพงษ์ ลัดหลวง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๓๔

เด็กชายทัชชกร พยัคฆ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๓๕

เด็กหญิงเจนจิรา ภูตลาดขาม
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๓๖

เด็กชายสาริน มะยมหวาน
๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๓๗

เด็กหญิงจีรพร แก้วสังข์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๓๘

เด็กหญิงตะวัน สุขศิริ ๒/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๓๙

เด็กหญิงกนกวรรณ มณีนารถ ๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๔๐

เด็กหญิงณัฐพร ใจหาญ ๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๔๑

เด็กชายบัณฑิต วรรณทิศ
๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๔๒
เด็กชายประพัฒน์พงษ์

พวงแก้ว
๒๘/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๔๓

เด็กหญิงรุจิษยา สิงหา ๓/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๔๔

เด็กชายบุญยธร มาดา ๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๔๕

เด็กหญิงกรกนก โกสุม
๒๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๔๖

เด็กชายทินกร ขอมปรางค์
๑๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๔๗

เด็กชายวีระพัฒน์ สงฆนนท์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๔๘

เด็กหญิงปานไพลิน กองพรม
๑๗/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๔๙

เด็กชายวงศธร ไชยยัน
๑๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๕๐

เด็กหญิงภคพร ศรีโสดา
๒๙/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๕๑

เด็กหญิงณัฐธิดา บุญเพ็ง
๑๕/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๕๒

เด็กหญิงลลิตา สายศักดา
๑๔/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๕๓

เด็กหญิงอพิณญา โคตรมี ๘/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๕๔

เด็กหญิงสุพัตรา ฉายัษฐิษ
๒๗/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๕๕

เด็กชายสถาพร ทำมิ ๓/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๕๖

เด็กชายปภาวิน สุ่มทอง
๑๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๕๗

เด็กชายณัฐพล ติดบุญช่วย

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๕๘

เด็กหญิงนิฌาปวีย์ อิมรัตน์

่

๒๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๕๙

เด็กชายปณิธาน แย้มศรี ๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๖๐

นายอณัฐสรณ์ มานะดี
๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๖๑

เด็กหญิงสุพัตรา แสงฤทธิ

์

๑๓/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๖๒

เด็กชายณัฐวุฒิ แอมพิมาย
๒๖/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๖๓

เด็กหญิงเพ็ญนภา สะแสงสาร ๔/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๖๔

เด็กหญิงฉัตรลดา บูรณะ
๒๒/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๘๕ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๖๕

เด็กหญิงกฤษณา เจริญพรตระกูล
๑๙/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๖๖

เด็กชายอนุกฤษณ์ เทียงบุญถึง

่

๒๕/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๖๗

เด็กชายทิวา เถาวัลย์
๒๐/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๖๘

เด็กชายนิติพงษ์ ฤทธิศักดิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๖๙

นายวารุต สินตัง

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๗๐

เด็กชายศุภกร จิรัมย์ ๑/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๗๑

เด็กชายทิวานนท์ กานัง
๑๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๗๒

เด็กชายรวีวัฒน์ ช่วยลือไทย
๑๔/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๗๓

เด็กชายทรงวุฒิ ดิษฐษร
๑๕/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๗๔

เด็กหญิงเพชรรัตน์ แก้วกล้า ๗/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๗๕

เด็กหญิงรมิตา มะลิทอง
๒๒/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๗๖

เด็กหญิงอนุสรา หล้าสวย
๒๗/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๗๗

เด็กชายวัชรพงษ์ มัจฉาชาญ
๑๔/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๗๘

เด็กหญิงบุษราภรณ์ เมตดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๗๙

เด็กหญิงนงลักษณ์ วิทยาลัย
๒๘/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศรีวารีน้อย  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๘๐

เด็กหญิงกาญจนา จะคำรัมย์
๒๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๘๑

เด็กชายกิตติพงษ์ สีขาว
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๘๒

เด็กหญิงจิราพัชร บุตรสะอาด
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๘๓

เด็กหญิงชัญญานุช สีลา
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๘๔

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ คำปา
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๘๕

เด็กหญิงณัฐณิชา เชยฉิมพลี
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๘๖

เด็กหญิงณัฐธยาน์ กัลยาประสิทธ์
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๘๗

เด็กชายทักษ์ดนัย นำสุขตระกูล
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๘๘

เด็กชายนราภรณ์ อมรวงศ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๘๙

เด็กหญิงปนมุก เทียมเงิน
๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๙๐

เด็กหญิงพชรมล เอียมน้อย

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๙๑

เด็กหญิงรุ่งนภา โพธิบัว

์

๒๑/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๙๒

เด็กหญิงวนัสนันท์ ภูดวงจิตร
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๙๓

เด็กหญิงสุภนิดา บุตรดี
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๙๔

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ คำพิมาย
๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๙๕

เด็กหญิงอพัชชญา ทองฉวี
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๙๖

เด็กหญิงอริสรา อุ่นมุกดา
๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๙๗

เด็กหญิงอักษราภัค พืชทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๙๘

เด็กชายกิตติภูมิ คำเรือง
๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๐๙๙๙๙

เด็กหญิงปภาวดี น้อมจันทึก
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๘๖ / ๓๘๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๐๐

เด็กหญิงปณณพร ปตตาระเต
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๐๑

เด็กชายพิริยะ เกตุศิริ
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๐๒

เด็กหญิงวรรณวนัช นกขวัญ
๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๐๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ แสงสังข์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๐๔

เด็กหญิงปยรัตน์ โนมะวงค์
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๐๕

เด็กหญิงแพรวา คำแสน ๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๐๖

เด็กหญิงศตพร แพทย์นาดี
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๐๗

เด็กหญิงสิริภัทรา โต๊ะงาม
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๐๘
เด็กหญิงสิริสงกรานต์ เส็งสาย

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๐๙

เด็กหญิงอิสรีย์ บุญเลิศ
๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๑๐
เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์ ภูมิวิสัย

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๑๑

เด็กชายชนะชนม์ สีเหนียง

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๑๒

เด็กหญิงทินทิวา โพธิเงิน

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๑๓

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

โพธิภักดี

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๑๔

เด็กหญิงพรนภัส ทองศาสตร์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๑๕

เด็กหญิงมนฑกานต์ จันศรีชา
๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๑๖

เด็กหญิงยิงลักษณ์

่

ลาภปรากฏ
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๑๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ ปนทิม
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๑๘

เด็กหญิงสุกัญญา ดอนสังเกตุ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๑๙

เด็กหญิงสุนิสา ทองดี
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๒๐

เด็กชายอภิญญา ฉัตรแก้ว
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๒๑

เด็กชายคมชาญ แก้วไพทูรย์

๒๔๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๒๒

เด็กชายนพวิชญ์ ปอมบุปผา
๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๒๓

เด็กหญิงพลอยกมล นิลนาค
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๒๔

เด็กหญิงลภัสรดา ช่วยสมบูรณ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๒๕

เด็กชายวราวุฒิ เหล็กคำ
๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๒๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ พันธเวศ
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๒๗

เด็กชายณัฏฐิลักษณ์ สัมมนา
๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๒๘

เด็กหญิงตรีทิพย์ หลงรักษ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๒๙

เด็กชายนนทพัทธ์ บุญประกอบ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๓๐

เด็กชายปฏิภาณ นิลวงค์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๓๑

เด็กชายเจษฎา แสงแก้ว
๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๓๒

เด็กชายรวิภาส ภาคภูมิรัตน์
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางนำจืด หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๓๓

เด็กหญิงณัฏฐธิดา น้อยกมล ๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๓๔

เด็กชายสุกฤษฏิ

์

บำรุงวัด
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๘๗ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่
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สป ๒๔๖๐/๑๐๐๓๕

เด็กหญิงพชรมนต์ จิระสุวรรณภักดี
๑๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๓๖

เด็กหญิงนัทธมน ลาไป
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๓๗

เด็กชายพิชญะ บุญมี
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๓๘

เด็กชายชนมภูมิ ประทุมชัย
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๓๙

เด็กชายสิรกานต์ ตรีพิศาล
๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๔๐

เด็กหญิงวรวัลย์ ส้มแก้ว ๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๔๑

เด็กชายสุจินต์ หวัง
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๔๒

เด็กชายธนพล พวงแก้ว
๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๔๓

เด็กหญิงฉัตรชนก สดศรี
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๔๔

เด็กหญิงนภัสสร เปรมจิตร์
๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๔๕

เด็กหญิงเยาวภา เผือกโฉลง
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๔๖

เด็กชายเหมรัศมิ

์

ศรีโพธิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๔๗

เด็กหญิงณภัสวรรณ มิงสงฆ์

่

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๔๘

เด็กชายนันทศิษฐ์ ยอดสุวรรณ
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๔๙

เด็กหญิงปยาภรณ์ จันตา
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๕๐

เด็กชายณรงค์เดช เพิมผล

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๕๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ พัฒนิบูลย์
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๕๒

เด็กชายอาติยศักดิ

์

เลิศสำโรง
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๕๓

เด็กหญิงเอมวิกา ไชยตัน
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๕๔

เด็กหญิงชวพร ขวัญตัว
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๕๕

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ อยู่บุญ
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๕๖

เด็กชายณภัทร คิดนุนาม
๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๕๗

เด็กหญิงวิชญาดา กิงคำ

่

๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๕๘

เด็กชายวิชยุตม์ เอกสิทธิบัญชา

์

๒๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๕๙

เด็กชายศิวกร ชนูนันท์
๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๖๐

เด็กชายพัสกร กล้าเขตวิทย์
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๖๑

เด็กหญิงกุลธิดา พรมเต็ม
๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๖๒

เด็กชายกฤษณพล มะละกา
๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๖๓

เด็กหญิงทิพย์ธัญญา พรมพันห่าว
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๖๔

เด็กหญิงปยะพัชร แก้วใหญ่
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๖๕

เด็กชายปฏิวัติ ธุวธาดา
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๖๖

เด็กหญิงภาวินี เอียมมีศรี

่

๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๖๗

เด็กชายณรัญู มาลี
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๖๘

เด็กชายปณณวิชญ์ ไทยประเสริฐ
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๖๙

เด็กชายวรรัส โขนงน้อย
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๘๘ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๗๐

เด็กชายชนกันต์ พรมดี
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๗๑

เด็กหญิงณัฐชา พรหมศรีจันทร์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๗๒

เด็กหญิงจันทรัสม์ จันบาง
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๗๓

เด็กชายพีรวิชญ์ เพ็ชรพัฒนพงศ์
๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๗๔

เด็กชายอเล็กซ์ ชัว
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๗๕

เด็กชายธีรภัทร ศิวพรอนันต์ ๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๗๖
เด็กหญิงวชิรฌาณยา จิระสุวรรณภักดี

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๗๗

เด็กหญิงญาดาวริน ฉลอง
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๗๘

เด็กชายอัมรินทร์ อำขำ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๗๙

เด็กหญิงศิริโสภา เล็กอ่อน

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๘๐

เด็กชายพัชรพล กลินพวง

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๘๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สิงห์บรบือ
๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๘๒

เด็กชายธีรพล ลีลา
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๘๓

เด็กชายนัฐเศรษฐ์ ศรีวงษา
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๘๔

เด็กหญิงเกวรินทร์ แสวงเงิน

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๘๕

เด็กหญิงจินัฐตา ร่มแก้ว ๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๘๖

เด็กชายกิตติธัช วงษ์สุวรรรัตน์
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๘๗

เด็กชายจักรภพ ประสงค์ทรัพย์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๘๘

เด็กหญิงมณฑิตา ทิพย์คำ
๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๘๙

เด็กหญิงณัฐทิตา โพธิภู

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๙๐

เด็กหญิงวาสินี ชุตินันทกุล
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๙๑

เด็กชายกิตติพงษ์ ปญญาวิเศษ ๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๙๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ นึกหาการ ๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๙๓

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ สุขสำราญ
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๙๔

เด็กหญิงวรารัตน์ ปนตามูล
๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๙๕

เด็กชายพัทนพงษ์ แก้วมณี
๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๙๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ พัดพาน
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๙๗

เด็กชายอนันตเชษฐ์ ตรีพิศาล ๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๙๘

เด็กชายธีรพงษ์ แสนจินดา
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๐๙๙

เด็กหญิงเมทารัตณ์ แผ้วปราบเสียน

้

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๐๐

เด็กชายทักษ์ดนัย พัฒนวรกาญจน์
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๐๑

เด็กชายชานล จิรากุลวัต
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๐๒

เด็กหญิงพิชญา ชัยนุภาพ ๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๐๓

เด็กชายชิษณุพงศ์ วงศ์เทพ
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๐๔

เด็กหญิงกรกมล สังข์ทอง
๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๘๙ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๐๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ ภูเงินขำ
๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๐๖

เด็กหญิงอสมาภรณ์ พรามไธสง
๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๐๗

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ผิวพรม ๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๐๘

เด็กชายปวริศร หินผา

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๐๙

เด็กหญิงศรีประภา สุทธิสาย
๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๑๐

เด็กหญิงกานติมนน ไชยเดช
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๑๑

เด็กหญิงพรพรหม พรมเมา
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๑๒

เด็กหญิงกัลยกร คำคล้อย
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๑๓

เด็กหญิงชนินาถ ทันแก้ว
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๑๔

เด็กหญิงอังคณา ตรีพิศาล
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๑๕

เด็กชายธิติพนธ์ เจียมภักดี
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๑๖

เด็กชายธนวันต์ ท้าวอำมาตย์
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๑๗

เด็กหญิงวรรณารักษ์ รักภูมิ
๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๑๘

เด็กหญิงชัชชญา วิเศษสุจริต
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๑๙

เด็กหญิงภคพร เมืองนาม

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๒๐

เด็กหญิงอนงค์นาถ หอมหวล
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๒๑

เด็กหญิงปณิตา โพสาราช
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๒๒

เด็กชายณอัฐ ภพศิริฟุง
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๒๓

เด็กหญิงอภิชญา พลายแดง
๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๒๔

เด็กหญิงบัณฑิตา คิดตลอด

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๒๕

เด็กหญิงธนพร แก้วสมนึก
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๒๖

เด็กหญิงสิริกร อัมระปาล
๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๒๗

เด็กชายปญญา นามสกุลอะไร
๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๒๘

เด็กหญิงนันทวรรณ พุ่มพวง
๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๒๙

เด็กชายชนสรณ์ สมเดช
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๓๐

เด็กหญิงปริณดา วิบูรณ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๓๑

เด็กชายพงศธร รอดดี
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๓๒

เด็กชายบวรวิชญ์ โพธิพันธุ์กุล

์

๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๓๓

เด็กชายวรฤทธิ

์

จันทร์เจิม
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๓๔

เด็กชายธนกร พุ่มจันทร์
๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๓๕

เด็กหญิงสรัลกร วงษ์กำปน
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๓๖
เด็กหญิงปราณปริญา ศรีคาวี

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๓๗

เด็กหญิงพัชนิดา ปุระมาปด

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๓๘

เด็กหญิงพัชรมัย แก้วโบราณ
๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ฉำพึงช้าง

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๙๐ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๔๐

เด็กชายภูวเนศวร์ สุมานิตย์
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๔๑

เด็กชายชินกฤต กลัดมี
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๔๒

เด็กหญิงธนกร น่วมภักดี
๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๔๓

เด็กหญิงวริศรา สิงห์มุ้ย
๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๔๔

เด็กหญิงสิรภัทร เขียวชะอุ่ม
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๔๕

เด็กหญิงปยธิดา กองจันทร์ดี
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๔๖

เด็กหญิงภัครมัย จำนงค์ศาสตร์
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๔๗

เด็กหญิงบุญญาภา บุญสอาด

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๔๘

เด็กชายธนวัฒน์ แช่มสายทอง
๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๔๙

เด็กชายณัฐสิทธ์ บุญเยียม

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๕๐

เด็กชายพีรพัฒน์ วงษ์แย้ม
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๕๑

เด็กชายธีรภัทร เกษศิริ
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๕๒

เด็กหญิงปาณิศา ทองวัดเพ็ง
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๕๓

เด็กหญิงจิรัชญา สุมัง
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๕๔

เด็กชายโกวิชญ์ การอุภัย

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๕๕

เด็กชายธราเทพ แย้มฎีกา
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๕๖

เด็กชายกันตินันท์ กาลณีโย
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๕๗

เด็กหญิงศุภานัน วงษ์สายเงิน

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๕๘

เด็กชายณัฐดนัย มาสะอาด
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๕๙

เด็กชายอัครวัฒน์ สุพรรณคำ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๖๐

เด็กหญิงกัญญ์วรา ทองวิจิตร
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๖๑

เด็กชายชาญยุทธ พัวพวง

้

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๖๒

เด็กชายอดิศร ผุดผ่อง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๖๓

เด็กหญิงฑิตฐิตา โสมรักษ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๖๔

เด็กหญิงสโรชา พุฒศรี
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๖๕

นายณัฐวุฒิ ช่วยสุข
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๖๖

นายทวีวัฒน์ บุญยพัฒน์โกศล ๑๑/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๖๗

นายรัชต์พงษ์ ชาญสมร
๒๕/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๖๘

นายลัทธพล ลาไป
๓๐/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๖๙

นายวิชญ์พล รัตนเสน
๑๐/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๗๐

นายศรรักษ์ ศรีณรงค์
๒๒/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๗๑

นายสมชาย ยินดี
๓๑/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๗๒

นายสุริยกาล โคตสา ๔/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๗๓

นางสาวกัลยรักษ์ แก่นทอง
๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๗๔

นางสาวฐิติวรดา จันทุม
๒๔/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๙๑ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๗๕

นางสาวตามตะวัน นาระทะ ๒/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๗๖

นางสาวทิพย์พวัลย์ ศุภวัฒนชาติ
๒๓/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๗๗

นางสาวธิญาดา นันทปญโญ
๑๓/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๗๘

นางสาวมินตรา เทพาขัน ๙/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๗๙

นายกุลชาติ อังคะคำมูล
๓๐/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๘๐

นายจรูญ ศักดิศิวฤทธิ

์ ์

๕/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๘๑

นายจักรกฤติ หาขาว
๑๓/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๘๒

นายธนชาต พุทธกรม ๕/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๘๓

นายนิติกร ลวดทอง
๑๐/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๘๔

นายรัชตะ คำขาว
๑๓/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๘๕

นายศุภกร ผาสุก
๓๐/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๘๖

นายเอกลักษณ์ ประสพสุข ๓/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๘๗

นายเอกลักษณ์ สินตัง

้

๒๒/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๘๘

นางสาวกฤตยพร จันทร์ปญญา
๑๘/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๘๙

นางสาวเกวลิน รวยสันเทียะ
๑๙/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๙๐

นางสาวสุชานุช ประสมพงษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๙๑

นายภัทรวงศ์ ฤทธิวงค์

์

๑๔/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๙๒

นายทรงวุฒิ เรืองนา
๑๙/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๙๓

นายพรประทาน คงชู
๒๙/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๙๔

นายพรพิพัฒน์ อ่อนศรีทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๙๕

นายภีมวัศ เทียนยุทธ
๒๕/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๙๖

นายมะนาว ชนะมิตร
๒๙/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๙๗

นายสุรศักดิ

์

ทวีสุข
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๙๘

นางสาวณัฐธิดา คูณขุนทด
๑๓/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๑๙๙

นางสาวบงกช ขอมีกลาง
๓๐/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๐๐

นางสาวปทมพร แก้วสิงห์
๑๐/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๐๑

นางสาวพิชญ์สินี รุ่งวิรัตน์กุล
๑๔/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๐๒

นางสาวรุจิรัตน์ โพธิประสาท
๑๔/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๐๓

นางสาววรรณทิวา อินต๊ะสุวรรณ
๑๖/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๐๔

นางสาววรรณนิสา ยักทะวงษ์
๒๒/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๐๕

นายชัยวัฒน์ เสือใจ
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๐๖

นายภวุฒิ ประกอบธรรม
๒๔/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๐๗

นายอธิวัฒน์ ศรีบัว
๒๐/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๐๘

นายจิรกิตติ

์

ทาเวียง
๑๐/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๐๙

นายณัฐนน กลินหอม

่

๑/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๙๒ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๑๐

นายนัธพงษ์ จันวันดี

้

๓/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๑๑

นายพงศธร คำฮ้อย
๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๑๒

นายพงศภัค ฉายวรรณ ๖/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๑๓

นายภานุวัฒน์ พวงน้อย
๑๑/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๑๔

นายสุพชิต แพงแก้ว ๑/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๑๕

นายสุริยวงศ์ หลงทอน
๒๕/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๑๖

นางสาวกนิษฐา จันทร์เพ็ง
๓๑/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๑๗

นางสาวกมลวรรณ สินสมุทร
๑๒/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๑๘

นางสาวกัลยรัตน์ สุขปน

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๑๙

นางสาวจารุวรรณ มีบุญรอด ๘/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๒๐

นางสาวจิราพร ปานดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๒๑

นางสาวฐิติกาญจน์ เทียงบุญถึง

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๒๒

นางสาวธิดา แซ่หลี

่

๑๙/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๒๓

นางสาวนิตยา เลแก้ว
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๒๔

นายอาทิตย์ ชาติชนะ
๑๙/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๒๕

นายกิตติทัศน์ ศรีนาม
๑๒/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๒๖

นางสาวสิรางวรรณ อินผา
๒๑/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๒๗

นายณัฐวุฒิ จุ้ยทองคำ
๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๒๘

นางสาวพิมพ์ชนก ยุคจร
๒๕/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๒๙

นายบุรานนท์ สารมาศ
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๓๐

นางสาวกิงกาญจน์

่

ทิพย์คูนอก
๒๕/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๓๑

นายสมโภช บุตรสอน
๒๔/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๓๒

นางสาวขวัญชยา เฟองอารมย์
๑๗/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๓๓

นางสาวฐิรกานดา ศรีระจิตร
๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๓๔

นางสาวนริศรา รัมมะมนต์
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๓๕

นางสาวเพ็ญนภา อะนุษเกต
๒๐/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๓๖

นางสาวพรพิสุทธิ

์

ศรีสุธรรม ๘/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๓๗

นางสาวอรพินท์ ชูพุทธชาติ
๒๔/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๓๘

นางสาวสุชัญญา ทราจารวัตร
๑๗/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๓๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ทองดีนอก
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๔๐

เด็กชายจิรวัฒน์ เอียมละออง

่

๒๒/๐๑/๒๕๕๓
โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๔๑

เด็กหญิงธนากร เล็กศรี
๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๔๒

เด็กหญิงณัฐชยา ทิพย์ประไพ
๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๔๓

เด็กหญิงอโนชา แก้วเทพ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๔๔

เด็กหญิงสุภัสสร แซ่คู

๑๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๙๓ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๔๕

เด็กหญิงอภิชญา รอดเกาะ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๔๖

เด็กชายอรรถพล คลิมทอง
๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๔๗

เด็กหญิงสุธิดา ดีพิณ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๔๘

เด็กชายกันตธีร์ เบ้าคำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๔๙

เด็กหญิงกมลชนก เสาเวียง
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๕๐

เด็กชายจารุวัชร์ อ้นเจริญ
๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๕๑

เด็กชายพีรพล อภิวัน
๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๕๒

เด็กหญิงมัลลิกา ใจดี
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๕๓

เด็กหญิงสโรชา รามนอก ๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๕๔

เด็กชายเทอดศักดิ

์

เล่าตระกูลทอง
๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๕๕

เด็กชายณภัทร์ ดอยลอม
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๕๖

เด็กหญิงรักษิณา แซ่ลี
๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๕๗

เด็กหญิงสะเก็ดดาว เวียงคำ
๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๕๘

เด็กหญิงปณิตา สรรพศรี
๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๕๙

เด็กหญิงมิณฑาดา คำสีสุข
๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๖๐

เด็กหญิงเจนจิรา ระมัด
๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๖๑

เด็กหญิงเลิศนภา โคเชก
๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๖๒

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ถินจันดา

่

๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๖๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุญแสง
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปากคลองมอญ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๖๔

เด็กชายณัฐพล นาคสีสุก
๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปากคลองมอญ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๖๕

เด็กชายจิตติพัฒน์ ภู่บังบอน
๒๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปากคลองมอญ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๖๖

เด็กชายจริยวัฒน์ วงษ์เปรม

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปากคลองมอญ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๖๗

เด็กหญิงศิริณภา นาคสีสุก
๑๓/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปากคลองมอญ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๖๘

เด็กชายปฏิภาณ เทศทอง
๒๕/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปากคลองมอญ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๖๙

เด็กชายพงศธร ทองจันทร์
๓๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปากคลองมอญ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๗๐

เด็กหญิงสุพัตรา โพธิอ่อน

์

๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนปากคลองมอญ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๗๑

เด็กชายสุริยา ลิขิตสุภิณ
๑๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปากคลองมอญ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๗๒

เด็กหญิงวีรภัทรา เยือไม้

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปากคลองมอญ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๗๓

เด็กหญิงศศิธร ลาดล่าย
๒๓/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปากคลองมอญ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๗๔

เด็กหญิงชัชฏาภรณ์ เก้ากัญญา
๑๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปากคลองมอญ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๗๕

เด็กหญิงอนุธิดา โอ้ภาษี ๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนปากคลองมอญ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๗๖

เด็กชายอรุช พันเดช
๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปากคลองมอญ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๗๗

เด็กชายกรวินท์ เอียมสำอางค์

่

๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนปากคลองมอญ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๗๘

เด็กหญิงญาดารัคน์ กลัดจ่าย ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนปากคลองมอญ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๗๙

เด็กหญิงประภาพร เทศทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปากคลองมอญ หัวคู้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๙๔ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๘๐

เด็กหญิงพรนภัสร์ คำพรม
๑๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปากคลองมอญ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๘๑

เด็กชายณัฐภูมิ พวงมะรัง
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปากคลองมอญ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๘๒

เด็กชายโคซิง

่

เลียง
๑๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปากคลองมอญ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๘๓

เด็กชายกฤษนันท์ อัศวธีระนันท์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปากคลองมอญ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๘๔

เด็กชายสุทิน ชะนิดไทย
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปากคลองมอญ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๘๕

เด็กชายยุทธนา อาสาชาติ ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนปากคลองมอญ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๘๖

เด็กหญิงณิชาภา กรานสำราญ
๒๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปากคลองมอญ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๘๗

เด็กหญิงปาณิศา ม่วงม้าย ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนปากคลองมอญ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๘๘

เด็กหญิงเบญจพร ประพันธ์
๒๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปากคลองมอญ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๘๙

เด็กชายณัฐวุฒิ อิมใจ

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๙๐

เด็กชายเอกรินทร์ เอียมท้วม

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๙๑

เด็กชายนวพล ชนะภัย
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๙๒

เด็กชายเจษฎา น้อยเอียม

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๙๓

เด็กชายแซม นามสกุลอะไร
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๙๔

เด็กชายรัชภูมิ พรมพวง
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๙๕

เด็กชายรัชชานนท์ วุฒิศักดิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๙๖

เด็กชายระวีชัย รักษาธรรม
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๙๗

เด็กชายรุ่งโรจน์ เอียมโจษ

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๙๘

เด็กชายพัชรพล นาคแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๒๙๙

เด็กชายสันติภาพ พรมเกิด
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๐๐

เด็กชายภานุวัฒน์ พันขาว
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๐๑

เด็กชายศุภณัฐ ประยูรคำ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๐๒

เด็กชายพิรยา บุญพยุง
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๐๓

เด็กหญิงอธิตา ขันแวว
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๐๔

เด็กหญิงวิไลพร พึงเจริญ

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๐๕

เด็กหญิงเมกา เถาแตง
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๐๖

เด็กหญิงจิรัชญา ใจสุข
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๐๗

เด็กหญิงโชติรส จากรัมย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๐๘

เด็กหญิงฐตาวีย์ สาระพันธุ์
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๐๙

เด็กหญิงสัตตบงกช กงทอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๑๐

เด็กชายณัฐนันท์ เกิดมีเงิน
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๑๑

เด็กหญิงศุภาวรรณ ขำแย้ม
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๑๒

เด็กหญิงศศิชา เปยมอรุณ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๑๓

เด็กหญิงวราภรณ์ บุญจันทร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๑๔

เด็กหญิงกชกร สดเสมอ
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๙๕ / ๓๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๑๕

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ผลมีทรัพย์
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๑๖

เด็กหญิงจารุนันท์ น้อยแสง

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๑๗

เด็กหญิงปลายฝน นามสกุลอะไร
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๑๘

เด็กหญิงวินิธา
ประเสริฐสกุลไชย ๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๑๙

เด็กหญิงศุภิสรา จรรยานะ
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๒๐
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ มณีณัฐนรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๒๑

เด็กหญิงธัญญาเรศ อิสสอาด

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๒๒

เด็กหญิงปาริชาติ ประรุมรัมย์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๒๓

เด็กหญิงปนัดดา จันทรนี
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๒๔

เด็กหญิงนวลจันทร์ ศรีบุรินทร์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๒๕

เด็กหญิงจมรพรรณ ฉิมมะลิ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๒๖

เด็กหญิงขณิษฐา จำปาไทย
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๒๗

เด็กหญิงไปรยา ภูนุสาริกา
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๒๘

เด็กหญิงปฐมาวดี คุณช่างทอง
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวคู้ หัวคู้  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๒๙

เด็กชายเขมชาติ เยาวพันธ์
๓๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๓๐

เด็กชายณภัทร สุขสมบูรณ์ ๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๓๑

เด็กชายนนทพัฒน์ ปลอดกระโทก
๑๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๓๒

เด็กชายนันทวัฒน์ บุญยืน
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๓๓

เด็กชายปฏิญญา นุ้ยเล็ก
๑๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๓๔

เด็กชายพงศ์ดนัย ธนวุฒิพงศ์
๒๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๓๕

เด็กชายยศกร แก้วเกือญาติ

้

๑๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๓๖

เด็กชายวรวิทย์ บัวเงิน ๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๓๗

เด็กชายศิรวัส ตาคำ
๒๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๓๘

เด็กชายสิรวิชญ์ ศรีสุริยกาญจน์
๒๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๓๙

เด็กหญิงสุทิวัส พงษ์ประเสริฐ
๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๔๐

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีกลชาญ ๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๔๑

เด็กหญิงกนลรัตน์ คงทอง ๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๔๒

เด็กหญิงจรรย์อมล สิทธิศักดิ

์

๒๒/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๔๓

เด็กหญิงณัฐพร บุญวงค์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๔๔

เด็กหญิงไปรยา สีทอนสุด
๒๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๔๕

เด็กหญิงเอมิกา บุญลาภ ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๔๖

เด็กหญิงพลอยนริน โสชะรา
๑๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๔๗

เด็กหญิงลลิตา พยาไชย
๑๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๔๘

เด็กหญิงสาลินี เรืองเดช ๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๔๙

เด็กชายวรฤทธิ

์

ลพพึงชู

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๙๖ / ๓๘๕

้
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สป ๒๔๖๐/๑๐๓๕๐

เด็กชายธนกร ศิริเรือง
๑๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๕๑

เด็กชายนนทวัฒน์ อินทเนตร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๕๒

เด็กชายปฏิภัฐ สัพโส
๒๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๕๓

เด็กชายวิษณุ สายเพ็ชร์
๑๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๕๔

เด็กชายสมพล เติบโต
๒๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๕๕

เด็กหญิงกนกวรรณ พลายบุญ
๑๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๕๖

เด็กหญิงกัลยกร กลำทอง
๒๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๕๗

เด็กหญิงกุญรัตน์ งามผล
๓๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๕๘

เด็กหญิงชนิดา เทศทอง
๒๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๕๙

เด็กหญิงณัฐนันท์ ศูนย์ดำรงค์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๖๐

เด็กหญิงธีราภรณ์ เกษรศุกร์
๑๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๖๑

เด็กหญิงนาถชนก สิงห์คำ
๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๖๒

เด็กหญิงปรารถนา ร่วมใจ
๒๘/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๖๓

เด็กหญิงปยะธิดา อยู่เย็น
๑๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๖๔

เด็กหญิงพรพรหม ร้ายสูงเนิน
๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๖๕

เด็กหญิงพิชามญธุ์ คล่องดี
๒๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๖๖

เด็กหญิงแพรวา บำรุงสุข
๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๖๗

เด็กหญิงภคพร คุณจักร ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๖๘

เด็กหญิงณัฐธิดา ขำรักษ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๖๙

เด็กชายเอกรัตน์ โพธิงาม

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๗๐

เด็กหญิงสวรรยา ศีลพิพัฒน์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๗๑

เด็กชายภูวเนตร สุวรรณจินดา ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๗๒

เด็กชายรัฐศาสตร์ ศิวากาศ ๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๗๓

เด็กชายวีรชาติ แย้มแสงสังข์
๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๗๔

เด็กชายศุภกร แดงกลัด ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๗๕

เด็กชายอภิรักษ์ สัยญาอรรถ ๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๗๖

เด็กหญิงกมลวรรณ คล้ายประเสริฐ
๑๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๗๗

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ กันกำเหนิด

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๗๘

เด็กหญิงณเศรษฐี สงค์ชู

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๗๙

เด็กหญิงณัฐณิชา บุญวันต์
๑๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๘๐

เด็กหญิงตรีรัตน์ เจริญสุข
๒๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๘๑

เด็กหญิงปทิตตา ทองทับ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๘๒

เด็กหญิงปยะภัทร พิทักเจริญ
๑๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๘๓

เด็กหญิงปาริชาต มาแก้ว
๑๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๘๔

เด็กหญิงภิญญดา จันทร์สุข
๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๙๗ / ๓๘๕
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สป ๒๔๖๐/๑๐๓๘๕

เด็กหญิงเยาวภา แก้วกำเนิด

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๘๖

เด็กหญิงวรรณพร ศรีเสมอ
๑๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๘๗

เด็กหญิงศศิภา สุขวิทย์
๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๘๘

เด็กหญิงศศิมา ทองทังสาย

้

๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๘๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ภู่แจ้ง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๙๐

เด็กหญิงสรารัตน์ สงวนรักษ์
๒๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๙๑

เด็กชายจักรวิสิฐ นภาศัย
๑๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๙๒

เด็กชายเจษฎาภรณ์ สุบันชม ๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๙๓

เด็กชายณัฐพล ศึกรัมย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๙๔

เด็กชายณัฐวุฒิ หวังประเสริฐ ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๙๕

เด็กชายธัชชัย พุ่มมาลี
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๙๖

เด็กชายธีรภัทร
สุทัศน์ ณ อยุธยา

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๙๗

เด็กชายบดินทร์เดช สิทธิชาติ ๖/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๙๘

เด็กชายไรวินท์ โพธิศรี

์

๑๗/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๓๙๙

เด็กชายศิริศักดิ

์

พิศาลภูรินาท
๒๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๐๐

เด็กชายอิทธิพล ปญญาสาร
๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๐๑

เด็กหญิงช่อผกา สินธุเศก
๒๙/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๐๒

เด็กหญิงทิพอาภา กิณเรศ
๒๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๐๓

เด็กหญิงวราพร ขันธ์แวว
๑๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๐๔

เด็กหญิงสุกัญญา ภูกลิน

่

๓๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๐๕

เด็กหญิงสุคนธวา ชูอิม

่

๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๐๖

เด็กหญิงอภิณห์กมล อินทร์แช่มช้อย
๑๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๐๗

เด็กชายปฎิพล ชานุบาล
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๐๘

เด็กหญิงอรอุมา อภิบาลศรี
๑๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๐๙

เด็กชายกิตติพงษ์ สุขสมจิตร์
๑๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๑๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แซ่ตัง

้

๑๗/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๑๑

เด็กชายจิรายุ พุ่มพวง
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๑๒

เด็กชายชัยวัฒน์ ตันนุรัก
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๑๓

เด็กชายไชยวัฒน์ วงษ์พระจันทร์
๑๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๑๔

เด็กชายณัฐพล พันสุไพ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๑๕

เด็กชายณัฐวุฒิ หาญอาษา
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๑๖

เด็กชายธนดล กวินปกรณ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๑๗

เด็กชายธนวัฒน์ ถาวรวงศ์
๒๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๑๘

เด็กชายนนทชัย ใจเอือ

้

๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๑๙

เด็กชายประสิทธิ

์

พลเสน
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๙๘ / ๓๘๕

้
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สป ๒๔๖๐/๑๐๔๒๐

เด็กชายปราการ จันทิชู
๑๓/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๒๑

เด็กชายปวริศ ลอยหา
๒๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๒๒

เด็กชายรพีภัทร ชัยแก้ว
๑๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๒๓

เด็กชายวีรยุทธ หวานเย็น
๒๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๒๔

เด็กชายศราวุฒิ ทาแสงทอง ๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๒๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

ภักดีบุรุษ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๒๖

เด็กชายอาณัติ มีมะแม
๑๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๒๗

เด็กหญิงสุวิชยา อรัญญกานนท์
๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๒๘

เด็กหญิงปภาวี หวานฤดี
๑๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๒๙

เด็กหญิงนิศาชล จันประเสริฐ ๓/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๓๐

เด็กหญิงณัฐธยาน์ สวัสดิวงค์ ๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๓๑

เด็กหญิงธนัญญา ดาบจันทร์
๑๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๓๒

เด็กหญิงศศิธร ครบุรี
๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๓๓

เด็กหญิงสุพัตรา ลาวัง
๑๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๓๔

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เสนาสุธรรม
๒๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๓๕

เด็กชายวิชัย การบรรจง
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๓๖

เด็กชายวุฒิชัย กุหลาบแดง
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๓๗

เด็กชายรัชชานนท์ บูรณอุดม
๑๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๓๘

เด็กชายณัฐพล เจริญรัมย์
๒๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๓๙

เด็กชายนัทตพงศ์ ขุนนครไทย
๒๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๔๐

เด็กชายอภิวิชญ์ ก้อนเพ็ชร
๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๔๑

เด็กชายอภิรักษ์ เนตรประสิทธิ

์

๒๓/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๔๒

เด็กหญิงธนพร อรุณวัฒน์
๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๔๓

เด็กหญิงปวันรัตน์ คำเนตร
๑๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๔๔

เด็กหญิงปารณีย์ โพธิศิริ
๑๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๔๕

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พุ่มทุเรียน
๑๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๔๖

เด็กหญิงฟาใส ละออเอียม

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๔๗

เด็กหญิงภัทรธิดา มีกิริยา
๑๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๔๘

เด็กหญิงมาริษา ทองอ้ม ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๔๙

เด็กหญิงสลิลทิพย์ นพวงค์
๒๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๕๐

เด็กหญิงสุนิลตรา สุทธิมาลา
๑๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๕๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ปติสานต์
๑๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๕๒

เด็กชายปาฏิหาริย์ ปานทอง
๑๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๕๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุขปาน
๑๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๕๔

เด็กหญิงจิรวรรณ สีสังข์
๒๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๙๙ / ๓๘๕

้
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สป ๒๔๖๐/๑๐๔๕๕

เด็กหญิงนพรัตน์ เอียมรัก

่

๒๓/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๕๖

เด็กหญิงพลอยชมพู คำปน
๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ กองพล
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๕๘

เด็กชายจิรภัทร เผือกชอุ่ม
๒๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๕๙

เด็กชายชินดนัย บุรีวรรณ์
๒๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๖๐

เด็กชายณัฐพงศ์ ง่วนจร
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๖๑

เด็กชายไตรสิทธิ

์

ดนตรี ๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๖๒

เด็กชายธนวันต์ แสงเมือง
๑๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๖๓

เด็กชายนเรศ แก้วสุริยันต์
๑๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๖๔

เด็กชายวิทวัส เล็งเนตร
๑๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๖๕

เด็กชายสิทธินนท์ บุญสร้าง
๒๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๖๖

เด็กชายอธิคม จันทร์แฟง
๓๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๖๗

เด็กชายอนุกูล โตไผ่
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๖๘

เด็กชายอนุวัฒน์ จันทร์โพธิทอง

์

๑๔/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๖๙

เด็กชายอัครพนธ์ ศรีษะเนตร
๒๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๗๐

เด็กชายอัควินท์ สะอาด
๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๗๑

เด็กชายอนันต์ ซ้ายมี ๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๗๒

เด็กหญิงกนกพร ชาวอบทม

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๗๓

เด็กหญิงชญาณ์นินท์ ดาระ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๗๔

เด็กหญิงชลลดา งามเลิศ
๑๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๗๕

เด็กหญิงปารตี แซ่ว่อง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๗๖

เด็กหญิงพรรณภัทร ช้อยวิเชียร ๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๗๗

เด็กชายอรรคพล เปรมจิตต์ชืน

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๗๘

เด็กชายธัชนนท์ แสงรอด

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๗๙

เด็กหญิงพิชาดา ช้างเชียวกฤษ

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๘๐
เด็กหญิงลักษณ์นารา บุญริว

้

๒๗/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๘๑

เด็กชายกิตติพงษ์ ฤทธิจันอัด

์

๓๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๘๒

เด็กชายชยพล ช่างบุ
๑๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๘๓

เด็กชายอโณชา ลัดปาน
๒๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๘๔

เด็กหญิงทัศนีย์ จินตกานนท์
๑๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๘๕

เด็กหญิงธัญชนก ปนแก้ว
๒๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๘๖

เด็กหญิงพาณี เทพกอม
๓๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๘๗

เด็กหญิงวาธิณี รูปสม

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๘๘

เด็กชายเรืองสมุทร พนพันธ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๘๙

เด็กชายธนพล ตำหนิงาม
๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๐๐ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๙๐

เด็กชายโสภณ โฆสิตานันท์
๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๙๑

เด็กชายณัฐนน อันฤทธิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๙๒

เด็กชายธนพล พุ่มบัว
๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๙๓

เด็กชายสุเมธ ไตรเสวีวงศ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๙๔

เด็กหญิงณัฐนริน คำหล้าชาย
๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๙๕

เด็กหญิงมัตชา อ้นอำพร
๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๙๖

เด็กหญิงรุ่งนภา คำลา
๑๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๙๗

เด็กหญิงมนต์ฤดี เรืองชัยรัศมี
๒๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๙๘

เด็กหญิงพัทธินันท์ สรรพสอน
๓๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๔๙๙

เด็กหญิงพัทธิชา สรรพสอน
๓๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๐๐

เด็กหญิงหัสนา นราพงษ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๐๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สืบสมุทร
๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๐๒

เด็กหญิงนันทนา โพธิสวัสดิ

์ ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๐๓

เด็กหญิงพิชญ์สินี ผิวเกลียง

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๐๔

เด็กหญิงสิริสดา ถาวรชีพ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๐๕

เด็กหญิงกิติมา ตะวะนะ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๐๖

เด็กหญิงพัชราภร ยอดนิล
๓๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๐๗

เด็กหญิงณัฐวดี ครองธรรม

๒๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๐๘

เด็กชายนวมินทร์ ศรีประเสริฐ
๑๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๐๙

เด็กชายรณยุทธ พลมนตรี
๑๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๑๐

เด็กชายณัฐพงษ์ มะลิรัมย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๑๑

เด็กชายชัชวาลย์ แสงทอง
๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๑๒

เด็กชายรัฐภูมิ สุขีมิตร
๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๑๓

เด็กชายจิรศักดิ

์

แสงสว่าง
๒๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๑๔

เด็กชายจิรวุฒิ แสงสว่าง
๒๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๑๕

เด็กชายพงศพล จันทีนอก
๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๑๖

เด็กชายสิทธิภาคย์ พิณทอง
๑๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๑๗

เด็กชายสงกรานต์ ศรแก้ว
๑๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๑๘

เด็กชายจิรายุ แสงคง
๒๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๑๙

เด็กชายพงศกร บางพระ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๒๐

เด็กชายสุมนัส แม้นประดิษฐ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๒๑

เด็กชายปฎิภาณ มอญใต้
๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๒๒

เด็กชายกวินทร์ แสงอรุณ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๒๓

เด็กชายนัฐกร คีมทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๒๔

เด็กชายปณณวิชญ์ หมากทอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๐๑ / ๓๘๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ สุภีแดน
๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๒๖

เด็กชายปยะเรศ อบเชย
๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๒๗

เด็กชายรณกฤต อินประเสริฐ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๒๘

เด็กชายธนภัทร สาสงเคราะห์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๒๙

เด็กหญิงปฐมาวดี ธำรงโชติ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๓๐

เด็กหญิงนันทิพัฒน์ บุญเลียง

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๓๑

เด็กหญิงสุพัฒตา ชาวิชัย
๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๓๒

เด็กหญิงมนัญชยา ศรีสวัสดิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๓๓

เด็กหญิงชลธิชา สาธรกิจ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๓๔

เด็กหญิงศรัณย์รัตน์ สุขประเสริฐ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๓๕

เด็กหญิงธนวรรณ บรรจงฤทธิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๓๖

เด็กหญิงพรรณราย รัตนะ
๒๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๓๗

เด็กหญิงดุจสิตา บุญราษฎร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๓๘

เด็กหญิงอัยดา นัยพัฒน์
๒๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๓๙

เด็กหญิงวิชยา เดือนจันทร์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๔๐

เด็กหญิงไพลิน จิรกุลฐิติ
๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๔๑

เด็กหญิงภารดา รุ่งเจริญ
๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๔๒

เด็กหญิงกมลฉัตร อุ่นหลาบ
๑๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๔๓

เด็กหญิงกานต์มณี กฤษกระ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๔๔

เด็กหญิงวรรณวิสา ตุวินันท์
๒๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๔๕

เด็กชายรัฐภูมิ พวงจำปา
๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๔๖

เด็กชายนันทวัช ไกรสุข
๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๔๗

เด็กชายศุภกิตติ

์

ประกิง

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๔๘

เด็กชายพงศ์กาญจน์ นะทะศิริ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๔๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ดีบุรี
๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๕๐

เด็กชายภัทรศักดิ

์

เกตุเฟอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๕๑

เด็กชายพุฒินันท์ วีฟอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๕๒

เด็กชายพีรวัส เปยมทรัพย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๕๓

เด็กชายดิเรก ศรีพรรณารักษ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๕๔

เด็กชายภัทรพล อาจศิริ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๕๕

เด็กชายปฏิภาณ พันธุ์สะอาด
๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๕๖

เด็กชายปริภัทร ธรรมสโรช
๒๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๕๗

เด็กชายอมรเทพ เกิดทอง
๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๕๘

เด็กชายก้องเกียรต
เกียรติละมุนวงษ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๕๙

เด็กชายนนทิยุต โพธิทิม

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
ด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๐๒ / ๓๘๕

้
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เลขที
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๖๐

เด็กชายจิรัฏฐ์ สุขสมกิจ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๖๑

เด็กชายยศอนันต์ คำจริง
๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๖๒

เด็กชายรุ่งโรจน์ สากาง
๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๖๓

เด็กชายอนุวัฒน์ โพธิฤทธิ

์ ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๖๔

เด็กชายชินภัทร ศิลา

๒๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๖๕

เด็กชายธนากร อิมสมัย

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๖๖

เด็กชายศุภณัฐ สว่างอารมณ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๖๗

เด็กหญิงสุธีรัตน์ แย้มผะอบ
๒๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๖๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ฤทัยธนานนท์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๖๙

เด็กหญิงปรวรรณ บุญจันทร์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๗๐

เด็กหญิงศศิวิมล สังขรักษ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๗๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ แสงกำ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๗๒

เด็กหญิงดวงพร สุกรินทร์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๗๓

เด็กหญิงสุจินันท์ วงศ์อำมาตย์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๗๔

เด็กหญิงศศินัฐ เสาเวียง
๒๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๗๕

เด็กหญิงธัญรัตน์ พาเจริญสุข
๑๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๗๖

เด็กชายภูผา ภู่สว่าง
๓๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๗๗

เด็กหญิงสุธิดา เกตุมณี
๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๗๘

เด็กหญิงอภัสรา สาระคำ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๗๙

เด็กหญิงวิชุดา จันทรวรชาต
๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๘๐

เด็กหญิงกัญญาณี ไหลเจริญ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๘๑

เด็กหญิงกนกณภา กล่อมวงศ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๘๒

เด็กหญิงปานดาว พุ่มโรจน์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๘๓

เด็กหญิงณัฐณิชา สุนทรสนิท

๑๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๘๔

เด็กหญิงจิระวัลย์ บรรเจิดวัฒนกุล
๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๘๕

เด็กหญิงนพมาศ กำรัมย์
๑๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๘๖

เด็กหญิงปณิดา คำโสด
๒๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๘๗

เด็กชายกฤษฎา ภู่กระต่าย
๑๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๘๘

เด็กหญิงธัญจิรา เคนอรัญ
๑๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๘๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศิริมานพ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๙๐

เด็กชายภัทรพล คำพันธ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๙๑

เด็กหญิงกาญติมา สิงห์โต
๑๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๙๒

เด็กชายวีระวัฒน์ อุ่นแก้ว
๐๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๙๓

เด็กชายวศิน พรสันเทียะ
๒๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๙๔

เด็กชายสุรวิทย์ บุญนิม

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
ด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๐๓ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๙๕

เด็กชายนาวิน ขันทอน
๒๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๙๖

เด็กชายกฤตานนท์ บุญลิกา
๒๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๙๗

เด็กชายศักดิวรินทร์

์

วงวันดี
๓๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๙๘

เด็กชายพัชรพล มุมอ่อน
๑๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๕๙๙

เด็กชายธนกิตต์ บุญพแนง
๒๙/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๐๐

เด็กชายมินทร์ธาดา คำพานิช
๑๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๐๑

เด็กชายธนภัทร สังขาว
๑๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๐๒

เด็กชายกีรติ ปญญาใส
๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๐๓

นายภคพล ลาคูลเสน
๐๔/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๐๔

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญเลียง

้

๐๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๐๕

เด็กชายศิขรินทร์ ศิริสวัสดิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๐๖

เด็กหญิงศุภรัตน์ แสงรอด
๓๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๐๗

เด็กหญิงรุจิรา หนองคู
๐๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๐๘

เด็กหญิงณัฐชา ทาสันเทียะ
๐๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๐๙

เด็กหญิงกนกพร ส้มอัน

๋

๑๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๑๐

เด็กหญิงทัศนีย์ อรรฆพลกุล
๒๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๑๑

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ คำมูลยอ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๑๒

เด็กหญิงสุธีรา พุกตือ

้

๒๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๑๓

เด็กหญิงนิตยา วัดเล็ก
๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๑๔

เด็กหญิงธนภรณ์ บุญบรรดาล
๒๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๑๕

เด็กหญิงจารุภัทร สีลาโส
๑๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ด่านสำโรง  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๑๖

เด็กชายชาญวิทย์ วงษาราช
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๑๗

เด็กชายวุฒิกร เพ็งรักษ์
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๑๘

เด็กชายเอกลักษณ์ ทิมเมือง
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๑๙

เด็กชายศุกลวัฒน์ สีหาแก้ว
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๒๐

เด็กชายกวิน สินสำอางค์
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๒๑

เด็กชายกิตติภูมิ ขันละมัย
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๒๒

เด็กชายทินกร ทองฉาย
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๒๓

เด็กชายรัฐนันท์ จันอรรคะ
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๒๔

เด็กชายวรพล สายสวาท
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๒๕

เด็กชายภูริวัจน์ นพคุณจิรารัตน์
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๒๖

เด็กชายสีหราช หาญชิงชัย
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๒๗

เด็กชายณัฐนันท์ อยู่มัน

่

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๒๘

เด็กชายศุภกิจ ศิลกุล
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๒๙

เด็กชายณัฐพล วรุณาทิตย์
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๐๔ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๓๐

เด็กชายวสุวัฒน์ ภิรมย์สุรภักดิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๓๑

เด็กหญิงณิชา นิตะยะโส
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๓๒

เด็กหญิงไปรยา ฉัตรเงิน
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๓๓

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา วิไลสุวรรณ์
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๓๔

เด็กหญิงนำหวาน พันสุวรรณ
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๓๕

เด็กหญิงจันทร์จิรา น่าชม
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๓๖
เด็กหญิงบุญญากานต์

นาคงาม
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๓๗

เด็กหญิงพิมลพรรณ ภู่เย็น
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๓๘

เด็กหญิงเขมนิจ วรชาติวัฒน
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๓๙

เด็กหญิงกุลสตรี พันธ์จิตร
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๔๐

เด็กชายอิทธิชัย เจริญรอด
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๔๑

เด็กชายพัฒนศักดิ

์

วสันต์
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๔๒

เด็กชายคันศร สอนทา
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๔๓

เด็กชายชัชติภูมิ สุขณรงค์
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๔๔

เด็กชายอนุชา กองชัย
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๔๕

เด็กชายคฑาทอง อุทสาร
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๔๖

เด็กชายศิรวัฒน์ ขำคม
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๔๗

เด็กชายวีรภาพ จิตต์สุข
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๔๘

เด็กชายพรสวรรค์ สังเสน
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๔๙

เด็กชายวทัญู สีสวย
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๕๐

เด็กชายภูบดินทร์ เพ็ชรพยาธร
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๕๑

เด็กชายปองพนธ์ ทองเงิน
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๕๒

เด็กชายสราวุฒิ พิมพ์สา
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๕๓

เด็กชายธรรมนุรัตน์ สีวิสุทธิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๕๔

เด็กชายภัสกร นำผึง

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๕๕

เด็กชายธนากร รัตนทิพย์
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๕๖

เด็กหญิงพลวดี ปตตานี
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๕๗

เด็กหญิงกชกร ระดมสุข
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๕๘

เด็กหญิงณัฐวรรณ เก็งรัมย์
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๕๙

เด็กหญิงอิสราภรณ์ ปานเรือง
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๖๐

เด็กหญิงนริศราภรณ์ ประชาเสสัง
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๖๑

เด็กหญิงสุวรรณี วงศ์ยืน
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๖๒

เด็กหญิงณัฐชา วัฒนะบุตร
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๖๓

เด็กหญิงวันทนีย์ ยิมลมัย

้

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๖๔
เด็กหญิงกรองกาญจน์

คุ้มญาติ
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๐๕ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๖๕

เด็กหญิงลักขณา ขวัญวงทิม
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๖๖

เด็กหญิงดาเน สะหุนันท์
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๖๗

เด็กหญิงขวัญหทัย เนาวบุตร
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๖๘

เด็กชายชาคริต อินทราราม
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๖๙

เด็กชายเทวัญ ทับทิมทอง
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๗๐

เด็กชายราชภัฎ แตงอ่อน
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๗๑

เด็กชายชัชติพงษ์ สุขณรงค์
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๗๒

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ เพ็งนารี
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๗๓

เด็กชายวรกานต์ เพ็ญจันทร์
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๗๔

เด็กชายเมฆ ไม่มีนามสกุล
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๗๕

เด็กชายธีรพัฒน์ โสมสุข
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๗๖

เด็กชายรชต เหลืองทอง
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๗๗

เด็กชายเขมณัฎฐ์ เด่นกิจวรวงศ์
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๗๘

เด็กชายศิวัฒน์ สิทธิชัย
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๗๙

เด็กชายเจตดนัย กิจกังวล
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๘๐

เด็กชายกนก ปญญาดี
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๘๑

เด็กชายภควัต พรมลี
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๘๒

เด็กชายปฐมพร คำทองสุข
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๘๓

เด็กชายจักรกฤษณ์ มาแก้ว
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๘๔

เด็กหญิงสิริยากรณ์ เพลินภูเขียว
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๘๕

เด็กหญิงอุไรวรรณ์ รอดย้อย
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๘๖

เด็กหญิงสุพัตรา แซ่ห่าน
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๘๗

เด็กหญิงอทิตยา พิมพิศาล
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๘๘

เด็กหญิงวัญญา สร้อยพรม
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๘๙

เด็กหญิงเกศรา บุญมา
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๙๐

เด็กหญิงวรัญญา เขียวทอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๙๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ กาฬเนตร
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๙๒

เด็กหญิงกานต์ธิดา ผิวอ่อน
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๙๓

เด็กหญิงปาลิดา เรืองศรี
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๙๔

เด็กชายธีรากร ปญญารัตนพงษ์
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๙๕

เด็กชายธนวัฒน์ พลแดง
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๙๖

เด็กชายวิษณุ พันธ์จบสิงห์
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๙๗

เด็กชายฐปนวัฒน์ เบ็ญมาส
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๙๘

เด็กชายธนกฤต กุลเดชพงษ์
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๖๙๙

เด็กชายวิศรุตพงษ์ สุขชิต
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๐๖ / ๓๘๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๐๐

เด็กชายเมธัส อินทรมานะ
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๐๑

เด็กชายสุริโย พลไกรษร
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๐๒

เด็กชายอภิวัฒน์ มูลลี
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๐๓

เด็กชายนพเก้า ซุ่นเฮง
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๐๔

เด็กชายธนบดี สายชนะพันธ์
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๐๕

เด็กชายฐณะวัฒน์ สมรัตน์
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๐๖

เด็กชายธรรมนูญ พิมพ์ภักดิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๐๗

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

ทองสุข
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๐๘

เด็กหญิงกรุณา เสนสาย
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๐๙

เด็กหญิงชุฏิกาญจน์ ดวงจิตร
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๑๐

เด็กหญิงชนากานต์ ชินบุตร
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๑๑

เด็กหญิงกมลลักษณ์ อ้นโต
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๑๒

เด็กหญิงจีรนันท์ สุพานโช
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๑๓

เด็กหญิงอรปรียา งอกผล
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๑๔

เด็กหญิงพิชญธิดา วงษ์วารี
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๑๕

เด็กหญิงอรวรรณ แซ่เฮ้ง
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๑๖

เด็กหญิงจรรยพร ศรีวงษ์ชัย
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๑๗

เด็กหญิงศิรประภา วงค์ษา
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๑๘

เด็กหญิงณัฐนรี สวนนุ่ม
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๑๙

เด็กหญิงฐานิสา ระมงคล
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๒๐

เด็กหญิงฐานิดา ระมงคล
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๒๑

เด็กหญิงพีรดา วงษ์วัฒนะ
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๒๒

เด็กหญิงภัทรวดี อรุณรัมย์
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๒๓

เด็กหญิงณัฐวดี สุสิฬา
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๒๔

เด็กหญิงวันวิสา สุขะวัลลิ
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๒๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ แหยมสร้อยทอง
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๒๖

เด็กชายวุฒิชัย เตโช
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๒๗

เด็กชายปราการ พิมสิม
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๒๘

เด็กชายบูรพา พรมเอว
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๒๙

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

แสงทอง
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๓๐

เด็กชายศุภวิชญ์ ลืออักษรสนาน
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๓๑

เด็กชายธนวิทย์ พิมเทศ
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๓๒

เด็กชายอานันท์ เอียมสอาด

่

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๓๓

เด็กชายปฏิภาณ น้อยวัน
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๓๔

เด็กชายจิรัฎฐ์กวี เสนโต
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๐๗ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๓๕

เด็กชายขจรศักดิ

์

พิมพา
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๓๖

เด็กชายอดิเทพ แซ่ตัน

๒๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๓๗

เด็กชายปราณัชชา เขาวง
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๓๘

เด็กชายมติเทพ กลำผัก
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๓๙

เด็กชายกนกพล อาจกิจ
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๔๐

เด็กชายรชต มันเขตร์กรณ์

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๔๑

เด็กหญิงชลิตา บุญประคอง
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๔๒

เด็กหญิงอินทิราพร พลสวัสดิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๔๓

เด็กหญิงสุทธิดา วันที
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๔๔

เด็กหญิงศศิธร ขุนภักดี
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๔๕

เด็กหญิงวริศรา ทิมสา
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๔๖

เด็กหญิงสุพรรษา กุมแก้ว
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๔๗

เด็กหญิงอัญญานี รอดประชา
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๔๘

เด็กหญิงมิตรตา นาพะยัพ
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๔๙

เด็กหญิงณิชา อรุณกิตติพร
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๕๐

เด็กหญิงฟาขวัญ ต่วนสูงเนิน
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๕๑

เด็กหญิงนราธิป มัณยานนท์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๕๒

เด็กหญิงปาลิตา นาหลง
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๕๓

เด็กหญิงโซ๊ะลินกา

้

เปา
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๕๔

เด็กหญิงญาณิศา ภูทัดฝน
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๕๕

เด็กหญิงศลิษา เสโพธิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๕๖

เด็กหญิงทรงอัปสร เชนไชย
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๕๗

เด็กหญิงพรวิไล ผลพืช
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๕๘

เด็กชายพงษ์ศกรณ์ ตรีสาร
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๕๙

เด็กชายกฤษดา เส้นเกตุ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๖๐

เด็กชายณัฐพงษ์ เกือกูล

้

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๖๑

เด็กชายภากร นิลรัตน์
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๖๒

เด็กชายนราพงษ์ วงษ์บุญรอด
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๖๓

เด็กชายพิเชฐ แก้วกุ่ม
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๖๔

เด็กชายสิปปกรณ์ แปนทอง
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๖๕

เด็กชายณัฐวัฒน์ รุ่งเพียบขุนทด
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๖๖

เด็กชายภานุวัฒน์ กุลนาค
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๖๗

เด็กชายอณาวิน จุลพันธ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๖๘

เด็กชายบุญเจริญ แสงใหญ่
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๖๙

เด็กชายฤทธิชัย พูลสวัสดิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๐๘ / ๓๘๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๗๐

เด็กหญิงเนตรขวัญ คุ้มสนอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๗๑

เด็กชายกฤษณะ สายใจ
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๗๒

เด็กชายสุชานนท์ แก้วศรีงาม
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๗๓

เด็กชายธันวา วงษ์หงษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๗๔

เด็กชายนพรัตน์ ขุมเงิน
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๗๕

เด็กชายอนันดา สุภาพ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๗๖

เด็กหญิงยุวดี โคตรสมพงษ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๗๗

เด็กชายสุภวัฒน์ ชะนะโพธิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๗๘

เด็กชายธาวิน ชัยจีระพันธ์กุล
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๗๙

เด็กชายสหรัถ วุฒิเอกไพบูลย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๘๐

เด็กหญิงไหมแก้ว ภูมี
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๘๑

เด็กชายโยธา คนเพียร
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๘๒

เด็กชายภาณุพล กลัดปรี
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๘๓

เด็กหญิงศศิกานต์ พิกุลทอง
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๘๔

เด็กหญิงลัลดาวัลย์ เวียงแก้ว
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๘๕

เด็กชายกสิกร บัวสระ
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๘๖

เด็กชายศิริพัฒน์ เหล่าไทย
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๘๗

เด็กชายพงศธร ละอองคำ
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๘๘

เด็กหญิงอมรกานต์ แก้วใส
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๘๙

เด็กหญิงชลิตา หลายศิริ
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๙๐

เด็กชายธนชัย แสงคร้าม
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๙๑

เด็กชายโชคดี กวยทะวิมล
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๙๒

เด็กชายอนุชา บุญญา
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๙๓

เด็กชายกรกวี สายคำวงศ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๙๔

เด็กชายพีรพล ขุนอินทร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๙๕

เด็กชายพงศกร รอดนิยม
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๙๖

เด็กชายณัฐพงษ์ บัวแทน
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๙๗

เด็กหญิงนัดตญา ธูปขำ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๙๘

เด็กชายชนกันต์ เทศกิจ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๗๙๙

เด็กหญิงสุภาสินี ทรัพย์ดี
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๐๐

เด็กชายธนพัฒน์ ยะเสน
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๐๑

เด็กชายกฤษชัย เซียงซุง
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๐๒

เด็กชายธนาธิป อยู่ยิง

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๐๓

เด็กชายภูมิพัฒน์ เปรมภักตร์
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๐๔

เด็กหญิงชุลิตา อิงเพ็ชร

้

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๐๙ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๐๕

เด็กหญิงสุพิชญา ใจเพียร
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๐๖

เด็กชายภานุวิชญ์ วุฒิยา
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๐๗

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เนตรสระน้อย
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๐๘

เด็กชายอนุวัฒน์ โคตรศรีเมือง
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๐๙

เด็กชายวิษณุ โบกขุนทด

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๑๐

เด็กชายอภิชัย มากเจริญ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๑๑

เด็กหญิงกชษกรณ์ แสงภู่
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๑๒

เด็กชายอดิศร เลิศศิระเถียร
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๑๓

เด็กชายอรรถชาติ พุทธะ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๑๔

เด็กชายปภินวิทย์ สมช่วง
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๑๕

เด็กชายสองเมือง ทวีสิน
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๑๖

เด็กชายสินปกร วารีไชยสง
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๑๗

เด็กหญิงภัคธีมา จันทร์แก้ว
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง โสธรนิมิตต์  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๑๘

เด็กชายจีระยุทธ โกรินทร์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๑๙

เด็กชายวีรวิทย์ ปญญธนเวโรจน์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๒๐

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์ชู
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๒๑

เด็กชายศุภวิชญ์ รืนเริง

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๒๒

เด็กชายอภิรักษ์ คำแปน
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๒๓

เด็กชายเตวิทย์ สุภะผา
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๒๔

เด็กชายบุญยฤทธิ

์

นาคเขียว
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๒๕

เด็กชายรัชชานนท์ ดีงาม
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๒๖

เด็กชายธนวัฒน์ พิทยาธรพิทักษ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๒๗

เด็กชายสมศักดิ

์

วงศ์เสนา
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๒๘

เด็กชายอิทธิเดช เจริญจันทร์
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๒๙

เด็กชายวรโชติ ใจสอาด
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๓๐

เด็กชายจิรพัฒน์ ปราโมทกุล
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๓๑

เด็กชายอภิรักษ์ ยิมเนียม

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๓๒

เด็กชายกฤษดา ขันแข็ง
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๓๓

เด็กชายพงศ์พัทธ์ ศรีสวัสดิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๓๔

เด็กชายยศพนธ์ เหมือนจันทร์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๓๕

เด็กชายมรุเดช อ่อนปุย
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๓๖

เด็กหญิงพรพัสนันท์ สืบสังข์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๓๗

เด็กหญิงศิวาภรณ์ เกตุดี
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๓๘

เด็กหญิงฐิตาภา รักษาจิต

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๓๙

เด็กหญิงปลิตา หนูแย้ม
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๑๐ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๔๐

เด็กหญิงหาดทราย แสงอรุณ
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๔๑

เด็กหญิงอมรา บัวศรี
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๔๒

เด็กหญิงนภัสสร เรืองวัฒน์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๔๓

เด็กหญิงณัฐชา ขำปากพลี
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๔๔

เด็กหญิงชลธิชา จำหมัน

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๔๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ โหมดแถม
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๔๖

เด็กหญิงธิดาพร กิกิง

้

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๔๗

เด็กหญิงพรหมลิขิต คุณล้าน
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๔๘

เด็กหญิงสุนันทา สุวรรณพงศ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๔๙

เด็กหญิงบุษกร ธิถา
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๕๐

เด็กหญิงอลิสา สิริธนกุลชัย
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๕๑

เด็กชายวีระพงษ์ ธารเอียม

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๕๒

เด็กชายภูวนาจ สุพัตร์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๕๓

เด็กชายรชต กลางประพันธ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๕๔

เด็กชายอรรถวิชญ์ ศรีสด
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๕๕

เด็กชายนพดล มูลอภัย
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๕๖

เด็กชายพุฒิพงศ์ ถินแก้ว

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๕๗

เด็กชายวีระพงษ์ บัวสาย
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๕๘

เด็กชายวิชัย แซ่ก้วน
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๕๙

เด็กชายสรวิชญ์ ลำพาย
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๖๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แดงกูล
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๖๑

เด็กชายศุภชัย โพธิศรี

์

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๖๒

เด็กชายภิรยุทธิ

์

รังกลาง

้

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๖๓

เด็กชายชนาธิป กุมภวงศ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๖๔

เด็กชายณัฏฐวัฒน์ เกิดกลินหอม

่

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๖๕

เด็กชายธิติพงศ์ ทิพย์มณีจรุณ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๖๖

เด็กชายปรีชา นิลนางกูล
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๖๗

เด็กชายพีระภัทร์ ปดถะนะ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๖๘

เด็กชายเสกสรรค์ ยังสบาย
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๖๙

เด็กชายอนันทพงษ์ บุญนาก
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๗๐

เด็กหญิงณัษฐิณี วิเศษฤทธิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๗๑

เด็กหญิงสาวิตรี กล้าแข็ง
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๗๒

เด็กหญิงพงศภรณ์ โหมดเทศ
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๗๓

เด็กหญิงวรรณนิสา อันผาสุข
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๗๔

เด็กหญิงโยสิตา สุขศรี
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๑๑ / ๓๘๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๗๕

เด็กหญิงศศิกานต์ น้อยแจ่ม
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๗๖

เด็กหญิงนลินทิพย์ นึกอนันต์
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๗๗

เด็กหญิงปยธิดา จิตร์รักรบ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๗๘

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ตรีวงค์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๗๙

เด็กหญิงทิพย์ธิดา นุชเจริญ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๘๐

เด็กหญิงกิงพร

่

ดีเลิศ
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๘๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ จอกทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๘๒

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ยอดทองหอม
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๘๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ พิลึก
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๘๔

เด็กหญิงจิราภา จูงาม
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๘๕

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อุ่นต๊ะ
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๘๖

เด็กหญิงนิตยา ปุยสูงเนิน
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๘๗

เด็กชายสยามรัฐ ดาบเพชร์
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๘๘

เด็กชายปรเมศวร์ กันยาเยียม

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๘๙

เด็กชายจิตรภณ นวะพิฒ
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๙๐

เด็กชายพีรพัฒน์ พรประเสริฐ
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๙๑

เด็กชายพีรศุภ สังข์เครือ
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๙๒

เด็กชายพงศกร คงเจริญ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๙๓

เด็กชายอธิวัฒน์ ปาทาน
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๙๔

เด็กชายกานต์ จันทรากาศ
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๙๕

เด็กชายพิเชษฐ์ กระทาจันทร์
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๙๖
เด็กชายศักดิชัยวรมันต์

์

อุลมาร
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๙๗

เด็กชายชินชาติ ปฐมปทมะ
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๙๘

เด็กชายโฟน มูลสำรวจ
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๘๙๙

เด็กชายภัทร วงค์วิลาน
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๐๐

เด็กชายอโน จันทร์ไพร
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๐๑

เด็กชายเปรมปรีดา เพียวอยู่
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๐๒

เด็กชายกมลศักดิ

์

กัณหา
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๐๓

เด็กหญิงวิกานดา อุตัน
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๐๔

เด็กหญิงนฤมล ตะเพียนทอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๐๕

เด็กหญิงจิราภา แดงละมูล
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๐๖

เด็กหญิงจาริณี นกลอย
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๐๗

เด็กหญิงชุติมน ฮาบละคร
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๐๘

เด็กหญิงพัชชานันท์ พลชัย
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๐๙

เด็กหญิงมัณฑิตา สุขดี
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๑๒ / ๓๘๕

้
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สป ๒๔๖๐/๑๐๙๑๐

เด็กหญิงพรลาภิณ ศรีประสิทธิ

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๑๑

เด็กหญิงศรัญญา บัวภู่
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๑๒

เด็กหญิงขวัญเรือน คุณเศษ
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๑๓

เด็กหญิงวรนุช เทียมเศวต
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๑๔

เด็กหญิงกิตศิริ จันตรีกุล
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๑๕

เด็กหญิงดารินทร์ บุตรภูมี
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๑๖

เด็กหญิงกชกร วงค์พล
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๑๗

เด็กชายธวัชชัย แตงรืน

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๑๘

เด็กชายนันทวัฒน์ อุตัน
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๑๙

เด็กชายเด่นคุณ ยอดเยียม

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๒๐

เด็กชายณัฐพล หาญงาม
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๒๑

เด็กชายมังกร ศิริศุภเชษฐ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๒๒

เด็กชายฉันทพัฒน์ วงศ์อนุ
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๒๓

เด็กชายอัครพล พัฒนจันทร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๒๔

เด็กชายอชิตพล ศรีนวล
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๒๕

เด็กชายอิทธิพล รัตนะประทุม

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๒๖

เด็กหญิงพรชิตา จำจด
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๒๗

เด็กหญิงกนกพร เพ็ชรนิล
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๒๘

เด็กชายสุรชัย บัวแก้ว
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๒๙

เด็กชายจีระพันธ์ เขียวจัน

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๓๐

เด็กชายณัฐนันท์ โห้สาลี
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๓๑

เด็กชายวิศิษฏ์ สุวรรณรัตน์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๓๒

เด็กชายคมกริช รัตนวิเศษ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๓๓

เด็กชายณภัทร เด็งเจริญ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๓๔

เด็กหญิงปรางค์ขวัญ จันทนะเสวี
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๓๕

เด็กหญิงจุฑามาศ อัมพรวัฒนากิจ
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๓๖

เด็กหญิงเอมมิกา ชุ่มวรรณ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๓๗

เด็กหญิงภัทรธิดา เล็กชืน

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๓๘

เด็กหญิงณัชชา สิงห์จันทร์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๓๙

เด็กหญิงพรทิพย์ เผือกนอก

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๔๐

เด็กหญิงชูแอร์ อามิตร
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๔๑

เด็กหญิงปนัดดา สุขเจริญ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๔๒

เด็กหญิงซันมา มูลศรี
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๔๓

เด็กหญิงพิมพ์ธิดา เสนาพันธ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๔๔

เด็กชายกล้าณรงค์ มงคลสังข์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๑๓ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๔๕

เด็กชายอัมรินทร์ เชือสุวรรณ์

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๔๖

เด็กชายซอฟวาน อาแว
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๔๗

เด็กชายชโนดม สันสินธุ์งาม
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๔๘
เด็กชายเชาว์ชาตวิทย์

ม่วงมหรรณ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๔๙

เด็กชายอนุชา เพ็ญจันทึก
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๕๐
เด็กชายอัยดินธีรพงษ์ วงมณี

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๕๑

เด็กชายกฤตเมธ โรติกานนท์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๕๒

เด็กชายกิตติ หอมละออ
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๕๓

เด็กชายจิระวุฒิ ประดับคำ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๕๔

เด็กหญิงกานต์ธิดา มิตรภูมิวิบูลย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๕๕

เด็กหญิงลัดดาวรรณ เจิมอังกูร
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๕๖

เด็กหญิงศิรินญา สังขบุญชู
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองมหาวงก์ ชัยมงคล  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๕๗

เด็กหญิงปนิตา บุญเฉย

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๕๘

เด็กชายเก้าชัย ดิสภักดี
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๕๙

เด็กชายจิรภัทร ชนะพันธ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๖๐

เด็กชายณัฐวุฒิ เสริฐสม
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๖๑

เด็กชายบัญชา เคยพึงศิลป

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๖๒

เด็กชายบุณยกร จันประภาส
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๖๓

เด็กชายพงศกร คนมัน

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๖๔

เด็กชายพจน์พันธุ์ ศิริวัฒนสกุล
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๖๕

เด็กชายพิสิทธิ

์

ศรีเผ่าเอียม

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๖๖

เด็กชายพีรณัฐ จงรักดี
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๖๗

เด็กชายรัชชานนท์ มังกร
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๖๘

เด็กชายวีระพัฒน์ งามพลกรังไสว
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๖๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

หกขุนทด
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๗๐

เด็กหญิงเนตรดาว เจียมประเสริฐ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๗๑

เด็กหญิงชนกกานต์ พลหาร
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๗๒

เด็กหญิงณัฐมณฑ์ บุตรสอน
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๗๓

เด็กหญิงทิราภรณ์ เพ็ญพันธ์นาค
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๗๔

เด็กหญิงบุญญารักษ์ สุนทรารักษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๗๕

เด็กหญิงปวริศา ขำลอย
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๗๖

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา พูลมา
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๗๗

เด็กหญิงพิชฎา ประสาทงามเลิศ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๗๘

เด็กหญิงพิยดา นาครักษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๗๙

เด็กหญิงภาสินี จันโสดา
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๑๔ / ๓๘๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๘๐

เด็กหญิงมนัสนันท์ วิริยเกียรติ
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๘๑

เด็กหญิงมินตรา ญาณปญญา
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๘๒

เด็กหญิงยศวดี รุ่งโรจน์
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๘๓

เด็กหญิงยิงนรา

่

สังรวมใจ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๘๔

เด็กหญิงวรรณพร กลินมะลิ

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๘๕

เด็กหญิงวัชรินทร์ เทียงสมบูรณ์

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๘๖

เด็กหญิงสุชาวดี สุภาภักดี
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๘๗

เด็กหญิงสุทธิกานต์ เรืองชัย
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๘๘

เด็กหญิงสุปรียา ดลสอาด
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๘๙

เด็กหญิงสุมาลี ทิพย์โอสถ
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๙๐

เด็กหญิงอริสรา เหมะทักษิณ
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๙๑

เด็กหญิงกีรติกร แซ่จง
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๙๒

เด็กหญิงฐานิกา พวงบุปผา
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๙๓

เด็กหญิงวีรวัฒนา ศรีอินทรสุทธิ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๙๔

เด็กชายศิลปศรุต ละอองดี
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๙๕

เด็กหญิงกานต์สินี ทองเติม
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๙๖

เด็กชายณัฐพล แสงฤทธิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๙๗

เด็กชายทินกร เพ็งสุวรรณ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๙๘

เด็กชายธนาดล กุลอารีย์รัตน์
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๐๙๙๙

เด็กชายปรเมศวร์ คำใบ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๐๐

เด็กชายพีรภัทร สมศิริ
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๐๑

เด็กชายภูวเดช ศรีสอาด
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๐๒

เด็กชายอนนทพร มันเด็ดวิทย์

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๐๓

เด็กหญิงเบญญา บุญเพ็ชรัตน์
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๐๔

เด็กหญิงเมขลา บุดดี
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๐๕

เด็กหญิงกรกมล สิงห์โต
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๐๖

เด็กหญิงเชนิตสิรี พงษ์พิศาลสกุล
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๐๗

เด็กหญิงญดา สายเสมา
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๐๘

เด็กหญิงนนท์ธิญา ชุ่มสมบัติ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๐๙

เด็กหญิงนวภัค แข็งขัน
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๑๐

เด็กหญิงนารีนาฏ มิสา
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๑๑

เด็กหญิงประกายรุ้ง สุดสน
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๑๒

เด็กหญิงปรียาพร พิกุลทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๑๓

เด็กหญิงปวริศา นันทวุฒิวุติ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๑๔

เด็กหญิงพรหมพร เสมียนกุล
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๑๕ / ๓๘๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๑๕

เด็กหญิงพรหมพร สันติวงศ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๑๖

เด็กหญิงพลอยชมพู พูลบรรดิษฐ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๑๗

เด็กหญิงพุทธิตา แก้วพิภพ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๑๘

เด็กหญิงภูริตา พุ่มผกา
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๑๙

เด็กหญิงมนัญญา จันทะเขมา
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๒๐

เด็กหญิงวณิชญา เรืองรักเรียน
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๒๑

เด็กหญิงวรนุช พิมพ์เหมือน
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๒๒

เด็กหญิงวรลักษณ์ จามเกษม
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๒๓

เด็กหญิงวริศรา ช้างแก้ว
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๒๔

เด็กหญิงศศิกานต์ คุ้มเลายุง
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๒๕

เด็กหญิงศิริธัญญ์ ชืนชม

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๒๖

เด็กหญิงสรัลรัตน์ เหมะพุกกะ
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๒๗

เด็กหญิงสุกัญญา ศรีเต็ม
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๒๘

เด็กหญิงสุรภา แก้วกิง

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๒๙

เด็กหญิงอรอนงค์ สุวรรณมีมงคล

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๓๐

เด็กหญิงอริสา แสงกล้า
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๓๑

เด็กชายกฤตภัค พิมเสน

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๓๒

เด็กชายธนพนธ์ ทีระลึก

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๓๓

เด็กหญิงแพรวา คร้ามพิมพ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๓๔

เด็กหญิงสุวัจณี ธาราพัฒน์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๓๕

เด็กหญิงกัญญณัช โชคเหมาะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๓๖

เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์ ชวดรัมย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๓๗

เด็กชายศุภวิชญ์ พุกรอด
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๓๘

เด็กชายกิตติชัย ภู่ทอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๓๙

เด็กชายกิตตินันท์ มากวิทย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๔๐

เด็กชายชาติชาตรี มุงเมือง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๔๑

เด็กชายณัฏฐพล เกษทับทิม
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๔๒

เด็กหญิงณัฐณิชา จินดาศรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๔๓

เด็กชายณัฐนนท์ ทรงปญญา

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๔๔

เด็กชายณัฐภัทร เเก้วคุณ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๔๕

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีมาตรา
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๔๖

เด็กชายธัชพล ขันทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๔๗

เด็กชายธีระชัย หินวิเศษ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๔๘

เด็กชายนพรัตน อุดมเลิศ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๔๙

เด็กชายพิทยากรณ์ สัมมา
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๑๖ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๕๐

เด็กชายภัคพล จงจิตสำราญ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๕๑

เด็กชายรัชพล มังกร
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๕๒

เด็กชายรัฐนันท์ ภัททกุล
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๕๓

เด็กชายวุฒิภัทร เวียงสงค์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๕๔

เด็กชายอรุณสวัสดิ

์

ศมานุกร
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๕๕

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ละมาน
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๕๖

เด็กหญิงดารินทร์ สีทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๕๗

เด็กหญิงทิราพรรณ เพ็ญพันธ์นาค
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๕๘

เด็กหญิงนภัสสร ขาวสอาด

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๕๙

เด็กหญิงพิมพิลัยพร เพ็ชรดี
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๖๐

เด็กหญิงพิยะดา บุญแสน
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๖๑

เด็กหญิงภาวินี สายแสง
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๖๒

เด็กหญิงวิภาวินี แสงทอง
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๖๓

เด็กหญิงอภิษรา ทิมเจียม
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๖๔

เด็กหญิงอรทัย ด่านกลาง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๖๕

เด็กหญิงอวัศยา มฤทธิดา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๖๖

เด็กหญิงอัจจิมา อุ้ยปะโค
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๖๗

เด็กชายวายุ สกุลธัญญลักษณ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๖๘

เด็กหญิงชุตินันท์ บริบูรณ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๖๙

เด็กชายพชร คำงาม
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๗๐

เด็กชายวรัญยุทธ จำปาบุรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๗๑

เด็กชายเลิศพิสิฐ พรไธสง
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๗๒

เด็กชายจักรกฤษ แก้วดี
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๗๓

เด็กชายจิรวัฒน์ จุลลวาทีเลิศ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๗๔

เด็กชายธนพน ดำมินเศก
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๗๕

เด็กชายธัยนัตย์ เพ็ชรนอก
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๗๖

เด็กชายปณณวัฒน์ อธิวัฒนมนตรี
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๗๗

เด็กชายพสิษฐ์ โจถาวร
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๗๘

เด็กชายรัชพล พุทธจักร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๗๙

เด็กชายศิริศักดิ

์

อุปมา
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๘๐

เด็กชายสุรเชษฐ์ บุญทอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๘๑

เด็กชายอนุวิทย์ อาศัยนา
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๘๒

เด็กชายอรรถพร ฟองมัน
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๘๓

เด็กหญิงเกศกมล สุวรรณวีรกุล
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๘๔

เด็กหญิงเบญจมาศ แสงศิริ
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๑๗ / ๓๘๕

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๘๕

เด็กหญิงแพรวตา จาริยารัตน์
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๘๖

เด็กหญิงแพรวา บุญหนุน

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๘๗

เด็กหญิงไอริส เจียมจิรังกร
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๘๘

เด็กหญิงกชพรรณ บือสันเทียะ
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๘๙

เด็กหญิงกนกพร มณีรัตน์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๙๐

เด็กหญิงกวินธิดา พ่วงท้วม
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๙๑

เด็กหญิงกัลยา แคนวัง
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๙๒

เด็กหญิงจุฑามาศ นาวงษ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๙๓

เด็กหญิงรุจิพร คันที
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๙๔

เด็กหญิงชนกสุดา มีเมฆ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๙๕

เด็กหญิงชนัญชิดา สดสายญาติ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๙๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ พวงมาลา
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๙๗

เด็กหญิงณัชพร ดีอินทร์
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๙๘

เด็กหญิงนิชาพร ทนัญชัย
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๐๙๙

เด็กหญิงประภาสิริ ดีสุบิน
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๐๐

เด็กหญิงพรทิพย์ นันต๊ะคุม
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๐๑

เด็กหญิงพรนรินทร์ รืนเจริญ

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๐๒

เด็กหญิงภัทราพร ขุนแสน
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๐๓

เด็กหญิงมณฑ์สิริ ชัยโสภิตวรกุล
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๐๔

เด็กหญิงอรณัฐ คำชู

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๐๕

เด็กหญิงอาฑิตญา อาจสำอางค์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๐๖

เด็กชายจิรายุ กันหา
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๐๗

เด็กชายชัยวิวัฒน์ สุขนา
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๐๘

เด็กชายณัฐนันท์ วัดอ่อน
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๐๙

เด็กชายณัฐวัตร หงษ์สุวรรณ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๑๐

เด็กชายธนภัทร บุญเลิศรพ
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๑๑

เด็กชายธริษตรี พานุรัตน์
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๑๒

เด็กชายนัฐพงษ์ วงศินา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๑๓

เด็กชายนันทกร ระยะ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๑๔

เด็กหญิงกชกร ส่องแจ้ง
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๑๕

เด็กหญิงกัญชพร เสนาศร

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๑๖

เด็กหญิงกิรณา นาคใหญ่
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๑๗

เด็กชายคชรัตน์ ศรีวิจารย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๑๘

เด็กหญิงวิมลรัตน์ ศรีสุนทร
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๑๙

เด็กหญิงสุกัญญา ขำประไพ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๑๘ / ๓๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๒๐

เด็กชายพีรพัฒน์ เวียงสงค์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๒๑

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ บ้านด่าน
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๒๒

เด็กหญิงศตานันท์ วิโรจน์รัตน์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๒๓

เด็กหญิงพรศิริ เขียวค้างพลู
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๒๔

เด็กหญิงพลอยปภัส จันทวงษ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๒๕

เด็กชายวีระพงศ์ โสทอง
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๒๖

เด็กชายชนาธิป เชิงฉลาด

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๒๗

เด็กชายธนพล ทองโพธิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๒๘

เด็กชายใบตอง ถาวรศิริ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๒๙

เด็กชายจิรวัฒน์ พลอนันต์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๓๐

เด็กชายชวกร เนตรจันทร์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๓๑

เด็กชายณัฐวุฒิ นิลสังข์
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๓๒

เด็กชายวันพิชิต ก้อนสิน
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๓๓

เด็กชายสิทธิราช รุ่งเจริญ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๓๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ อยู่เย็น
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๓๕

เด็กหญิงธัญวรัตน์ เเขมคำ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๓๖

เด็กหญิงบุญธิชา สัมโย
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๓๗

เด็กหญิงปวิชญาดา ตักเตือน
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๓๘

เด็กหญิงผริตา มีจิตรสัย
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๓๙

เด็กหญิงอรนุช แก้วพิลา
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๔๐

เด็กหญิงกัณฐกา เมฆทา
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๔๑

เด็กหญิงจันทร์จุรีพร เสาร์เกลียว
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๔๒

เด็กหญิงชีวารัตน์ หนูคง
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๔๓

เด็กหญิงนาตาลี จิตรบรรจง
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๔๔

เด็กหญิงพิชญาวี คงเมือง
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๔๕

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ พรหมเเก้ว
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๔๖

เด็กหญิงภาวินี คมเนตร
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๔๗

เด็กหญิงมลิวัลย์ ช่างเรือนกุล
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๔๘

เด็กหญิงส่องหล้า ฟางาม
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๔๙

เด็กหญิงสุชานันท์ วรรัตน์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๕๐

เด็กหญิงจัสรินทร์ อาษา
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๕๑

เด็กชายอุชุกร สุขสวัสดิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๕๒

เด็กชายเจษฎาภรณ์ หงษ์ทอง
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๕๓

เด็กชายชยุตม์ จิรไพสิฐนุกูล
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๕๔

เด็กชายณัฐนัย อุ่นสนิท
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๑๙ / ๓๘๕

้
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สป ๒๔๖๐/๑๑๑๕๕

เด็กชายธีระพล ทิพย์รักษ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๕๖

เด็กชายนครินทร์ มินเจริญ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๕๗

เด็กชายนาธาน โชติประเสริฐ
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๕๘

เด็กชายพงศธร ต้องเกิด
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๕๙

เด็กชายภูธนินท์ภัฏ จันทรโชติ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๖๐

เด็กชายวิวิธชัย สนเม้า
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๖๑

เด็กหญิงจริยาภรณ์ นาทองหล่อ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๖๒

เด็กหญิงดวงกมล แก้วมณี
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๖๓

เด็กหญิงนัชชา ภาพลงาม
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๖๔
เด็กหญิงประกายมาศ

โคจรโรจน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๖๕

เด็กหญิงพรนภัส เพชรทองคำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๖๖

เด็กหญิงพิชชาพร แคนมืด
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๖๗

เด็กหญิงพิณรดา สดด้วง
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๖๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ตังรัฐเศรษฐ์

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๖๙

เด็กหญิงพิมพ์มาดา วงษ์ตนานนท์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๗๐

เด็กหญิงภคพร ทองดี
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๗๑

เด็กหญิงรวิสรา ศิลานันท์
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๗๒

เด็กหญิงวนารักษ์ บุญสร้าง
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๗๓

เด็กชายพรศักดิ

์

มังคัง

่ ่

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๗๔

เด็กชายนิรุชา บุญแก้ว
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๗๕

เด็กหญิงวิลัยพร นนท์ศิลา
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๗๖

เด็กหญิงสุธิดา รัตนขันธ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๗๗

เด็กหญิงกนกพรรณ ภู่อาษา
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๗๘

เด็กหญิงมณทกานต์ จ่าม
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๗๙

เด็กชายอรรถกร ต่อประเสริฐสุข
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๘๐

เด็กชายเพ็ชรกมล จรแจ้ง
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๘๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อ่อนจันทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๘๒

เด็กชายศิริชัย นิลพัฒน์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๘๓

เด็กชายเจษฎา เขาแก้ว
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๘๔

เด็กหญิงราชาวดี เขตรักษา
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๘๕

เด็กชายธิปไตย ลมสมบุตร
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๘๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สุภาจันทร์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๘๗

เด็กหญิงหฤทชนัน ปนบุญชู
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๘๘

เด็กชายคุณานนต์ โกเมศ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๘๙

เด็กชายอนุวัฒน์ เหง่าดี
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๒๐ / ๓๘๕

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๙๐

เด็กหญิงสุจิตรา เหลือลำ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๙๑

เด็กหญิงสุพิชชา โหม่งสูงเนิน
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๙๒

เด็กชายนันทภพ บุญประเสริฐ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๙๓

เด็กชายการัณยภาส นามพุทธา
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๙๔

เด็กชายจรินทร์ ทองเนตร
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๙๕

เด็กชายชาญวิช ศิริฤทนิไกร
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๙๖

เด็กชายปณณวิชญ์ เกิดก่อวงษ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๙๗

เด็กชายพรพิพัฒน์ รืนภิรมย์

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๙๘

เด็กชายพันธกานต์ จงผ่อนกลาง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๑๙๙

เด็กชายพีรพัฒน์ บุญสนอง
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๐๐

เด็กชายภูริฉัตร เต็มศักดิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๐๑

เด็กชายมนุเชษฐ์ ธาราพิศ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๐๒

เด็กชายมรกต อร่ามต้อย
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๐๓

เด็กชายยศนันทน์ รืนรมย์

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๐๔

เด็กชายศราวุฒิ ภูดอนนาง
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๐๕

เด็กชายศุภกร อินทร์สุวรรณ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๐๖

เด็กชายอธิพัชร์ ภูวกิตติทวีสิน

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๐๗

เด็กชายอนุวัฒน์ แสนสมบัติ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๐๘

เด็กหญิงหทัยรัตน์ โพธิเกษม

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๐๙

เด็กหญิงกนกรักษ์ วิวัฒน์ศิริสกุล
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๑๐

เด็กหญิงกนกวลัย เสนารัตน์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๑๑

เด็กหญิงจิตรลดา รบไพรี
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๑๒

เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีชุม
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๑๓

เด็กหญิงชนม์ชนก ทาอีเม่ง
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๑๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุจริต
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๑๕

เด็กหญิงธัญรดา ทากุ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๑๖

เด็กหญิงพรรัชดา หงจันทา
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๑๗

เด็กหญิงภคภรณ์ ตุ่มกลาง
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๑๘

เด็กหญิงภรทิพย์ ช่วงโชติ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๑๙

เด็กหญิงมิรันตี เต่าทอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๒๐

เด็กหญิงวิภาณี อยู่ไพร
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๒๑

เด็กหญิงสุรัญญา คำวิลัย
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๒๒

เด็กหญิงอนัตตา ศรีเลิศ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๒๓

เด็กหญิงรสิตา มูลท้วม
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๒๔

เด็กชายสุรเชษฐ์ สาผุยธรรม
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๒๑ / ๓๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๒๕

เด็กหญิงชนิภรณ์ เชือลินฟา

้ ้

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๒๖

เด็กหญิงวิราพร แสนตือ

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๒๗

เด็กชายคมกริช ทวดสุวรรณ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๒๘

เด็กชายปรัตถกร ท่องแท้

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๒๙

เด็กหญิงปยะธิดา โพรงดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๓๐

เด็กหญิงอริสรา บุญทวี
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๓๑

เด็กชายภูวดล เกตุแก้ว
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๓๒

เด็กชายฐิติพัทธ์ โสมหนองโข่ย
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๓๓

เด็กหญิงกรรณรญา คชเภต
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๓๔

เด็กชายธนภัทร ทางาม
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๓๕

เด็กชายไตรภพ สนันเมือง

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๓๖

เด็กชายปภาวิน
มงคลเตชะพาณิชย์ ๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๓๗

เด็กชายบัณฑิต บุปผาวัลย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๓๘

เด็กชายปยวัฒน์ มุขดา
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๓๙

เด็กชายพงศธร สุนทร
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๔๐

เด็กชายพงศพัศ สุภาสัตย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๔๑

เด็กชายพรชัย ด้วงสำรวย
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๔๒

เด็กชายพิสิษฐ์ อินต๊ะพรม
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๔๓

เด็กชายภาณุกร โสมัตตนัย
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๔๔

เด็กชายวริศ อิมเอิบ

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๔๕

เด็กชายวุฒิพงศ์ ดวงศรี
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๔๖

เด็กหญิงกรวิภา วังคะฮาด
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๔๗

เด็กหญิงกัญจณ์ชณัฎ จันทรโชติ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๔๘

เด็กหญิงเกศริน รังรงทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๔๙

เด็กหญิงจีรนันท์ เอียมเงิน

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๕๐

เด็กหญิงณัฐภัทร สุนทร
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๕๑

เด็กหญิงธัญรดา เทพอินทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๕๒

เด็กหญิงเมธาวรินทร์ จงจิรวัชระ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๕๓

เด็กหญิงยะสตมา กันดง
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๕๔

เด็กหญิงวรรณเพ็ญ ศรีสังวรณ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๕๕

เด็กหญิงสิรินทร์ยา นกสูงเนิน
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๕๖

เด็กหญิงสุจิรา อิมนาง

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๕๗

เด็กหญิงหฤทัยทิพย์ ปนกระโทก
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๕๘

เด็กหญิงอรษา ประจงจัด
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๕๙

เด็กชายอิทธิกร พุ่มผกา
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๒๒ / ๓๘๕

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๖๐

เด็กชายจิระวัฒน์ รัตนสกล
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๖๑

เด็กชายธิติวุฒิ คุ้มเกิด
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๖๒

เด็กหญิงนภาพร ภูมิลำเนา
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๖๓

เด็กชายธนากรณ์ ธนสกนธ์พงศ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๖๔

เด็กชายต่อลาภ อยู่สาโก
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๖๕

เด็กหญิงณัฎฐพร อินยาศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๖๖

เด็กชายธันยธรณ์ เพชรดี
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๖๗

เด็กชายฤทธิกร แสงเนียม
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๖๘

เด็กชายวัชรพล ดวงจันทร์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๖๙

เด็กชายวิชญกรณ์ ศรีสิงห์
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๗๐

เด็กหญิงฐิติมา เดือนกลาง
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๗๑

เด็กหญิงศุภิสรา สวนงาม
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๗๒

เด็กหญิงอารีญา แน่พิมาย

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๗๓

เด็กหญิงอารียา นามมุง
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๗๔

เด็กชายชยานันท์ สุพร
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๗๕

เด็กชายณัฐกานต์ มณีศรี
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๗๖

เด็กชายณัฐพงษ์ สุวรรณ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๗๗

เด็กชายณัฐพล จินนานันท์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๗๘

เด็กชายวีระศักดิ

์

ศรีวิลัย
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๗๙

เด็กชายบุริศร์ หมวดเกิด
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๘๐

เด็กชายบูรพา สุขทรัพย์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๘๑

เด็กชายพงศธร วงค์จำปา
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๘๒

เด็กชายสิริชัย ขำชม
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๘๓

เด็กชายแสงวัน อิง

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๘๔

เด็กชายอนุวัตร มังทัด

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๘๕

เด็กชายอัษฎากรณ์ สรรพการ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๘๖

เด็กชายอานนท์ วงษ์นาค
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๘๗

เด็กชายอานันทพร จิตรเอก
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๘๘

เด็กหญิงณัฐณิชา แก่นแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๘๙

เด็กหญิงนฤมล แซ่ตัง

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๙๐

เด็กหญิงเบญจพร สุวรรณวงศ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๙๑

เด็กหญิงศิวพร คำวิชิต
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๙๒

เด็กชายธีรวัฒน์ กลินจันทร์

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๙๓

เด็กหญิงสุจิตรา แสงรอด
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๙๔

เด็กหญิงสุธาทิพย์ สุดทัศน์สิน
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๒๓ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๙๕

เด็กหญิงสุภาพร หมีทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๙๖

เด็กหญิงอภิสมัย กองศรี
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๙๗

เด็กชายสุธี เล่าหลี

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๙๘

เด็กหญิงปอฝาย คำสุวรรณ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๒๙๙

เด็กชายนัทธพงศ์ เกิดดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๐๐

เด็กหญิงอารียา นัดสาสงค์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๐๑

เด็กชายเอกราช โตเจริญ
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๐๒

เด็กชายชนินทร เพ็งรัตน์
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๐๓

เด็กชายณฐภัทร จารุเวทตระกูล
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๐๔

เด็กชายณภัทร เมืองเรือง
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๐๕

เด็กชายดลลชา ปนโภคินทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๐๖

เด็กชายปภาวิน ชมมาลี
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๐๗

เด็กชายปทมวัฒน์ พลีทอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๐๘

เด็กชายปุณณภพ สิทธิสัจจธรรม
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๐๙

เด็กชายพุฒิพงศ์ วงศ์ภัทร
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๑๐

เด็กชายอนวัช ภูหมันคิด

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๑๑

เด็กหญิงกิติยา เอือใจ

้

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๑๒

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ไทยสุชาติ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๑๓

เด็กหญิงธนภรณ์ องค์ลอย
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๑๔

เด็กหญิงธมลวรรณ พุ่มพวง
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๑๕

เด็กหญิงธวัลรัตน์ บุนนาค
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๑๖

เด็กหญิงนันท์นภัส ชบูเเสน
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๑๗

เด็กหญิงนิจวิภา พรมหล้า
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๑๘

เด็กหญิงมีสุข ศรีบุตรตา
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๑๙

เด็กหญิงวรพรรณ เเซ่กัง
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๒๐

เด็กหญิงวาราดา สีเกียง

๋

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๒๑

เด็กหญิงสุรสา อ่อนจันทร์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๒๒

เด็กหญิงสุรีวรรณ คุ้มโพธิน้อย

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๒๓

เด็กหญิงอัมพา จันกลาง
๑๐/๑๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๒๔

เด็กหญิงอิม อินผึง

้

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๒๕

เด็กหญิงกนกธร เปยมอรุณ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๒๖

เด็กหญิงธารตะวัน สวนจรูญ
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๒๗

เด็กชายธีรชาติ คงอิม

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๒๘

เด็กชายนันทิพัฒน์ มังศิริ

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๒๙

เด็กชายภัควัฒน์ นวนนำจิตต์
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๒๔ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๓๐

เด็กหญิงกมลลักษณ์ พรมจันทร์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๓๑

เด็กหญิงฑิฆัมพร ชัยพิพัฒน์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๓๒

เด็กหญิงปทิตตา อินทวงศ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๓๓

เด็กหญิงปวรวรรณ กอบธัญกิจ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๓๔

เด็กหญิงพัชริดา สุทธี
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๓๕

เด็กหญิงแพรวา ปวรบุตร
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๓๖

เด็กหญิงลดาทิพย์ หล้ามาชน
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๓๗

เด็กชายวัชรศักดิ

์

คำแหงพล
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๓๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แพงสุวรรณ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๓๙

เด็กหญิงปฏิญญา คำศรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๔๐

เด็กชายคุณาสิน เพ็งรัตน์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๔๑

เด็กชายชลสิทธิ

์

ปรีดานนท์
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๔๒

เด็กชายเพชรรัตน์ แสนเลิศ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๔๓

เด็กชายภูผา ศรียงยศ
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๔๔

เด็กชายศุภวิชญ์ พรมโยธี
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๔๕

เด็กชายอนุวัฒน์ เกษมศรี
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๔๖

เด็กชายอนุวัฒน์ ผาจันทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๔๗

เด็กชายกวิน พนากุลชัยวิทย์
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๔๘

เด็กชายณกรณ์ โพธิมล
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๔๙

เด็กชายณฐพล กองเงิน
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๕๐

เด็กชายทรงวุฒิ พิมพ์ชารี
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๕๑

เด็กชายทัตเทพ เพชรประดิษฐ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๕๒

เด็กชายนวนนท์ จันทร์งาม
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๕๓

เด็กชายนิฐิพัฒน์ ศรีมุข
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๕๔

เด็กชายพชรพล โยธาแสน

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๕๕

เด็กชายพิพัฒน์ เทศกูล
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๕๖

เด็กหญิงณิชมน สวนสุวรรณ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๕๗

เด็กชายกฤติน ปราณีต
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๕๘

เด็กชายกฤษฎา นิลาวรรณ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๕๙

เด็กชายกิตติพศ ภัทรพิชญกุล
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๖๐

เด็กชายชยานันต์ ศรีแก่นวงษ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๖๑

เด็กชายณัฐกมล จันทวงษ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๖๒

เด็กชายณัฐดนัย ศรีเหรา
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๖๓

เด็กชายพงษ์พิสุทธิ จำปาทอง
๓๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๖๔

เด็กชายภัทรพล วงษ์แปน
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๒๕ / ๓๘๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๖๕

เด็กชายภูธิป จีนทวงษ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๖๖

เด็กชายเมธาธนิก กลินหอม

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๖๗

เด็กชายสรวิศ เกตุมาตย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๖๘

เด็กหญิงตะวันฉาย อุประ
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๖๙

เด็กหญิงนฏกร เอียมศิริ

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๗๐

เด็กหญิงพรรษมล วงษ์พินิจ
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๗๑

เด็กหญิงรมยกร มันคงวงศ์สกุล

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๗๒

เด็กหญิงวัลลภา เขษมศรีอนันต์
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๗๓

เด็กหญิงวิลาวัณย์ โภคาพานิชย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๗๔

เด็กหญิงสิริรดา สอาดศรี
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๗๕

เด็กหญิงอัจจิมา จันทรา
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๗๖

เด็กชายณพวัฒน์ จูเจริญ
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๗๗

เด็กชายกฤษฎา ปาทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๗๘

เด็กชายก้องภพ พ่วงวิเศษ
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๗๙

เด็กชายเจติกานต์ มณฑา
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๘๐

เด็กชายชนชน แซ่เตียว
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๘๑

เด็กชายทศพร นามวงศ์เนาว์
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๘๒

เด็กชายเทวฤทธิ

์

คลุ้มกระโทก

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๘๓

เด็กชายธนดล จันเผือก

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๘๔

เด็กชายธนวัฒน์ นุชทอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๘๕

เด็กชายธนศิริ ศิริขวัญ
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๘๖

เด็กชายธนัญชัย อุ่นเรือน
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๘๗

เด็กชายธีระพงษ์ เติดประโคน
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๘๘

เด็กชายนัทธพงศ์ ทิพโสต
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๘๙

เด็กชายบารมี ศรีนฤพัฒ
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๙๐

เด็กชายปรเมศร์ ชำนาญพล
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๙๑

เด็กชายพัสกร เต็มเปยม
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๙๒

เด็กชายวีระศักดิ

์

รักคำมี
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๙๓

เด็กชายศรายุทธ สายเพ็ชร
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๙๔

เด็กชายศุภกิจ ผานำคำ
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๙๕

เด็กชายสุรนาจ พูลสุข
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๙๖

เด็กชายอานัทนันท์ สุขโภชน์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๙๗

เด็กหญิงชนรดี อำศรี
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๙๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ น้อมล้อม
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๓๙๙

เด็กหญิงปนัดดา สุขปน
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๒๖ / ๓๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๐๐

เด็กหญิงปาริฉัตร เลิศสงคราม
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๐๑

เด็กหญิงรุจิลาภา ไลหงษ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๐๒

เด็กหญิงวราภรณ์ มงคล
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๐๓

เด็กหญิงวริศรา วงษ์เขียว
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๐๔

เด็กหญิงวัชราพร น้อยบาท
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๐๕

เด็กหญิงศุภรัตน์ ฉัตรทิม
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๐๖

เด็กหญิงสัณห์หทัย มะร่ามิว
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๐๗

เด็กหญิงสิริวิภา โคกรัมย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๐๘

เด็กหญิงสุพัตรา กาญจนะ
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๐๙

เด็กหญิงธิญาดา ศรีสมบัติ
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๑๐

เด็กหญิงภัคนันท์ พูนสวัสดิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๑๑

เด็กหญิงภัทรวดี อินทรมาพลอย
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๑๒

เด็กหญิงสุจิตรา ประจิระสา
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๑๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ร่วมสิงห์ทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๑๔

เด็กชายนิธิพิชฌน์ นาครินทร์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๑๕

เด็กหญิงกมลวรรณ จันทร
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๑๖

เด็กหญิงทิพย์ธัญญา อุทัยประดิษฐ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๑๗

เด็กหญิงพรพิมล ตรีเมฆ
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๑๘

เด็กหญิงภาสุกานต์ ไชยเสนา
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๑๙

เด็กหญิงวารุณี หินเหล็ก
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๒๐

เด็กหญิงศรัญญา องค์ลอย
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๒๑

เด็กหญิงศศิธรณ์ เกิดสะอาด
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๒๒

เด็กชายวีรวงศ์ อาจเดชนิธิโรจน์
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๒๓

เด็กชายสุรชัย กลินรัก

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๒๔

เด็กชายอรัญ ทองบาน
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๒๕

เด็กชายอัครพล เทียมสม
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๒๖

เด็กหญิงชลรสา ผาสุข
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๒๗

เด็กหญิงฑิมพิกา กาญธีรานนท์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๒๘

เด็กหญิงธัญชนก สุมาจักร์
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๒๙

เด็กหญิงนวรัตน์ กะชิรัมย์
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๓๐

เด็กหญิงนันทกร ปานแปะ
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๓๑

เด็กหญิงนิจวรรณ บุราเกษ
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๓๒

เด็กหญิงเพ็ญศิริ นิลเพ็ชร์
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๓๓

เด็กหญิงธนัชชา วงศ์สุธี
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๓๔

เด็กหญิงภัทรวดี กล่อมใจ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๒๗ / ๓๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๓๕

เด็กหญิงภัทรา แสงฉาย
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๓๖

เด็กหญิงภาวนา พลเพ็ง
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๓๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ พวงสิน
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๓๘

เด็กหญิงศศิ พึงเปนสุข

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๓๙

เด็กหญิงศิณีนารถ ตามสีลำ
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๔๐

เด็กหญิงศิริวรรณ คุ้มภัย

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๔๑

เด็กหญิงอริสรา เต็มใจ
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๔๒

เด็กหญิงกาญจนสุดา สถลนันท์
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๔๓

เด็กชายคณิศร นันทจันทร์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๔๔

เด็กชายชยังกูร คำเพ็ง
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๔๕

เด็กชายชัชวาล ทองคำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๔๖

เด็กชายชัยบดินทร์ งามขำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๔๗

เด็กชายไชยวัฒน์ สาระณะพันธ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๔๘

เด็กชายณรงค์กรณ์ ปนใจ
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๔๙

เด็กชายณัฐกานต์ ใจนำปน

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๕๐

เด็กชายณัฐกานต์ กาฬมาตย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๕๑

เด็กชายไทยเหนือ วิชัยต๊ะ
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๕๒

เด็กชายธีรเดช จันทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๕๓

เด็กชายบุญฤทธิ

์

ทองยัง
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๕๔

เด็กชายปภาดา โคตมิตร
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๕๕

เด็กชายปุญญวัฒน์ ศิริพันธ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๕๖

เด็กชายพรรวินท์ สำเภาพงษ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๕๗

เด็กชายภัทรดล กะทะแก้ว
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๕๘

เด็กชายภาวัต โรจนเมธีทรัพย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๕๙

เด็กชายยุทธนา ศรีคำดอกแค
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๖๐

เด็กชายรชานนท์ เพ็ญเนตร
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๖๑

เด็กชายอนนต์ บุญรอด
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๖๒

เด็กหญิงญาณิศา อุเทศ
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๖๓

เด็กหญิงณัฐภรณ์ พันธุชาติ
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๖๔

เด็กหญิงทิพวัลย์ รัตน์น้อย
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๖๕

เด็กหญิงปรธร พรประชาชัย
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๖๖

เด็กหญิงปรียากรณ์ ดวงอาจ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๖๗

เด็กหญิงปยะวรรณ เพ็ชรกล้า
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๖๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ บุญชุบุญ
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๖๙

เด็กหญิงภันทิลา วัฒนานุสรณ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๒๘ / ๓๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๗๐

เด็กหญิงวณิดา อยู่สุธา
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๗๑

เด็กหญิงวรากร เมืองแก้ว
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๗๒

เด็กหญิงวันวิสา บุญโยธา
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๗๓

เด็กหญิงสุณัฐชา ศรีสอาด
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๗๔

เด็กหญิงอิสรีย์ ศรีบุญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๗๕

เด็กชายณัฏฐกิตต์ ทองช้อน
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๗๖

เด็กชายชัยนรินทร์ กลินรัก

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๗๗

เด็กชายณกรินทร์ กลัดงาม
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๗๘

เด็กชายเดชอนันต์ ลิมจิรวัฒนา

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๗๙

เด็กชายตุลา หงษ์โต
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๘๐

เด็กชายธนบดี กลินรัก

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๘๑

เด็กชายนพเก้า จรเทศ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๘๒

เด็กชายนภัสกร กล้าหาญ
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๘๓

เด็กชายนาคินทร์ เตชะนันท์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๘๔

เด็กชายประทีป จงแต่งกลาง
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๘๕

เด็กชายพลภัทร ช่วยปด
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๘๖

เด็กชายภานุวัฒน์ เปรมมะโน
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๘๗

เด็กชายศราวุฒิ กำแพงนิล
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๘๘

เด็กชายศักดินรินทร์

์

ปนงาม
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๘๙

เด็กหญิงชฎาพร ศรีประสงค์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๙๐

เด็กหญิงณัฐนันท์ อินทรภูมิ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๙๑

เด็กหญิงณัฐวิภา มุ่งกองกลาง
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๙๒

เด็กหญิงธมนวรรณ ลันสี
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๙๓

เด็กหญิงนุชจิรา เวฬุวนารักษ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๙๔

เด็กหญิงปุณณภัค นวลงาม
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๙๕

เด็กหญิงสุภัสสรา แผ่นผา
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๙๖

เด็กชายโอปอ ชัยภูมิ
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๙๗

เด็กชายกิตติธัช แก้วนุ่ม
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๙๘

เด็กชายกิตติพงศ์ หอมทวนลม

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๔๙๙

เด็กชายกิตติพงษ์ โต๊ะดอนทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๐๐

เด็กชายชวลิต แดนเวียง
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๐๑

เด็กชายธนทัต แซ่ลี
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๐๒

เด็กชายธนภัทร จันทร์แย้ม
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๐๓

เด็กชายธนากร อายภักตร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๐๔

เด็กชายธนากร พิกุลทอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๒๙ / ๓๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๐๕

เด็กชายธนาธิป ทรัพย์เจริญอุดม
๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๐๖

เด็กชายธิติวัฒน์ จิรัฏวีรวัฒนา
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๐๗

เด็กชายธีรภาพ ธนาฤทัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๐๘

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

สีสาม
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๐๙

เด็กชายปณชัย ภูมิวงศ์พิทักษ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๑๐

เด็กชายปริญญา เชือมีแรง

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๑๑

เด็กชายปญญาวัฒน์ ผลชู

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๑๒

เด็กชายปยะพงษ์ ทองมัน

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๑๓

เด็กชายพงศกร กางแก้ว
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๑๔

เด็กชายภควัฒน์ นามโส
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๑๕

เด็กชายวีระพล พันธุ์งาม
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๑๖

เด็กชายศุภกร ศิริเวช
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๑๗

เด็กชายสรายุทธ ตาสุวรรณ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๑๘

เด็กชายสราวุฒิ สาดชืน

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๑๙

เด็กชายสิทธิพล บรรณศรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๒๐

เด็กชายอัศม์เดช ประเสริฐ
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๒๑

เด็กหญิงขวัญสุดา เอกจีน
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๒๒

เด็กหญิงดวงพร ผ่องบุรุษ
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๒๓

เด็กหญิงธนิดา อินไชยา
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๒๔

เด็กหญิงนริศรา ถูไกรวงษ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๒๕

เด็กหญิงนัฐวรรณ ประดับเงิน
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๒๖
เด็กหญิงปรางค์พิมาย

ดอนเหลือม
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๒๗

เด็กหญิงปวันรัตน์ พึงแตง

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๒๘

เด็กหญิงปยธิดา เฉวกโอสถ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๒๙

เด็กหญิงพรสุดา ชิณบุตร
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๓๐

เด็กหญิงไพริน ขำจร
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๓๑

เด็กหญิงศิริวรรณ ปานสวน

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๓๒

เด็กหญิงสิริพรรณ ตาทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๓๓

เด็กหญิงสุภาพร ท่วมริด
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๓๔

เด็กชายภูปาณัสม์ ปานปอง
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๓๕

เด็กชายเขตแดน ชัยภูมิ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๓๖

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ กาสทิพย์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๓๗
เด็กหญิงประภาวรรณ

ปนคร้ามสี

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๓๘

เด็กหญิงศศิมา โชคเหมาะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๓๙

เด็กหญิงศิรินทร์ธร กลำเมือง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๓๐ / ๓๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๔๐

เด็กชายพิพัฒน์ กุลลา
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๔๑

เด็กชายอนพัทย์ เลิศเจริญวงษา
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๔๒

เด็กชายพัชรพล ชมถนอม
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๔๓

เด็กหญิงภาวิดา วิลาลัย
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๔๔

เด็กชายธนกร ก่อธนวัฒนา
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๔๕

เด็กชายศุภฤกษ์ ดันไธสง
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๔๖

เด็กหญิงกุลภัสสรณ์ มีสวัสดิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๔๗

เด็กหญิงกนกวรรณ ปราบพินาศ
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๔๘

เด็กหญิงชลลดา กุนทอง
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๔๙

เด็กชายวัชรพล เทียมสม
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๕๐

เด็กหญิงทอฝน ยะสุตา
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๕๑

เด็กหญิงวรรณนพร ประชุมเกษร
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๕๒

เด็กหญิงภานุมาศ แพเจริญ
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๕๓

เด็กหญิงภัทราภรณ์ วิบูลย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๕๔

เด็กหญิงชนัดดา ชะฎาดี
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๕๕

เด็กหญิงสิริพร คงกระพันธุ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๕๖

เด็กหญิงณัฐธิดา ไสยวรรณ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๕๗

เด็กชายพัชร บางจาก
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๕๘

เด็กหญิงสุรีพร ขาวละเอียด
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๕๙

เด็กชายสรวิชญ์ แม้นประสิทธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๖๐

เด็กชายชัยนันท์ กลับดี
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๖๑

เด็กชายทิวากร พรมฟู

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๖๒

เด็กชายพชรพล สำเภาลอย
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๖๓

เด็กชายอธิวัฒน์ รักษาชล
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๖๔

เด็กชายชนวรรณ แซ่ตัง

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๖๕

เด็กชายธีรพงษ์ น้อยแสง
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๖๖

เด็กหญิงณิชาพัชร์ นำผล

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๖๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ นนท์ใจงาม
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๖๘

นางสาวสุภัค อินทร์พรม
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๖๙

นายณัฐพนธ์ ศรีสุนนท์
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๗๐

เด็กชายนพดล กองไทยส่ง
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๗๑

เด็กชายนฤนาท ตีบสันเทียะ
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๗๒

เด็กหญิงอนัญญา หงษ์วิชา

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๗๓

เด็กชายธนพล มีดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๗๔

นายสิรวิชญ์ หาญณรงค์
๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๓๑ / ๓๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๗๕

เด็กชายศุภวิชญ์ ปุมทอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๗๖

เด็กชายสิทธิพงษ์ จันทพรม
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๗๗

เด็กหญิงนฤมล ชืนตา

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๗๘

เด็กชายอิสรพงษ์ สนองเดช
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๗๙

เด็กชายรัฐพล เรืองรุ่งโรจน์
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๘๐

เด็กชายเพชรกล้า ศิษย์สุวรรณ
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๘๑

เด็กหญิงวรัญญา ศรีทาหาร
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๘๒

เด็กชายธีรภัทร โอนหอม
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๘๓

เด็กชายวรวุฒิ อุบลครุฑ
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๘๔

เด็กชายปรมินทร์ ทบพวก
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๘๕

เด็กชายฐิติวัฒน์ สืบจันทร์
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๘๖

เด็กชายกฤษดา เเก่นนาค
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๘๗

เด็กหญิงอนันตญา สีบุญ
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๘๘

นายก้องภพ เวฬุวนาทร
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๘๙

เด็กชายนนทวัฒน์ อันบุรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๙๐

เด็กชายสุรศักดิ

์

สูงสูงเนิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๙๑

เด็กชายสุรพัศ วระสุข
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๙๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ธัญญเจริญ
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๙๓

เด็กหญิงขนิษฐา อุตตะมาสูน
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๙๔

เด็กหญิงฐิติพร สัตตะเจริญ
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๙๕

เด็กหญิงกันยาวรรณ แซ่ตัง

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๙๖

เด็กชายภาคภูมิ กรีรัมย์
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๙๗

เด็กชายภพธกฤษฏิ

์

พิรุณพันธ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๙๘

นายอาทิต วัฒนานนท์
๒๒/๐๑/๒๕๒๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๕๙๙

นายกานต์ชนก บุญจัด
๓๐/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๐๐

นางสาวธิดารัตน์ อักษร
๒๑/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๐๑

นางสาววีนา เกษภูเขียว
๑๒/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๐๒

นางบุรีรักษ์ สืบแสง
๐๔/๐๖/๒๕๑๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๐๓

นางสาวสุรีย์พร สิงหนารถ
๒๓/๐๗/๒๕๒๙

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๐๔

นางสาวเกศสิรินทร์ บุญปลัง

่

๑๓/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๐๕

นายธีระศักดิ

์

บัวลอย
๒๔/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๐๖

นางสาวสหฤทัย ถาวรบุตร
๐๘/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๐๗

นางสาวขวัญนิพา บุญขันธ์
๒๘/๐๑/๒๕๒๒

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๐๘

นายกิตติพงษ์ ชาญชิตร
๐๖/๐๘/๒๕๓๓

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๐๙

เด็กชายพุฒินาท ขัวกลาง

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๓๒ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๑๐

เด็กชายรุ่งเกียรติ มอญกระโทก ๖/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๑๑

เด็กหญิงกมลชนก สุกเกตุ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๑๒

เด็กหญิงกัลยกร เพียรอ่อน
๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๑๓

เด็กหญิงจิดาภา มีชัย
๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๑๔

เด็กหญิงชนาพร สิทธิเดช

๑๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๑๕

เด็กหญิงนันทวัน ทรัพย์ชืนสุข

่

๔/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๑๖

เด็กหญิงศุภาวรรณ จรรยา ๗/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๑๗

เด็กหญิงสิริกร สีเสน
๒๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๑๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ แสงแก้ว ๔/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๑๙

เด็กชายกรรชัย สุขภูวงค์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๒๐

เด็กชายกันต์ธีร์ นาคเกียว

้

๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๒๑

เด็กหญิงกัญญานัฐ บุญสิงห์
๑๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๒๒

เด็กหญิงนภัสสร อังคเลิศไพบูลย์
๒๐/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๒๓

เด็กหญิงพรพรรณ นาคเกียว

้

๒๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๒๔

เด็กหญิงปณณธร ฉาบสูงเนิน
๒๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๒๕

เด็กหญิงปยนุช สมใจ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๒๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ อินทร์พล ๒/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๒๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา สมบัติเกิด
๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๒๘

เด็กชายก้องกฤดากร คำฝกฝน
๓๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๒๙

เด็กชายจักรภัทร อนามธวัช ๓/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๓๐

เด็กชายจิรายุ สมรูป
๑๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๓๑

เด็กชายพชรมนต์ นุชเสถียร
๒๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๓๒

เด็กชายภานุพงศ์ คล้ายเคลือบ
๒๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๓๓

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ดอนเกษม ๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๓๔

เด็กชายสุขสันต์ บกน้อย
๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๓๕

เด็กชายสุรเชษฐ์ พุ่มสวัสดิ

์

๗/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๓๖

เด็กหญิงจิรันญา บุญจันทร์
๑๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๓๗

เด็กหญิงชุติมา สุทธิปรีชา ๗/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๓๘

เด็กหญิงฐิติมา ด้วงสงค์
๒๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๓๙

เด็กหญิงณัฐณิฌา นันนวน
๑๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๔๐

เด็กหญิงถิรดา ชืนฤทัย

่

๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๔๑

เด็กหญิงนวพรรษ หะหลี

๒๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๔๒

เด็กหญิงพิมลรัตน์ เธียรวัฒนา
๒๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๔๓

เด็กหญิงภาสินี รัตนสากล ๑/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๔๔

เด็กหญิงวนัสนันท์ กุ้ยประเสริฐ
๑๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๓๓ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๔๕

เด็กหญิงศรัณยา ชัยกูล
๑๙/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๔๖

เด็กหญิงสุทธิดา บุญพึง

่

๒๘/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๔๗

เด็กหญิงสุพพัตรา เอียะประเสริฐ

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๔๘

เด็กหญิงสุพิชญา จีนไม้
๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๔๙

เด็กหญิงอรปรียา โบศรี
๒๐/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๕๐

เด็กชายชานนท์ ยืนยาว
๒๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๕๑

เด็กชายสุขโชคทวี โม้แก้ว
๒๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๕๒

เด็กหญิงจุฑามาศ นาคเปลือง

้

๒๐/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๕๓

เด็กหญิงลลิณี เลาหะพงษ์
๑๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๕๔

เด็กหญิงสุภพัตรา สิงหาราม
๑๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ สว่างเวียง
๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๕๖

เด็กชายภูริเดช สุบรรณภาส
๒๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๕๗

เด็กชายสหรัถ หลวงศรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๕๘

เด็กชายอดิเรก กุงสันเทียะ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๕๙

เด็กหญิงวชิรญาณ์ สงครามยศ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๖๐

เด็กชายณัฐภัทร มันน้อย

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๖๑

เด็กชายธนากร กองเจริญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๖๒

เด็กหญิงกมลชนก อุปฮาด
๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๖๓

เด็กหญิงเซ่ญ่า พัวพันธ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๖๔

เด็กหญิงณัชชา ประยูรโต
๑๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๖๕

เด็กหญิงนุชรี แท่งทอง
๑๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๖๖

เด็กหญิงมณีรัตน์ ฉิมเกิด
๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๖๗

เด็กหญิงวริษา บุญทองเนียม
๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๖๘

เด็กชายกีรติ ปาระโชติ
๒๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๖๙

เด็กชายธนกฤต เหระวัลย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๗๐

เด็กชายบรรณสรณ์ สีแก้วช่วง
๒๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๗๑

เด็กชายปราชญา ฉุยอุดม
๑๐/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๗๒

เด็กหญิงชาลิสา ปญญาเหลือ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๗๓

เด็กหญิงฐิดาพร กิจเกียรติ

์

๒๐/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๗๔

เด็กหญิงฑิคัมจันทร์ เชือเจ็ดตน

้

๒๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๗๕

เด็กหญิงฑิตฐิตา ขุนศาล
๑๘/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๗๖

เด็กหญิงประภัสสร ชินภาสน์
๒๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๗๗

เด็กหญิงปริญากรณ์ มีแก้ว
๒๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๗๘

เด็กหญิงพรชิตา โสภา ๓/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๗๙

เด็กหญิงวิรสิรี สง่างาม ๙/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๓๔ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๘๐

เด็กหญิงศิริพร เสนภักดิ

์

๒/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๘๑

เด็กหญิงหทัยรัตน์ อาจทวีกุล
๑๐/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๘๒

เด็กหญิงอัสมา ตลับนาค
๒๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๘๓

เด็กหญิงพรสิริ รุ่งแสง
๑๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๘๔

เด็กหญิงกมลลักษณ์ เงินประเสริฐ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๘๕

เด็กหญิงศิรประภา มีทอง
๒๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๘๖

เด็กชายชัยพันธุ์ มาเติม ๔/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๘๗

เด็กชายภานุพงษ์ จันทะคาม
๒๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๘๘

เด็กชายภูเดชา สวัสดิโยธิน

์

๒๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๘๙

เด็กชายภูริพัฒน์ กลมกล่อม

๑๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๙๐

เด็กชายวงศ์พัทธ์ โสดาจันทร์ ๗/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๙๑

เด็กชายอนุกูล มาลาพันธุ์
๑๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๙๒

เด็กหญิงกรกฎ แสงสว่าง
๒๔/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๙๓

เด็กหญิงฐานิต คันธสาลี
๑๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๙๔

เด็กหญิงปรวัลย์ จันทะเขต
๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๙๕

เด็กหญิงปญจวรรณ เสริมจันทร์
๒๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๙๖

เด็กหญิงพรชิตา อนันตสิทธิสกุล

์

๑๖/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๙๗

เด็กหญิงพรทิพย์ จันทร์สีดา ๕/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๙๘

เด็กหญิงภัทราภรณ์ นาคมาโนช
๒๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๖๙๙

เด็กหญิงวิภาดา ภูมิบูรณ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๐๐

เด็กหญิงสุชัญญา ยิงคำนึง

่

๒๗/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๐๑

เด็กหญิงสุปราณี แจ้งกิตติ
๑๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๐๒

เด็กชายบัญญวิต ลีลาน้อย
๒๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๐๓

เด็กชายภาสกร กลันสมุทร

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๐๔

เด็กชายภาสกร รัศมี
๑๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๐๕

เด็กชายวิศรุฒน์ ทองกร

๒๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๐๖

เด็กชายสุวพัชร แสงมุกด์
๑๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๐๗

เด็กหญิงกัลยณัฐ บุญโพธิทอง

์

๒๕/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๐๘

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ มันธร

่

๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๐๙

เด็กหญิงชนะชล เพชรสี
๓๐/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๑๐

เด็กหญิงณัฐชญา จันทร์ยิม

้

๒๗/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๑๑

เด็กหญิงบุษรินทร์ งามสมพงษ์
๑๕/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๑๒

เด็กหญิงเบญจวรรณ มีคำ
๑๘/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๑๓

เด็กหญิงพัชรากร โกฎเพชร
๒๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๑๔

เด็กหญิงเมษนี ไกรปรุ ๒/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๓๕ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๑๕

เด็กหญิงวรันพร แก้วใหญ่ ๙/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๑๖

เด็กหญิงวรินทร์ทร นึกเจริญ ๖/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๑๗

เด็กหญิงอรอารีย์ ด้วงสำรวย
๑๗/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๑๘

เด็กชายธนายุต ละมูล
๒๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๑๙

เด็กชายก้องภพ เยาวภาว์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๒๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มูลบัวภา
๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๒๑

เด็กชายณัฐพล วิชาศิลป
๑๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๒๒

เด็กชายพลพล แจ้งไพร
๒๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๒๓

เด็กชายวงศกร สอนผา
๐๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๒๔

เด็กชายวรพล โพธิอยู่

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๒๕

เด็กชายวสุวัฒน์ ลำเลิศจิรวงษ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๒๖

เด็กชายวุฒิชัย สมอาจ
๐๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๒๗

เด็กชายสหรัฐ พรมจันทร์
๒๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๒๘

เด็กชายสุทธิพงธ์ พะละศรี
๑๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๒๙

เด็กชายอภิรัช จังอินทร์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๓๐

เด็กหญิงกันยา โคตรหลักเพชร
๑๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๓๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ อุดที
๑๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๓๒

เด็กหญิงชุติมาภรณ์ ประกอบพร
๒๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๓๓

เด็กหญิงณัฐวลัย บุญเลียง

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๓๔

เด็กหญิงณิชชาภัทร แก้วเขียว
๒๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๓๕

เด็กหญิงธนาภรณ์ ศรีมันตะ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๓๖

เด็กหญิงปยะดา คำพัน
๒๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๓๗

เด็กหญิงพลอยชมพู เกตุสีสังข์
๒๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๓๘

เด็กหญิงศศิธร จีนโน
๐๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๓๙

เด็กหญิงศศิวิมล เพ็งอุดม

๑๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๔๐

เด็กหญิงสุปรียา พิมแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๔๑

เด็กชายกฤษฎา ศรีเจริญ
๑๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๔๒

เด็กชายจิตติภัทร์ เขียวเนตร

๒๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๔๓

เด็กชายจิรศักดิ

์

สุมาณี
๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๔๔

เด็กชายฐิติพงษ์ ขจร
๒๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๔๕

เด็กชายทินโชติ ทับทิม
๐๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๔๖

เด็กชายธนกฤต พานิชชัย
๑๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๔๗

เด็กชายธีรภัทร ฤกษ์ดี
๐๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๔๘

เด็กชายนันทเดช วงศ์เกียรติแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๔๙

เด็กชายบูรพา สนทาหงส์
๓๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๓๖ / ๓๘๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๕๐

เด็กชายปฏิภาณ พานพิศ
๒๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๕๑

เด็กชายปญญานวัต โมอ่อน
๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๕๒

เด็กชายปยะพงษ์ เปล่งธรรม
๒๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๕๓

เด็กชายวรวิทย์ ชัญถาวร
๑๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๕๔

เด็กชายวิทธิกร ธรรมเพียร
๒๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๕๕

เด็กชายวีรภัทร ศรีนวลนัด
๑๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๕๖

เด็กชายอาทิตย์ ยอดสุรินทร์
๒๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๕๗

เด็กหญิงชนิดาภา รักทางธรรม
๒๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๕๘

เด็กหญิงญาราภรณ์ สอนสอาด
๒๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๕๙

เด็กหญิงนนทพันธ์ รัตนดี
๒๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๖๐

เด็กหญิงวนัชพร เคนชาพู
๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๖๑

เด็กหญิงวรัญญา บัวจีน
๒๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๖๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ แก้วยงค์
๑๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๖๓

เด็กหญิงอารยา รุ่งเรือง
๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๖๔

เด็กชายกฤษฎา ทองรักษ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๖๕

เด็กชายชัยฤทธิ

์

ปญญาสัมฤทธิผล

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๖๖

เด็กชายวิศรุต แสนวงษ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๖๗

เด็กชายสฤษดิพล

์

มารมย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๖๘

เด็กหญิงธราทิพย์ บุญสุข
๑๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๖๙

เด็กหญิงนิตา ทรัพย์ทิพย์
๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๗๐

เด็กหญิงศศิธร สิทธิวงศ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๗๑

เด็กหญิงอารดา ตุ้มทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๗๒

เด็กชายปุริศ กลินอินทร์

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๗๓

เด็กชายธนพงษ์ เรืองอยู่
๐๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๗๔

เด็กชายอัญญาฤทธิ

์

ทองดี
๒๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๗๕

เด็กหญิงกวินธิดา ศรีเนตร
๒๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๗๖

เด็กหญิงชัญญานุช อร่ามชัย
๐๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๗๗

เด็กหญิงชาลิตา จีนปาน
๓๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๗๘

เด็กหญิงณัฐณิชา เดชะ
๒๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๗๙

เด็กหญิงนิศาชล เสวะโก
๐๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๘๐
เด็กหญิงประกายดาว ทัศนศร

๐๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๘๑
เด็กหญิงภคมนพรรณ

ฟกทิม
๑๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๘๒

เด็กหญิงรจนา วรุณศรี
๒๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๘๓

เด็กหญิงวรรณิษา คำเปล่ง
๒๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๘๔

เด็กหญิงมาริสา มะลิแย้ม
๑๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๓๗ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๘๕

เด็กชายรัฐธรรมนูญ ทัศนศร
๑๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๘๖

เด็กชายวีรภัทร เคียงสมบูรณ์

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๘๗

เด็กหญิงธิญาดา นาวิชิต
๒๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๘๘

เด็กหญิงสุชาวลี ยิมกมล

้

๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๘๙

เด็กหญิงอรพินท์ ลือพันธ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๙๐

เด็กหญิงอาทิตยา ศาลางาม
๐๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๙๑

เด็กชายธีรภัทร ขาวเจริญ
๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๙๒

เด็กชายนรเศรษฐ์ นันทะสิงห์
๑๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๙๓

เด็กชายนวฤทธิ

์

สีปาน
๒๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๙๔

เด็กชายพงษ์อนันต์ คงคาบริสุทธิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๙๕

เด็กชายสุรเดช แซ่เฮ้า
๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๙๖

เด็กหญิงจิตภัสร์ ทามแก้ว
๒๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๙๗

เด็กหญิงณภัทร์ รักศร
๐๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๙๘

เด็กหญิงนิติกานต์ สัตยรังษี
๐๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๗๙๙

เด็กหญิงปดิพร สีดำดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๐๐

เด็กหญิงมินตรา พิพัฒน์ศรี
๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๐๑

เด็กหญิงสวรินทร์ จันที
๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๐๒

เด็กชายณัฐวุฒิ แสนทัด
๓๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๐๓

เด็กชายนรบดี สุ่นจันทร์
๒๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๐๔

เด็กชายนีรวัชร์ หวานประเสริฐ
๑๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๐๕

เด็กชายพรเทพ วรุณศรี
๑๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๐๖

เด็กชายพิทวัส มาบจะบก
๒๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๐๗

เด็กชายอรรถพร ผาอุ
๑๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๐๘

เด็กหญิงเกสรา มีหลักชัย
๑๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๐๙

เด็กหญิงนภัสสร รอดพัน
๐๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๑๐

เด็กหญิงพนิดา ชูรัตน์
๑๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๑๑

เด็กหญิงวรรณิตา แซงยะ
๒๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๑๒

เด็กหญิงสุทัตตา ตำหรับนาค
๒๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๑๓

เด็กหญิงอรนลิน นุตเวช
๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๑๔

เด็กหญิงอรัญญา ศรีวิชัย
๐๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๑๕

เด็กชายกฤษณะ สุขเกตุ
๒๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๑๖

เด็กชายจตุวิทย์ เคหะรอด
๑๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๑๗

เด็กชายจิรายุ สาตสุข
๐๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๑๘

เด็กชายจีรเดช สุรินทร์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๑๙

เด็กชายชัยวัฒน์ สุโรจน์วิทยา
๓๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๓๘ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๒๐

เด็กชายฐิติพันธ์ แสงกล้า

๒๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๒๑

เด็กชายถิระวุฒิ ศรีสุธรรม
๒๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๒๒

เด็กชายพงศ์ศักดิ

์

ชลมูณี
๐๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๒๓

เด็กชายศุภฤกษ์ พุ่มพวง
๒๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๒๔

เด็กหญิงจณิสตา เหมพิพัฒน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๒๕

เด็กหญิงจุฬาภรณ์ เปาสกุล
๒๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๒๖

เด็กหญิงปาริสา สีทุม
๐๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๒๗

เด็กหญิงภาวิณี ทรัพย์สวัสดิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๒๘

เด็กหญิงเยาวเรศ คำใส
๒๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๒๙

เด็กหญิงศลิษา ทองใบศรี
๑๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๓๐

เด็กหญิงศุวัชณี พงษ์สถิตย์
๐๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๓๑

เด็กหญิงชลธิชา สุรินทร์ยา
๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๓๒

เด็กชายคณิศร ลีลาโศภิน
๑๐/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๓๓

เด็กชายจิรายุ ลุนพิจิตร
๑๙/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๓๔

เด็กชายธีรเทพ อินทนนท์
๑๘/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๓๕

เด็กชายภาสกร ครโสภา
๒๘/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๓๖

เด็กหญิงเขมรินทร์ ปานอูบ
๒๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๓๗

เด็กหญิงจิรนันท์ กลอนกลาง
๒๒/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๓๘

เด็กหญิงณัฐสุดา อภัยพงษ์
๒๖/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๓๙

เด็กหญิงธันย์ชนก งามประวิง
๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๔๐

เด็กหญิงนริศรา สบาย
๒๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๔๑

เด็กหญิงปรียาพรรณ เอียมลาภะ

่

๑๐/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๔๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เมฆา
๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๔๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก คำไธสง
๒๓/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๔๔

เด็กหญิงภัทราภรณ์ พึงโพธิ

่ ์

๑/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๔๕

เด็กหญิงภูริชญา โคตรคำ
๒๐/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๔๖

เด็กหญิงเมธารัตน์ เมืองนุช
๒๐/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๔๗

เด็กหญิงวชิรญาณ์ หงษ์สกุล ๔/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๔๘

เด็กหญิงสุพิชญา เดชนาค
๑๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๔๙

เด็กหญิงสุภานัน เริมรู้

่

๒๒/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๕๐

เด็กหญิงอัญชิตา ทะอุทัย
๑๙/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๕๑

เด็กชายณัฐวุฒิ แย้มปน ๖/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๕๒

เด็กชายปฏิพัฒน์ คงชูญาติ
๑๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๕๓

เด็กชายปรัชญา
เตชจิตต์โชคเกษม ๒๔/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๕๔

เด็กหญิงจารุเนตร เขียวเขิน ๓/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๓๙ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๕๕

เด็กหญิงณัฐชยา ฉันทจุลสินธุ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๕๖

เด็กชายธีรภัทร แตงอุไร ๙/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๕๗

เด็กชายนันทวัฒน์ ทองจาด
๒๗/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๕๘

เด็กชายพุทธรักษ์ ภูมลา
๒๘/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๕๙

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ฤกษ์โรจี
๑๘/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๖๐

เด็กหญิงบุญญาพร กลมกูล
๑๓/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๖๑

เด็กหญิงปาริชาติ เธียรวัฒนานนท์
๒๖/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๖๒

เด็กหญิงแพรวนภา พุฒิตรีภูมิ ๔/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๖๓

เด็กหญิงอริษา มาตรชัยสิงห์
๒๓/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๖๔

เด็กชายธนะชัย กลางประพันธ์
๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๖๕

เด็กหญิงปนัดดา เจนสมุทร
๑๕/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๖๖

เด็กชายกีรติ พานิชกุล ๕/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๖๗

เด็กชายธีรพันธ์ วงศ์พิทักษ์
๒๓/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๖๘

เด็กชายปริญญา กลินอยู่

่

๑๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๖๙

เด็กชายสหชัย จิรังกูรวงศ์ ๘/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๗๐

เด็กชายอมลวัทน์ ตังสมสุข

้

๑๔/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๗๑

เด็กชายอโรคา ใจบุญ
๑๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๗๒

เด็กชายณัฐพล บุญมาก

๑๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๗๓

เด็กหญิงจิราพร จอมทรักษ์
๑๔/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๗๔

เด็กชายไชโย พิมพ์เวิน
๒๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๗๕

เด็กชายปณณวิชญ์ เงินประเสริฐ
๑๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๗๖

เด็กชายภควัต เพชรหลิม
๒๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๗๗

เด็กชายเมธัส พรมอินทร์
๒๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๗๘

เด็กหญิงขวัญมณี ขวัญสงเคราะห์
๒๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๗๙

เด็กหญิงณัฐณิชา พงพุฒ

๒๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๘๐

เด็กหญิงทิพย์ไพลิน คำดี
๑๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๘๑

เด็กหญิงธัญรัตน์ สุดเลิศ
๑๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๘๒

เด็กหญิงพชรพรรณ คล้ายสวัสดิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๘๓

เด็กหญิงวริศรา ศรีมาวรรณ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๘๔

เด็กหญิงวริสรา สุภาเมสิทธิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๘๕

เด็กหญิงศิริปรียา ขวัญครอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๘๖

เด็กหญิงสุนทรี ทองไหล
๑๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๘๗

เด็กหญิงอารยา พุ่มปรีดา
๑๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๘๘

เด็กชายกฤษรัฐ สินธุวงศานนท์
๐๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๘๙

เด็กชายกิตติพัฒน์ พิบูลย์ปราชญา
๒๒/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๔๐ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๙๐

เด็กชายขวัญชัย ฉิงเนียม

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๙๑

เด็กชายฐิติวัชน์ พิมสุวรรณ
๑๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๙๒

เด็กชายถิรวัฒน์ มียิม

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๙๓

เด็กชายธนนนท์ เต่าทอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๙๔

เด็กชายธนบดี วงศ์ศีลจรรยา
๐๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๙๕

เด็กชายธนพัฒน์ ยิงยนต์

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๙๖

เด็กชายบัณฑิต หทัยวสีวงศ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๙๗

เด็กชายปณณวัฒน์ ศรีศุภร
๑๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๙๘

เด็กชายพิศิษฐ์ ขอสวัสดิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๘๙๙

เด็กชายพีรภัทร วินทะไชย
๓๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๐๐

เด็กชายสุเมธ องดุก
๒๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๐๑

เด็กชายอภินัธ คำเปลว
๑๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๐๒

เด็กชายอลงกรณ์ มีชูนึก
๐๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๐๓

เด็กชายอันดา พิบูลย์ศิลป
๐๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๐๔

เด็กหญิงกัญฐิมา แซ่เตียว
๒๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๐๕

เด็กหญิงฐิติกานต์ มุ่งเขตกลาง
๐๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๐๖

เด็กหญิงพรพิมล ชูทอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๐๗

เด็กหญิงเพ็ญศิริ สมดอก
๒๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๐๘

เด็กหญิงภูริชญา เกษสกุล
๐๒/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๐๙

เด็กหญิงมนัสดา งามใส
๐๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๑๐

เด็กชายจิรายุ เปอรุณ
๑๒/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๑๑

เด็กชายธณกร ดารศรี
๑๕/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๑๒

เด็กชายธนพงษ์ พจนาสาธร

๒๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๑๓

เด็กชายธนภัทร แซ่ตัง

้

๑/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๑๔

เด็กชายปญญวัฒน์
อภิวัฒน์เดชาเลิศ ๑๑/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๑๕

เด็กชายพันธวัช พลเยียม

่

๒๐/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๑๖

เด็กชายเพชรคชา พุ่มสุข
๑๓/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๑๗

เด็กชายภาคภูมิ ศรีนิล
๑๕/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๑๘

เด็กชายมณฑนากร กลำเจริญ
๑๒/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๑๙

เด็กชายวีรภัทร ชีวิหาญ ๔/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๒๐

เด็กชายศรัณญ์ ใจหาญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๒๑

เด็กชายศรัณย์ ชืนชม

่

๒๐/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๒๒

เด็กชายศุภรัสมิ

์

ภู่สุด
๑๙/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๒๓

เด็กชายอธิป ครำสุข
๒๗/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๒๔

เด็กชายอารียฤทธิ

์

ศรีเจริญ ๒/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๔๑ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๒๕

เด็กหญิงจิรัชญา ยอดประทุม ๘/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๒๖

เด็กหญิงดวงเดือน เจริญสุข
๑๓/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๒๗

เด็กหญิงนัทธ์ชนัน ต๊ะคำ
๒๘/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๒๘

เด็กหญิงประภัสรา ประทุมมา
๒๖/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๒๙

เด็กหญิงปารณีย์ อดิศรการัณย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๓๐

เด็กหญิงปยนุช ทาปลัด ๑/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๓๑

เด็กหญิงรัฐนันท์ มาซา
๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๓๒

เด็กหญิงอภิสรา บัวสัมฤทธิ

์

๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๓๓

เด็กหญิงอัญมณี ชินมณี
๒๔/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๓๔

เด็กหญิงกรกนก คุ้มภัย
๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๓๕

เด็กหญิงกัญญาดา พินยไวย
๑๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๓๖

เด็กหญิงจุฑามณี เลียบไธสง ๔/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๓๗

เด็กหญิงตวงพร คำศิริ
๒๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๓๘

เด็กหญิงธัญญาเรศ เพิมพูล

่

๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๓๙

เด็กหญิงประภาศิริ ดำแดง
๑๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๔๐

เด็กหญิงมุนินธร รักษาศิล
๒๖/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๔๑

เด็กหญิงเรณู ฉวีผ่อง
๒๓/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๔๒

เด็กหญิงวรรณษา รดด้วง
๒๓/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๔๓

เด็กหญิงสิรินทรา โต๊ะกลาง
๒๔/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๔๔

เด็กหญิงอดิศา บุญสว่าง

๑๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๔๕

เด็กหญิงอรปรียา วันทา
๑๔/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๔๖

เด็กหญิงจิราพร รอดสุพรรณ
๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๔๗

เด็กหญิงสุธาสินี สีลุน

๑๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๔๘

เด็กหญิงอารียา จันปาลี

๑๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๔๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ดองโพธิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๕๐

เด็กหญิงอุบลทิพย์ ฉายยิง

่

๑๔/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๕๑

เด็กหญิงงามณิชา ทองเชือ

้

๘/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๕๒

เด็กหญิงณัฐธิดา พรมประเสริฐ ๗/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๕๓

เด็กหญิงธนพร กิจเหมาะ
๓๑/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๕๔

เด็กหญิงธัญรมย์ ตันมล

๒๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๕๕

เด็กหญิงปญชิตา แก้วสุวรรณ
๑๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๕๖

เด็กหญิงปาริชาติ วิเลิศ ๗/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๕๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ ระเวง ๕/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๕๘

เด็กหญิงชญานี หงสา ๖/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๕๙

เด็กหญิงวสุนันท์ มิตรดี
๒๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๔๒ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๖๐

เด็กหญิงอรุณนภา ก้านเงิน

๑๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๖๑

เด็กหญิงสุภิตรา แหวนครุฑ ๔/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๖๒

เด็กหญิงสกาวรัตน์ พรมทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๖๓

เด็กหญิงจิดาภา สุจินดากุล
๒๗/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๖๔

เด็กชายนนทวัฒน์ เนียนไธสง
๒๑/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๖๕

เด็กชายวรวุฒิ ทับทอง ๒/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๖๖

เด็กหญิงศุภาวรรณ โพธินอก

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๖๗

เด็กชายธนธร ทองดอนอยู่ ๔/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๖๘

เด็กหญิงรัตนาวรี โหมดสง่า
๒๙/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๖๙

เด็กหญิงอภิชญา วีระรักษ์เดชา ๖/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๗๐

เด็กชายธนกานต์ แซ่จิว ๘/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๗๑

เด็กชายธมกร ทองยอด ๕/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๗๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

ไกรมณี
๑๒/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๗๓

เด็กหญิงญาณิศา มาท้วม ๕/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๗๔

เด็กหญิงนพภาพร เอียมสูงเนิน

่

๔/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๗๕

เด็กชายกัมปนาท นิพิมาย ๗/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๗๖

เด็กชายจิราวัฒน์ ขาวแก้ว
๑๓/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๗๗

เด็กชายธนากร สิทธิเดช
๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๗๘

เด็กชายพุทธรักษ์ ขุนนคร
๓๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๗๙

เด็กชายวรวัฒน์ แกมสูงเนิน
๒๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๘๐

นายอภิชา วรรณกสิณ
๑๔/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๘๑

เด็กชายอภิชานันต์ พันธุ์ภักดี
๒๓/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๘๒

เด็กชายอัครเดช แสงสุข
๒๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๘๓

เด็กหญิงอชิรญา แคนมืด
๑๐/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๘๔

เด็กหญิงธัญชนก เครือบคนโท ๘/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๘๕

เด็กชายภาณุพงษ์ วงษ์จันทร์
๒๗/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๘๖

เด็กชายฤทธิไกร น้อยประศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๘๗

เด็กชายสรศักดิ

์

กระต่ายเรืองแก้ว ๒๑/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๘๘

เด็กหญิงภัทรสุดา หนูอ้น
๒๕/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๘๙

เด็กชายฐิติพงศ์ สุปริญญาศาสตร์ ๑๐/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๙๐

เด็กชายบุญณรังษี บุญวัง
๒๐/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๙๑

เด็กชายมรรษกร อิมเอิบ

่

๔/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๙๒

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

ทุ่งทอง
๑๔/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๙๓

เด็กหญิงนงลักษณ์ ขำเพ็ง ๗/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๙๔

เด็กหญิงพิชชาภา เสือทุ่ง ๗/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๔๓ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๙๕

เด็กชายจิรวัฒน์ สุวรรณประทีป ๘/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๙๖

เด็กชายชานนท์ ยิมอยู่

้

๒๒/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๙๗

เด็กชายธนวัฒน์ คงทอง ๔/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๙๘

เด็กชายศศิพงศ์ โพธิอุไร

์

๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๑๙๙๙

เด็กหญิงประภาพร สอนดี
๒๘/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๐๐

เด็กหญิงปญญาฎา นิลเพชร
๑๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๐๑

เด็กหญิงวราภรณ์ สีนาแซง
๑๘/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๐๒

เด็กชายณัฐวุฒิ เมียนชัยภูมิ

้

๒๗/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๐๓

เด็กชายนิรุตต์ เรือนปานันท์
๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๐๔

เด็กชายปฏิภาณ มีลาภซึง

้

๑๘/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๐๕

เด็กหญิงสุชาดา กรีประสิทธิ

์

๘/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๐๖

เด็กชายวัชรพล พรมวงษา
๑๑/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๐๗

เด็กชายอัมรินทร์ สมร่าง
๑๙/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๐๘

เด็กหญิงชนต์ธิชา จิตรสวัสดิ

์

๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๐๙

เด็กชายธนาธิป อินทคล้าย
๑๓/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๑๐

เด็กชายธรรมรักษณ์ เจนสมุทร
๒๙/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๑๑

เด็กชายพงศกร บางแสง
๒๗/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๑๒

เด็กชายไพแสน เขียวชอุ่ม
๑๓/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๑๓

เด็กชายวิศรุฒม์ วรรณฤดี ๓/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๑๔

เด็กหญิงอริศรา หงษ์แก้ว ๖/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๑๕

เด็กหญิงธิติมา กลินแก้ว

่

๓/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๑๖

เด็กหญิงอภิญญา บัวเย็น ๔/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๑๗

เด็กชายกฤษดา สุวรรณ์
๑๒/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๑๘

เด็กชายจิณณวัตร ศรแก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๑๙

เด็กชายจิรภัทร ปรางอยู่
๑๑/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๒๐

เด็กหญิงนฤมล ดียางหวาย
๑๘/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๒๑

เด็กหญิงศิริวรรณ์ โพเงิน
๑๓/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๒๒

เด็กชายจักรี นามอาษา ๖/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ คำคม
๒๖/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๒๔

เด็กชายพงศกร บัวสีภา
๒๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๒๕

เด็กชายภานุพงศ์ จีกลาง

่

๒๗/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๒๖

เด็กชายรณกฤต สุทธิสิงห์

๒๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๒๗

เด็กชายศรีพนมรุ้ง พวกดี
๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๒๘

เด็กชายสันติเทพ วงษ์จันทร์
๑๔/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๒๙

เด็กชายอิทธิพัทธ์ อ้วนวิจิตร
๑๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๔๔ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๓๐

เด็กหญิงกัลยากร จันทร์เขียว ๙/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๓๑

เด็กหญิงณิรัชพร ริบุญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๓๒

เด็กหญิงภัทราพร มณีศรี
๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๓๓

เด็กหญิงวรินทร นำเงิน
๒๑/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๓๔

เด็กชายติณณภพ กลินอุบล

่

๒๘/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๓๕

เด็กชายธนพล สิทธิวงศ์
๒๐/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๓๖

เด็กชายธัญวุฒิ เจริญทัพ
๒๑/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๓๗

เด็กชายปุญชรัสมิ

์

รอดมณี
๑๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๓๘

เด็กชายสรวิชญ์ เสนคราม
๑๙/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๓๙

เด็กชายสุวัฒน์ เฉลิมวงษ์
๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๔๐

เด็กหญิงชลธิชา สดชืน

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๔๑

เด็กหญิงพรรณิดา โคตรชา
๒๗/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๔๒

เด็กหญิงศุพรรณี ผาทอง ๕/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๔๓

เด็กชายกิตติคม ขาวขำ
๑๘/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๔๔

เด็กชายกีรติ สงศรี
๑๕/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๔๕

เด็กชายธนภัทร เขียวชอุ่ม ๔/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๔๖

เด็กชายธีรธัช ทองศรี
๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๔๗

เด็กชายนรากร เงาฉาย
๑๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๔๘

เด็กชายพันธกานต์ เปยมลาภพริง

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๔๙

เด็กชายพันธ์ณุวัฒน์ จันทร์ยิม

้

๒๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๕๐

เด็กชายภาวิน ทองซ้อน
๒๓/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๕๑

เด็กหญิงอรัญดา แก้วดี
๑๖/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๕๒

เด็กชายรัชชานนท์ เมืองช้าง
๑๕/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๕๓

เด็กชายชิตชัย กลินอยู่

่

๑๔/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๕๔

เด็กชายชญานิน กุลสุทธิ

์

๓/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๕๕

เด็กชายศราวุธ เพ็งเอียม

่

๑๕/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๕๖

เด็กชายศุภโชค การภักดี ๓/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๕๗

เด็กชายคุณากร ม่วงงาม
๑๕/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๕๘

เด็กชายธนบดี ธารสิริสกุล ๑/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๕๙

เด็กชายภัทรพงศ์ ศรีจันทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๖๐

เด็กชายวทัญู อินทร์จันทร์
๑๒/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๖๑

เด็กชายวัชรากร แสงจำรูญ
๒๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๖๒

เด็กหญิงนิชารัศม์ วงศ์วิทยนนท์ ๑/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๖๓

นางสาวทัศนีย์ ซัวเกษม
๐๕/๐๙/๒๕๑๒ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๖๔

นางสาวทัศนีย์ กองทองนอก
๐๔/๐๔/๒๕๓๓ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๔๕ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๖๕

นางสาวอุดมพร คัมภิรานนท์
๑๖/๐๗/๒๕๑๐ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๖๖

นายเทวัญ จันทร์ทอง
๐๘/๐๒/๒๕๒๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๖๗

นางสาวเพชรณภัค นามแสงผา
๒๕/๐๕/๒๕๒๑ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๖๘

นางสาวเดือนเต็ม พงษ์มา
๐๒/๐๙/๒๕๓๔ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๖๙

นางสาวพัทธนันธ์ จันอารักษ์
๒๒/๐๔/๒๕๐๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๗๐

นายวุฒิศักดิ

์

แดงสกุล
๐๕/๑๑/๒๕๐๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

ครุใน  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๗๑

เด็กหญิงชลธิชา เจริญพร
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๗๒

เด็กหญิงนิชา คล่องแคล่ว
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๗๓

เด็กชายกลวัชร รักสุจริต
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๗๔

เด็กหญิงปุณยานุช ตังวัฒนาชุลีพร
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๗๕

เด็กชายบุณยกร เดชมณี
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๗๖

เด็กหญิงปนเพชร แจ้งอรุณ
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๗๗

เด็กชายชาลี บุญเทือน
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๗๘

เด็กหญิงกิมลี เกียน
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๗๙

เด็กชายมนัสวิน น่วมภักดี
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๘๐

เด็กหญิงนฤมล โคตะมี
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๘๑

เด็กหญิงอรจิรา สุขจันทร์
๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๘๒

เด็กหญิงทิวาพร แน่นอุดร
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๘๓

เด็กชายอดิศร อ่อนใส
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๘๔

เด็กชายกิตติโชค สุยคำไฮ
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๘๕

เด็กชายทวีชัย เฉลยรัตน์
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๘๖

เด็กชายทีรภัทร แคทอง
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๘๗

เด็กหญิงนำทิพย์ บุญและมา
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๘๘

เด็กชายวัชรพล แดงมณี
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๘๙

เด็กชายอะคะรินทร์ พ่วงแพ
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๙๐

เด็กหญิงอภิชญา สุขเจริญ
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๙๑
เด็กชายอรรถนวิโรจน์

บุญสุวรรณ์
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๙๒

เด็กชายดนัย บุญคำภา
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๙๓

เด็กหญิงธีรสุดา โพธิทอง

์

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๙๔

เด็กหญิงชลธิชา ลอรักษา
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๙๕

เด็กหญิงพลอยไพลิน วงศ์เรือง
๒๐/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๙๖

เด็กชายนพณัฐ โพธิแจ่ม

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๙๗

เด็กหญิงธาริดา ฟุงสุข
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๙๘

เด็กชายสิริชัย ศิริรักษ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๐๙๙

เด็กชายชินวัฒน์ บุญจันทร์
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๔๖ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๐๐

เด็กชายชยานันท์ โทธุโย
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๐๑

เด็กชายณรงค์กร วงเวียน
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๐๒

เด็กชายพรหพิริยะ วิเศษคล้อ
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๐๓

เด็กชายชิษณุชา ทองเงิน
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๐๔

เด็กชายอาคม อ้นใจเอือ

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๐๕

เด็กชายกำธร ชัยเนตร
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๐๖

เด็กชายพัชรพงษ์ แก้วนุช
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๐๗

เด็กหญิงอารยา บุญเต่าน้อย
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๐๘

เด็กหญิงเกศแก้ว บุญคำภา
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๐๙

เด็กชายธนพล เพ็ชรดิษฐ
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๑๐

เด็กหญิงวนิดา ยอดชะรูด

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๑๑

เด็กหญิงศุภมาส ภูสีดิน
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๑๒

เด็กหญิงวนิดา กระโจม

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๑๓

เด็กหญิงนัฐกานต์ หมูนิล

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๑๔

เด็กหญิงณัฐชา เบ็ญกุล
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๑๕

เด็กชายจักรพงษ์ จันทร์อิม

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๑๖

เด็กหญิงกัลยารัตน์ บุญร่วมบุญ
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๑๗

เด็กหญิงอัจฉริยา ประกอบทรัพย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๑๘

เด็กชายเมษา เมฆสาย
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๑๙

เด็กชายธนชาติ ชนะงาม
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๒๐

เด็กหญิงเบญจมาศ มูลพันธ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๒๑

เด็กหญิงศิรินภา พุทธา
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๒๒

เด็กชายนฤกร บัวศรี
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๒๓

เด็กชายภูชนะ สุขธรรม

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๒๔

เด็กชายทวีทรัพย์ เฉลยรัตน์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๒๕

เด็กชายอนุวัฒน์ จันทร์บัว
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๒๖

เด็กหญิงจริยา แสนภักดี
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๒๗

เด็กหญิงศิรประภา ศรีสำโรง
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๒๘

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สบายดี
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๒๙

เด็กชายธนกร ช่วยทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๓๐

เด็กหญิงธัญญรัตน์ ฟุงสุข
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๓๑

เด็กชายสุรเชษฐ์ สุนทรา

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๓๒

เด็กชายชัยณรงค์ ศิลารักษ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๓๓

เด็กหญิงนาขวัญ หีบเงิน
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๓๔

เด็กชายสราวุธ สีแพง
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๔๗ / ๓๘๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๓๕

เด็กชายอภิชาต ทองวัตร
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๓๖

เด็กชายจตุพัฒน์ พลพัฒน์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๓๗

เด็กชายนัฐถพล ตันสิงห์
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๓๘

เด็กหญิงนำทิพย์ ศรีเรือน

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๓๙

เด็กหญิงธัญกร จันสูงเนิน
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๔๐

เด็กหญิงจีณัฐฌา ปะสีระเตนัง
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๔๑

เด็กชายอิสระ โพธินาม

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๔๒

เด็กชายนที พีระพันธ์
๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๔๓

เด็กชายลิมปพัทธ์ มุ่งพันกลาง
๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๔๔

เด็กชายฐานุศํกดิ

์

แสงวิเศษสกุลชัย ๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๔๕

เด็กชายเนติภัทร พุ่มดียิง

่

๑๗/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๔๖

เด็กหญิงกรวิภา ถาวรสาลี
๑๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๔๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แสงเขียว
๑๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๔๘

เด็กชายศุภโชค คำใส
๒๓/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๔๙

เด็กหญิงจิตรลดา สุวรรณทอง
๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๕๐

เด็กชายจิรวัชร เงินโม้
๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๕๑

เด็กชายสิทธิกร แย้มพลาย
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๕๒

เด็กชายรัฐธรรมนุญ ดำรงหวัง ๒๐/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๕๓

เด็กชายพีรพัฒน์ มนต์ก้อม
๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๕๔

เด็กชายประเสริฐ ปฏิเส
๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๕๕

เด็กหญิงแพรพรรณ สีดาวงค์
๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๕๖

เด็กหญิงสุริวิภา โสทะรักษ์
๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๕๗

เด็กหญิงวรัทยา เมธวัจน์
๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๕๘

เด็กชายจตุรงค์ ชอบสอาด
๑๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๕๙

เด็กหญิงปราณปรีญา ชัยคำภา
๒๓/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๖๐

เด็กหญิงธนพร จงใจมัน

่

๑๗/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๖๑

เด็กหญิงจีรณา กรึงไกร
๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๖๒

เด็กชายณัฐดนัย มากเหลือ
๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๖๓

เด็กหญิงพิศลยา พลอยสารี
๑๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๖๔
เด็กหญิงภูศิญาลักษณ์

วงกอด
๑๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๖๕

เด็กหญิงจีราพัตรา หมดหลง
๑๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๖๖

เด็กชายธนวิทย์ พาราครบุรี
๒๓/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๖๗

เด็กหญิงธัญญพัทธ์ ธนันชัยนิรัชพร
๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๖๘

เด็กหญิงญาณิศา แพงศรี
๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๖๙

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา โพธิศรี

์

๑๕/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๔๘ / ๓๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๗๐

เด็กชายปยะวัฒน์ เรืองจันทร์ ๒๐/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๗๑

เด็กหญิงจิดาภา เขตสิม
๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๗๒

เด็กหญิงอชิรญา จินดาสวัสดิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๗๓

เด็กหญิงสรัญญา สุทธิจันทร์
๑๙/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๗๔

เด็กชายฐิติพงษ์ พวงมะลิ
๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๗๕

เด็กหญิงวกุลทิพย์ เทศพูล
๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๗๖

เด็กชายธีพล กิจประมงศรี
๑๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๗๗

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ใสรังกา
๑๗/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๗๘

เด็กหญิงศศิกานต์ ทับทิมทอง
๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๗๙

เด็กชายนิธินันท์ ภู่พวง
๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๘๐

เด็กชายสิริราช จันทร์หง่อม
๑๗/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๘๑

เด็กหญิงปญญาพร ภักดิมี

์

๑๓/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๘๒

เด็กหญิงณฐภรณ์ บัวกอง
๑๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๘๓

เด็กหญิงธัญพิชชา สายเส็ง
๑๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๘๔

เด็กหญิงณัฎฐธิดา เดชภูมิ
๒๓/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๘๕

เด็กชายณัฐพล พลมาตย์
๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๘๖

เด็กหญิงดวงกมล อัครผล
๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๘๗

เด็กชายณัฐภัทร กิมสอ
๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๘๘

เด็กหญิงฤทัยทิพย์ นาระต๊ะ
๑๙/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๘๙

เด็กหญิงสิรินทิพย์ เจริญรัมย์
๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๙๐

เด็กหญิงสุวิดา ชัยแหม่ง
๑๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๙๑

เด็กหญิงณัฐิดา วันลักษณ์
๒๓/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๙๒

เด็กชายปฏิพันธ์ สันดาลา
๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๙๓

เด็กหญิงปทิตตา ประมวลศิลป
๑๗/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๙๔

เด็กหญิงภณิดา นาคคล้าย
๑๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๙๕

เด็กหญิงคริษฐา หอมนาน
๑๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๙๖

เด็กหญิงพิภัทรา วงศ์คำสี
๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๙๗

เด็กหญิงปวีณสมร หลงใหม
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๙๘

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สีสมุทร์
๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๑๙๙

เด็กหญิงญาณิศา อุทธิยา
๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๐๐

เด็กหญิงปดิวรัตน์ดา นิลสูงเนิน
๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๐๑

เด็กหญิงนภาพร บุญเงิน
๑๙/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๐๒

เด็กชายธนวิชญ์ แสงวงศ์
๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๐๓

เด็กหญิงสกุณต์สินี วงศ์สายเชือ

้

๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๐๔

เด็กชายธนศักดิ

์

เจียรประจง
๑๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๔๙ / ๓๘๕

้
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สป ๒๔๖๐/๑๒๒๐๕

เด็กชายภานุวัฒน์ บุญสิมมา
๑๗/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๐๖

เด็กชายวงศกร พระบำรุง
๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๐๗

เด็กชายหิรัญ ตังโรจนขจร

้

๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๐๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรกรุง
๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๐๙

เด็กหญิงชาลิสา ไวยวาศ
๑๗/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๑๐

เด็กหญิงฐิดาพร วีระเดช
๑๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๑๑

เด็กหญิงธมลวรรณ ดวงจันทร์
๑๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๑๒

เด็กหญิงนารีรัตน์ ช้างแก้ว
๑๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๑๓

เด็กชายดนุพร ศิลาวุธ
๒๓/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๑๔

เด็กชายพงศ์พัฒน์ พิมพา
๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๑๕

เด็กชายนรภัทร ผลดี
๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๑๖

เด็กหญิงทิพธัญญา นุพิมพ์
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๑๗

เด็กชายปราการ ฉำมณี ๒๐/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๑๘

เด็กหญิงประภัสสร ถาวรสุข
๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๑๙

เด็กชายณัฐเกียรติ ซ้ายหนองขาม
๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๒๐

เด็กชายชุติเดช ถินวิลัย

่

๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๒๑

เด็กชายโชคทวี ขันทีท้าว
๑๙/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๒๒

เด็กหญิงธีรนาฎ กองสีผิว
๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๒๓

เด็กหญิงกชพร หินตะ
๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๒๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก คำใบ
๑๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๒๕

เด็กหญิงศิรดา ประเสริฐสังข์
๒๓/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๒๖

เด็กหญิงปกเกศ ไชยชนะ
๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๒๗

เด็กหญิงกรวรรณ ถินวิลัย

่

๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๒๘

เด็กหญิงศิรประภา อิทธิประเวศน์
๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๒๙

เด็กชายพีรภัทร เมืองโคตร
๑๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๓๐

เด็กชายสิทธิโชค มะยุโรวาท
๑๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๓๑

เด็กชายชนพัฒน์ จักรศรี
๑๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๓๒

เด็กชายธีระภัทร เกษธีระกุล
๒๓/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๓๓

เด็กหญิงชลฐิชา ศิริขันแสง
๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๓๔

เด็กหญิงสิริญา ยิมแย้ม

้

๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๓๕

เด็กหญิงณัฏฐนิช พิมพะวัติ
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๓๖

เด็กหญิงชนาธาร สีดาน้อย ๒๐/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๓๗

เด็กชายยศกร
เวหาประเสริฐศักดิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๓๘

เด็กชายพงศวัชร์ วงศ์วิริยาพร
๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๓๙

เด็กชายปยะพงศ์ คำชู
๑๙/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  
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สป ๒๔๖๐/๑๒๒๔๐

เด็กชายพิทวัส ภคพรพิศาล
๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๔๑

เด็กชายอดิเทพ เทียงอยู่

่

๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๔๒

เด็กชายณัฐภูมิ อ่อนเพ็ง
๑๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๔๓

เด็กชายธนากรณ์ อิมเจริญ

่

๒๓/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๔๔

เด็กชายภูริ ใจทา
๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๔๕

เด็กชายวรสิทธิ

์

เขียววารี
๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๔๖

เด็กชายสิรภัทร เต็งผักแว่น
๑๗/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๔๗

เด็กชายเอกรินทร์ ยางสุข
๑๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๔๘

เด็กชายฤทธิชัย วงษ์จวง
๑๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๔๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ จารุไชย
๑๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๕๐

เด็กหญิงพรพิมล ปลืมกมล

้

๒๓/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๕๑

เด็กหญิงมัณฑนา แก้วสายแสง
๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๕๒

เด็กชายชยากร จันละคร
๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๕๓

เด็กชายฐิตารีย์ พูลพันธุ์
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๕๔

เด็กชายปฐวีร์วิทย์ อยู่ดี ๒๐/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๕๕

เด็กชายลูก้า ซุคคอตติ
๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๕๖

เด็กชายภาสกร อรรถอุดม
๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๕๗

เด็กหญิงพัชรีญา หมันประกอบ

่

๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๕๘

เด็กหญิงนารีรัตน์ ลาภมาก
๒๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๕๙

เด็กหญิงปญญรัตน์ ทานะสุข
๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๖๐

เด็กชายธีรภัทร ใจสัตย์
๑๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๖๑

เด็กชายศักดา ศรีสุข
๒๓/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๖๒

เด็กหญิงพิมชนก เหมือนสันเทียะ

๊

๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๖๓

เด็กหญิงณัฐวดี เทียงทำ

่

๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๖๔

เด็กชายธนดล กันภัย
๑๗/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๖๕

เด็กชายณัฐพล มาปา
๑๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๖๖

เด็กชายเกียรคิศักดิ

์

เฉลิมหมู่
๑๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๖๗

เด็กหญิงพัชรพร ภูดีทิพย์
๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๖๘

เด็กชายนวพล หิรัญอร
๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๖๙

เด็กชายกนกพล ภูมิสนิท
๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๗๐

เด็กชายภานุวัฒน์ เข็มรัมย์
๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๗๑

เด็กชายวงศ์หิรัญ ไชยศิริภากรณ์
๑๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๗๒

เด็กชายสุธี เล็กคำ
๒๓/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๗๓

เด็กชายนราวิทย์ ยาคำ
๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๗๔

เด็กชายศุภชัย ด้วงเจริญ
๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  
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สป ๒๔๖๐/๑๒๒๗๕

เด็กหญิงสิริยากร สายงาม
๑๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๗๖

เด็กชายปกเกศ ถวิลไพร
๒๓/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๗๗

เด็กชายจีรศักดิ

์

แก้วสุพรรณ
๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๗๘

เด็กหญิงณัฐภัทรวดี อ้วนคำ
๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๗๙

เด็กหญิงสิริอร อินสกูล
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๘๐

เด็กชายคำแหง รัตน์พาณิชย์กุล
๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๘๑

เด็กชายชลธาร คำเหล็ก
๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๘๒

เด็กชายบัลลังก์ หงส์ตะใน
๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๘๓

เด็กชายนนภัทร ราชาวงษ์
๑๙/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๘๔

เด็กชายคุณภัทร เงินหล่อ
๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๘๕

เด็กชายชัยสิทธิ

์

พุกสุข
๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๘๖

เด็กหญิงชนัญธิดา บุญเลิศ
๑๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๘๗

เด็กหญิงเขมจิรา เมลืองศิลป
๒๓/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๘๘

เด็กหญิงธัญญาเรศ ทานาลาด
๑๗/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๘๙

เด็กหญิงพิชชาภา พงษ์สวัสดิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๙๐

เด็กหญิงนารีรัตน์ น้อยบุ่งค้า
๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๙๑

เด็กหญิงพิสิฎฐา วิยาสิงห์
๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๙๒

เด็กหญิงปริณดา ปนสุวรรณ
๑๗/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๙๓

เด็กหญิงณัฎฐชา ภูมิไธสง
๑๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๙๔

เด็กหญิงพิชชาภา ไขศรี
๑๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๙๕

เด็กหญิงปวริศา น้อยผล
๑๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๙๖

เด็กชายไรวินทร์ กลินพวง

่

๒๓/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๙๗

เด็กชายสิรยุทธ์ ปญญาอุด
๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ป สปช.)

มงคลนิมิตร  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๙๘

เด็กชายรัตน์ถวงษ์ จารเครือ
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๒๙๙

เด็กหญิงประไพพัฒน์ เปลียนศรี
๒๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๐๐

เด็กหญิงเบญจวรรณ หนูริพันธ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๐๑

เด็กชายอภิวัฒน์ กับสอน
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๐๒

เด็กชายศุกล วิจิตโกศล
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๐๓

เด็กชายศักดิดา

์

เขาไตร
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๐๔

เด็กชายธนพงษ์ คะตะวงษ์
๑๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๐๕

เด็กชายชานนท์ พวงใส
๒๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๐๖

เด็กหญิงอรธิชา คำทองไชย
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๐๗

เด็กชายภัคพล สุขสงวน
๑๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๐๘

เด็กชายวชิรพล วันทอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๐๙

เด็กชายสิงหชัย โอนวัง
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๕๒ / ๓๘๕

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๑๐

เด็กหญิงณัฐชยา บุญคำ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๑๑

เด็กหญิงทิพรัตน์ ยอดเกลียง

้

๒๘/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๑๒

เด็กชายพงศธร จาดทองคำ
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๑๓

เด็กชายชลเทพ พูลมี
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๑๔

เด็กชายวรินทร ปะวะเสนัง
๒๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๑๕

เด็กชายศิริศักดิ

์

นาดี
๒๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๑๖

เด็กชายยงยุทธ์ บัวภูมิ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๑๗

เด็กชายชินวัตร ภู่จ่าพล

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๑๘

เด็กชายอภิรักษ์ น้อยหลา
๒๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๑๙

เด็กหญิงกัลยา หนูริพันธ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๒๐

เด็กชายนันทิพัฒน์ สียัน

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๒๑

เด็กชายพีรภพ กบกลางดอน
๒๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๒๒

เด็กชายมณฑล รักเทพ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๒๓

เด็กชายธนภัทร มีชัย
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๒๔

เด็กชายจิรัฐติ ยังยืน

่

๒๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๒๕

เด็กชายภานุภัท กิตติโชคสุรกุล
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๒๖

เด็กชายวีรพงศ์ ยะพลหา
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๒๗

เด็กหญิงจิราพร หอมจันทร์
๒๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๒๘

เด็กชายพรทวี เอียมพิน

่

๑๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๒๙

เด็กชายปวริศ
ชาญชัยวณิชพงศ์ ๓๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๓๐

เด็กชายพิเชษฐ์ อนุสรณ์
๒๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๓๑

เด็กชายจิรนันท์ คำโสภา
๑๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๓๒

เด็กชายฤทธิภู พูลฤทธิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๓๓

เด็กหญิงเหมยฟา รักษ์ดี
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๓๔

เด็กหญิงสุธาวัลย์ สีขัว
๒๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๓๕

เด็กชายณัฐพนธ์ ดวงตา
๒๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๓๖

เด็กชายธีรวัตร ทิพโตสิงห์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๓๗

เด็กหญิงสุพรรณษา ทาหว่างกัน
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๓๘

เด็กชายสุเมธ บางระกำ
๒๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๓๙

เด็กหญิงศรัยพร กบกลางดอน
๑๕/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๔๐

เด็กชายเอกบดินทร์ โยไทยเคลือน

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๔๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

วันสีหา
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๔๒

เด็กหญิงรวิพร สารมะโน
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๔๓

เด็กชายวิชญภาส พุกลา
๑๗/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๔๔

เด็กหญิงพรทิชา โพสาลี
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๕๓ / ๓๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๔๕

เด็กหญิงอรสินี หนูมี
๒๖/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๔๖

เด็กหญิงวาสนา ใจดี
๒๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๔๗

เด็กหญิงกัลญา รักษาเมือง
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๔๘

เด็กชายชีวานนท์ บัวใหญ่
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๔๙

เด็กหญิงอารยา ทองแพง
๒๗/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๕๐

เด็กชายโสภณ จันทลือชา
๑๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๕๑

เด็กชายณัฐวุฒิ สมเดช
๒๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๕๒

เด็กชายสุพล ระย้างาม
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๕๓

เด็กชายกฤษชาติ เขียวชะอุ่ม
๑๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๕๔

เด็กชายณัฐพงษ์ หอมระหัด
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๕๕

เด็กหญิงรสิตา ดวงปญญา
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๕๖

เด็กหญิงปุณยนุช เขียวชะอุ่ม
๒๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๕๗

เด็กหญิงจารุวรรณ หาญรบ
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๕๘

เด็กหญิงพรรธิภา พืนผา

้

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๕๙

เด็กชายชาย คำแลง
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๖๐

เด็กชายกตัญู พหลยุทธ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๖๑

เด็กชายพัฒนศักดิ

์

เพ็งบุปผา
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๖๒

เด็กชายภูชนะ โพธิเจริญ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๖๓

เด็กหญิงปาริตรา ชัยชนกชิต

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๖๔

เด็กชายกิตติชัย นันหน
๑๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๖๕

เด็กชายชนธีร์ ต้นสีนนท์
๒๘/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๖๖

เด็กชายณัฐพล วิเศษภักดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๖๗

เด็กหญิงลลิต ครยก
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๖๘

เด็กหญิงปาริตา ชือชูแพง

่

๑๓/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๖๙

เด็กชายกิตติวัฒน์ สีดาสุข

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๗๐

เด็กชายฐากร สุริยกมลทิพย์
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๗๑

เด็กหญิงนิชาธร แซ่ลี

้

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๗๒

เด็กหญิงจตวรรณ พวงจันทร์
๒๓/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๗๓
เด็กหญิงภรณ์ภุมรินทร์

ก้อนทองดี
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๗๔

เด็กชายกวินนาถ เพ็ชรมาก
๒๕/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๗๕

เด็กชายธนกร นุ่มนวล
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๗๖

เด็กชายอนุชา วิชาพล
๑๖/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๗๗

เด็กชายธาวิน วงษ์ยี

่

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๗๘

เด็กชายวรวุธ นุ่มนวล
๑๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๗๙

เด็กชายกฤษณพงศ์ น้อยประเสริฐ
๒๓/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๕๔ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๘๐

เด็กหญิงวริศรา พวงใส
๑๗/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๘๑

เด็กหญิงอธิชา บุญเนตร
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๘๒

เด็กหญิงจอมขวัญ สำเภาลอย
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๘๓

เด็กหญิงวรัทยา สีทอง
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๘๔

เด็กชายวรวุฒิ เชืองาม

้

๑๓/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๘๕

เด็กหญิงสุมินตรา ศาสนา
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๘๖

เด็กหญิงจิรชยา หอมเกตุ
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๘๗

เด็กหญิงวรัญญา โสภาใต้
๒๓/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๘๘

เด็กชายปกรณ์ พันธ์ละพะ
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๘๙

เด็กชายอพิชัย จันทร์ขอนแก่น
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๙๐

เด็กชายทีปกร บรรเทาทุกข์
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๙๑

เด็กชายขจรศักดิ

์

เสือแพร ๒๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๙๒

เด็กหญิงทองศิริ หนชัย
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๙๓

เด็กหญิงสุรางคณา พรมจันทร์
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๙๔

เด็กหญิงขวัญกมล ภู่จรัส
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๙๕

เด็กหญิงพิลาวรรณ เสียงดัง
๑๙/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๙๖

เด็กชายวรภัทร ภารจำนงค์
๑๓/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๙๗

เด็กหญิงสุปญญา ที
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๙๘

เด็กหญิงจิดาภา ไชยรักษา
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๓๙๙

เด็กหญิงพิกุลแก้ว สวนจังหรีด
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๐๐

เด็กชายธีระวัฒน์ กระแสเทพ
๓๐/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๐๑

เด็กชายพชร เพ็งพิน
๒๑/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๐๒

เด็กชายวชิรวิทย์ ศรีโยธา
๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๐๓

เด็กชายสรวิศ สินจันอัด
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๐๔

เด็กหญิงวรินธิธร

์

คะดีเวียง
๐๖/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๐๕

เด็กหญิงชลนดา ศรีบุญเรือง
๑๔/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๐๖

เด็กหญิงมานิตา สารบุญ
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๐๗

เด็กชายธนโชติ ทองหนัก
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๐๘

เด็กหญิงณัชชานิษฐ์ ศรีอวยพร
๐๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๐๙

เด็กหญิงศิริธาดา เปงนาค
๐๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๑๐

เด็กชายปญญวัฒน์ กันยาประสิทธิ

์

๑๖/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๑๑

เด็กชายหัสดี ประดิษฐ์สุข
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๑๒

เด็กชายอดิเทพ คำเสภา
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๑๓

เด็กชายเจษฎา คำธานี
๓๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๑๔

เด็กชายอัครพล ศรีสุข
๑๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๕๕ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๑๕

เด็กชายวรรณภูมิ บุญเขียว

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๑๖

เด็กหญิงชลธิชา แก้วนุ่ม
๒๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๑๗

เด็กหญิงณัฐภา เชยเถือน

่

๑๕/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๑๘

เด็กหญิงฟาใส ขันธ์รัตน์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๑๙

เด็กหญิงกัลนิการ์ อิมเงิน

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๒๐

เด็กหญิงวรรณิษา คำหาญ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๒๑

เด็กชายพันธ์ธวัช ขันทกสิกรรม
๑๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๒๒

เด็กชายจิรเดช เหง่าวังจาน
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๒๓

เด็กชายวิษณุ ปนสันเทียะ
๒๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๒๔

เด็กชายกลวัชร ทรัพย์โฉม
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๒๕

เด็กหญิงนันท์นภัส วงษ์นาม

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๒๖

เด็กชายวชิรวิทย์ วัยเจริญ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๒๗

เด็กชายวีระโชติ สมดีดี
๑๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๒๘

เด็กชายอุเทน วิชาคำ
๑๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๒๙

เด็กชายธนากร จูแจ้
๒๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๓๐

เด็กชายโกศล สิทธิน้อย

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๓๑

เด็กหญิงสุพัชรี ลอดบุตรดี
๑๘/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๓๒

เด็กหญิงนิศาชล จันทร์น้อย
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๓๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ แก้วสุนทร

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๓๔

เด็กชายธีรวิทย์ จานะศักดิ

์

๒๘/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๓๕

เด็กชายณัฐชัย แจ้ชัยภูมิ
๒๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๓๖

เด็กชายภัทราวุธ ปนเพ็ชร
๑๔/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๓๗

เด็กชายปยพัทธ์ ศรีนวล
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๓๘

เด็กชายทรงพล คำใส

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๓๙

เด็กชายอภิวัฒน์ แสงจันทร์
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๔๐

เด็กชายปวเรศ สังข์ทอง
๒๒/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๔๑

เด็กชายพีระพาส เปลียนบางช้าง

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๔๒

เด็กชายพีระพงษ์ เปลียนบางช้าง

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๔๓

เด็กชายภูวดล ยามจีน

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๔๔

เด็กชายภูริ ยังกิด

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๔๕

เด็กหญิงวรรณนิดา เรืองลือ

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๔๖

เด็กหญิงวรรณพร ด้วงสุข
๑๔/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๔๗

เด็กหญิงวริศรา คำชาตา

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๔๘

เด็กหญิงเกวลิน เรืองศิริ
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๔๙

เด็กหญิงชลธิชา แดนดงเมือง
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๕๖ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๕๐

เด็กหญิงสาริณี แซ่ซือ

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๕๑

เด็กชายรัฐภูมิ เจริญวัฒน์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๕๒

เด็กหญิงณันธิยา ไวยาประโคน
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๕๓

เด็กหญิงณัฐวรี แสงมารถ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๕๔

เด็กชายจิตรเทพ โคกทับทิม
๑๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๕๕

เด็กหญิงแก้ม ไชยสาร
๒๗/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๕๖

เด็กหญิงปานวาด แดงสกุล
๒๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๕๗

เด็กชายอภิวิชญ์ ทับนาค
๒๔/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๕๘

เด็กชายคชิน ดีแปน
๒๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๕๙

เด็กหญิงขวัญจิรา พละสุข
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๖๐

เด็กชายนัทธพงศ์ สาระคิด
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๖๑

เด็กหญิงศศิณา มูลนาค
๒๐/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๖๒

เด็กหญิงณัฏฐพรรณ อยู่โพธิทอง

์

๒๙/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๖๓

เด็กหญิงนรีกานต์ หังสะวะนัส
๒๗/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเสาธงนอก เสาธงนอก  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๖๔

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

จันทะวัน
๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๖๕

เด็กชายรัฐภูมิ เริงศิลป
๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๖๖

เด็กชายรัฐศาสตร์ สมพอง
๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๖๗

เด็กชายกรกช สังวัง
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๖๘

เด็กชายนพดล วิลามาศ
๒๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๖๙

เด็กชายบวร เจริญพงษ์
๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๗๐

เด็กชายชัชวาลย์ ทะนะ
๐๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๗๑

เด็กชายธีรภัทร คารทอง
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๗๒

เด็กชายธนพร ถินวังแดง

่

๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๗๓

เด็กชายสุขสันต์ โล่บุญ
๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๗๔

เด็กชายกุลชาติ ชัยศรี
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๗๕

เด็กชายรชานนท์ ประกอบสุข
๑๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๗๖

เด็กชายธนกร อินทร์เพชร
๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๗๗

เด็กชายธนากร เทพเมย
๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๗๘

เด็กชายวีรภัทร บรรลือทรัพย์
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๗๙

เด็กชายสราวุฒิ จันทศร
๑๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๘๐

เด็กชายกันต์กวี พุฒโต
๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๘๑

เด็กชายโทเล -
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๘๒

เด็กชายมานพ ผลวิเศษ
๒๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๘๓

เด็กชายณัฐกิตต์ จรงศรีธนพงษ์
๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๘๔

เด็กชายอรรถพล สันติศิระกุล

๒๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๕๗ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๘๕

เด็กชายนรัตน์ ไล้ทองทัว

่

๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๘๖

เด็กชายสมพงษ์ วิบูลย์เชือ

้

๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๘๗

เด็กชายธีระพงษ์ พรมปจจะเวก
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๘๘

เด็กชายฐิติศักดิ

์

สาระ
๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๘๙

เด็กชายกฤษกร สิงห์วี
๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๙๐

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

เกิดทรัพย์
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๙๑

เด็กชายวีรวัฒน์ หงษ์ทอง ๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๙๒

เด็กหญิงทิพาภัทร ประเสริฐ
๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๙๓

เด็กหญิงเพชรสิรี ประทาน
๑๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๙๔

เด็กหญิงดวงกมล เลิศลักษณ์
๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๙๕

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ไพรวัลย์
๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๙๖

เด็กหญิงทักขิญา พัฒนภูมิชัย
๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๙๗

เด็กหญิงบุษรินทร์ จิตรกระโทก
๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๙๘

เด็กหญิงชมพูนุท นาคนวล
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๔๙๙

เด็กหญิงบุญทิตา ดีมัน

่

๐๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๐๐

เด็กหญิงกันยรัตน์ พบเจริญ
๒๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๐๑

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ โพธิคำ

์

๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๐๒

เด็กหญิงทิพย์นารี เจียมรัมย์
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๐๓

เด็กหญิงโสรญา จันทรมงคล
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๐๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วสำราญ
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๐๕

เด็กหญิงประภาสิริ รักกลาง
๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๐๖
เด็กหญิงวิรุณกาญจน์ บุญวิจิตร

๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๐๗

เด็กหญิงนำทิพย์ เพชราเมธากุล
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๐๘

เด็กหญิงฐิติพร -
๒๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๐๙

เด็กหญิงอารยา คงสัมฤทธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๑๐

เด็กหญิงปานอัปสร สดชืน

่

๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๑๑

เด็กหญิงจิระนันท์ จอนม่าน
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๑๒

เด็กหญิงสุนิตตา นิลสม
๑๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๑๓

เด็กหญิงเสาวรส แจ่มกระจ่าง
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๑๔

เด็กหญิงธัญญาพร เชือไชยนาจ

้

๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๑๕

เด็กหญิงนานา -
๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๑๖

เด็กหญิงกมลพรรณ บุตรจำป
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๑๗

เด็กหญิงกรพินธุ์ ศรีมูล
๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๑๘

เด็กหญิงวราภรณ์ รอดดี
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๑๙
เด็กหญิงทิพย์ญาพรรณ

จันทร์ทอง
๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๕๘ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๒๐

เด็กหญิงมนัสนันท์ เจริญพงศ์
๐๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๒๑

เด็กหญิงธารทิพย์ ห่อทอง
๐๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๒๒

เด็กหญิงชรินธร ไชยวาน
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๒๓

เด็กหญิงนาตาลี วิลัยเกต
๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๒๔

เด็กหญิงภัทรวดี โพธิอุไร

์

๒๖/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๒๕

เด็กหญิงคำพลอย นวลปกษี
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๒๖

เด็กหญิงอลิสา ประกายเกตุ
๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๒๗

เด็กหญิงปอแก้ว บุญอิม

่

๒๕/๙/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๒๘

เด็กหญิงปุณฑริตา กุณรักษ์
๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๒๙

เด็กชายปยวัฒน์ ธรรมบัวชา
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๓๐

เด็กชายทัศไนย อินทรางาม
๐๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๓๑

เด็กชายสุริยะ พุดแจ่ม
๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๓๒

เด็กชายศุภกร ทองสะอาด
๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๓๓

เด็กชายชนะชัย ศรีตองอ่อน
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๓๔

เด็กชายอภิวัฒน์ มะลิแย้ม
๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๓๕

เด็กชายกล้าณรงค์ วีระวรรณ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๓๖

เด็กชายศรายุทธ์ ไพลาภ
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๓๗

เด็กชายสุพจน์ แจ่มกระจ่าง
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๓๘

เด็กชายอภิวัฒน์ ใสแรม
๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๓๙

เด็กชายศุกลวัฒน์ อุ่นเรือน

๑๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๔๐

เด็กชายธันวา เกตุแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๔๑

เด็กชายกรกฎ ชุมศรี
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๔๒

เด็กชายจิรติ พุทประเสริฐ
๓๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๔๓

เด็กชายหนุหงส์ สว่างทิตย์
๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๔๔

เด็กชายฐิติวัตร บุญมี
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๔๕

เด็กชายอันดามัน แก้วกาง
๒๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๔๖

เด็กชายปราการ แตงกลับ
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๔๗

เด็กชายจิรายุ บุญเสริม
๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๔๘

เด็กชายอลงกรณ์ วังทอง
๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๔๙

เด็กชายณัฏฐคุณ พลายงาม
๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๕๐

เด็กชายพุทธิพงษ์ ทบสมัย
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๕๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

บัวธารา
๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๕๒

เด็กชายชานนท์ สิบศิริ
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๕๓

เด็กชายอัมรินทร์ อภิบาลสมุทร
๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๕๔

เด็กชายศุภวิชญ์ บุญต่อ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๕๙ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๕๕

เด็กชายอัครเดช พิมพ์เพชร
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๕๖

เด็กชายวชิรเดช ประเสริฐศิลป
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๕๗

เด็กชายกิตินันท์ จอนม่าน
๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๕๘

เด็กชายสุริยา จันทร์มา
๓๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๕๙

เด็กชายปญญาวุธ โยธิคาร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๖๐

เด็กชายศิรศักดิ

์

สิงห์ทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๖๑

เด็กชายยศธร โกศล
๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๖๒

เด็กชายวีรภาพ ยิมแย้ม

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๖๓

เด็กชายวัฒชิระ ช่างสกุลทอง
๓๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๖๔

เด็กชายธนาวุฒิ บุตรจันทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๖๕

เด็กชายวศกร แวงวรรณ
๐๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๖๖

เด็กชายธนากานต์ ฤทธิสุทธิ

์ ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๖๗

เด็กชายกังวาล พานบัว
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๖๘

เด็กหญิงพนัชกร กัมพุชพากษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๖๙

เด็กหญิงสุพรรณษา สายงาม

๒๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๗๐

เด็กหญิงปานระพี อนุอัน

๑๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๗๑

เด็กหญิงณัฐนิชา วงศ์ษา
๒๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๗๒
เด็กหญิงกฤติญาภรณ์

ธนะโชติ
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๗๓

เด็กหญิงบุญยาพร ก้านขาว
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๗๔

เด็กหญิงอรวินท์ สูงตรง
๒๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๗๕

เด็กหญิงจีรนันท์ ทองใบศรี
๐๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๗๖

เด็กหญิงนัฐฒิกาล เศษถัง
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๗๗

เด็กหญิงมาลา -
๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๗๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสงพลอย
๐๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๗๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ บัวแก้ว
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๘๐

เด็กหญิงดวงกมล ศรีโฉมงาม

๒๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๘๑

เด็กหญิงออน -
๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๘๒

เด็กหญิงยุวันดา ทรัพย์อุดม
๐๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๘๓

เด็กหญิงพิมชนก ด่านกระโทก
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๘๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ นุราช
๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๘๕

เด็กหญิงพิมพ์จันทร์ มะโนคล้าย
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๘๖

เด็กหญิงศศิประภา สุธรรมมา
๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๘๗

เด็กหญิงนัดดา ชมโชค
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๘๘

เด็กหญิงมีนา งามขำ
๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๘๙

เด็กหญิงเชอรี

่

เซ็งวี
๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๖๐ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๙๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก มะโนคล้าย
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๙๑

เด็กหญิงเบญญาภา กุนแก้ว
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๙๒

เด็กหญิงซันดา -

๑๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๙๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ จำปา
๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๙๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สำราญสุข
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๙๕

เด็กหญิงกัลยา ศิริวงษ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๙๖

เด็กหญิงธีรกานต์ ยงเจริญ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๙๗

เด็กหญิงโสพิศตา เกิดภู่
๑๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๙๘

เด็กหญิงดารุณี พันธะสี
๑๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๕๙๙

เด็กหญิงณิชานันท์ คำพันธ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๐๐

เด็กหญิงนริศรา บุญชู
๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๐๑

เด็กชายกฤษฎา นาชัยนาค
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๐๒

เด็กชายปรมัถต์ โตนชัยภูมิ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๐๓

เด็กชายธนากร บัวไสว
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๐๔
เด็กชายแอนดรู ธรกร

เพ็งนาท
๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๐๕
เด็กชายอัครประสิทธิ

์

ใจหอม
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๐๖

เด็กชายธนรัตน์ แพร่สี
๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๐๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

คงตางาม
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๐๘

เด็กหญิงฑิฆัมพร ภาระเปลือง

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๐๙

เด็กหญิงฟาศาง สาริกา
๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๑๐

เด็กหญิงดวงกมล หาญวงษ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๑๑

เด็กหญิงสุชานันท์ แจ่มกระจ่าง
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๑๒

เด็กหญิงนารี เจือจันทร์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
กลาง  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๑๓

เด็กชายจักรินทร์ บุญพรม ๑/๒/๒๕๔๘ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๑๔

เด็กชายพงศกร เรืองศรี
๑๕/๓/๒๕๔๙

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๑๕

เด็กชายอภิเชษฐ์ สิงสีโว
๑๗/๖/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๑๖

เด็กชายธีรเมธ สายจันดี ๙/๔/๒๕๔๙ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๑๗

เด็กหญิงรสรินทร์ มหาดไทย ๒/๙/๒๕๔๘ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๑๘

เด็กหญิงฐิติมา ปลืมจิตต์

้

๙/๙/๒๕๔๘ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๑๙

เด็กหญิงวรรณวิษา เพิมพูล

่

๑๓/๘/๒๕๔๘
วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๒๐

เด็กหญิงปราณี อักษรศรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๒๑

เด็กหญิงขนิษฐา ภักสุวรรณ์
๑๓/๒/๒๕๔๙

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๒๒

เด็กหญิงนิรัญชลา แก้วเฉลิม
๑๒/๔/๒๕๔๙

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๒๓

เด็กหญิงวิภาวี แสงเดือน ๘/๙/๒๕๔๘ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๒๔

เด็กชายศิริวัฒน์ คุชิตา
๒๑/๕/๒๕๔๙

วัดตำหรุ ตำหรุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๖๑ / ๓๘๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๒๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พรมดวงสี
๒๕/๕/๒๕๔๙

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๒๖

เด็กหญิงณัฐชยา สิงห์ชาลี ๑/๖/๒๕๔๙ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๒๗

เด็กหญิงวราภรณ์ แก้วมณี
๙/๑๒/๒๕๔๙

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๒๘

เด็กหญิงวณิชญา พิกุลทอง
๑๒/๒/๒๕๔๙

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๒๙

เด็กชายศิรา บัวทอง
๑๑/๗/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๓๐

เด็กชายรัฐศาสตร์ ท้าวพรหม
๑๐/๖/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๓๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สร้อยสังวาลย์
๕/๑๐/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๓๒

เด็กหญิงรติรส มันสลาย
๑๗/๙/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๓๓

เด็กชายศิริชัย มูลศาสตร์
๑๓/๘/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๓๔

เด็กชายปติกร สุขมาศ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๓๕

เด็กชายอัสกรณ์ มุขกระโทก
๒๙/๙/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๓๖

เด็กชายณัฏฐพล สังข์ยศ
๒๑/๖/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๓๗

เด็กชายภีรภัทร เพชรลำ
๔/๑๑/๒๕๔๙

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๓๘

เด็กชายธนาวุธ บุญภาค
๒๔/๕/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๓๙

เด็กชายศักรินทร์ กล่อมเกลียง

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๔๐

เด็กชายศุภาชัย ไหมสีทอง
๒๗/๑/๒๕๔๙

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๔๑

เด็กหญิงจุฑามาศ สิมมะลา ๗/๗/๒๕๔๘ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๔๒

เด็กหญิงวัชราณี เทมียะโก ๗/๖/๒๕๔๘ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๔๓

เด็กหญิงรุ่งจิต วรรณคำผุย
๑๘/๔/๒๕๔๙

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๔๔

เด็กหญิงวิภาวี นาคมา ๙/๓/๒๕๔๙ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๔๕

เด็กชายธนกร ฟกทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๔๖

เด็กชายสิทธิพงษ์ ชูยิม

้

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๔๗

เด็กชายอนุชิต พิกุลขาว
๑๒/๒/๒๕๔๙

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๔๘

เด็กชายภาณุพงศ์ ชัยมาตย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๔๙

เด็กหญิงปทมา บัวหลวง
๓/๑๑/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๕๐

เด็กหญิงศศิบุญฑิกา ขำวงค์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๕๑

เด็กหญิงศุภรัตน์ ทองปลิว

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๕๒

เด็กหญิงชญาดา ห่วงจำนงค์
๑๙/๘/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๕๓

เด็กหญิงเทวีรัตน์ ทับคล้าย ๘/๖/๒๕๔๘ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๕๔

เด็กชายธิติพงษ์ โพธิอรุณ

์

๑/๓/๒๕๔๘ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๕๕

เด็กหญิงอรัญญา เปล่งสงวน
๒๒/๘/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๕๖

เด็กชายพีรวิชย์ ดีคำย้อย ๕/๗/๒๕๔๘ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๕๗

เด็กหญิงกรพิณ มังคัง

่ ่

๑/๑๒/๒๕๔๘
วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๕๘

เด็กชายตะวัน กระจ่างเพียร
๑๒/๙/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๕๙

เด็กชายพงศพัฒน์ บุญสร้อย
๓๐/๖/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๖๒ / ๓๘๕

้
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สป ๒๔๖๐/๑๒๖๖๐

เด็กชายกิตติพงษ์ กล่อมเกลียง

้

๑๕/๖/๒๕๔๘
วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๖๑

เด็กชายถิรวุฒิ น้อยเนาวสัตย์
๑๙/๗/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๖๒

เด็กหญิงกนิษฐา อินทร์นอก
๑๐/๒/๒๕๔๙

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๖๓

เด็กหญิงสายชล ประมูลศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๖๔

เด็กชายศุภราช ไชยพิมูล
๑๕/๙/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๖๕

เด็กชายดาวเดิอน วรรณพงษ์
๑๘/๓/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๖๖

เด็กหญิงณัฐฐาพร สะตาดี
๗/๑๐/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๖๗

เด็กหญิงสโรชา ยินเชียร
๒๔/๕/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๖๘

เด็กชายธนวัฒน์ ฉัตรวิชียร
๒๘/๓/๒๕๔๙

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๖๙

เด็กหญิงจิณณพัต ไหมพรหม

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๗๐

เด็กหญิงวรดา จิตว่อง
๑๒/๑/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๗๑

เด็กหญิงสิริอร ปลืมกมล

้

๑๕/๖/๒๕๔๗
วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๗๒

เด็กชายศักดิชัย

์

ประเสริฐสุข ๒/๑/๒๕๔๙ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๗๓

เด็กชายชนะพล จุเรียง
๒๒/๑/๒๕๔๙

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๗๔

เด็กชายรัฐภูมิ อุ่นแก้ว
๒๘/๖/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๗๕

เด็กหญิงบุณยาพร เนาวลักษ์
๔/๑๐/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๗๖

เด็กหญิงธนภรณ์ เอียมลออ

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๗๗

เด็กหญิงอนุธิดา กลินจันทร์

่

๒๐/๗/๒๕๔๘
วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๗๘

เด็กหญิงขวัญจิรา อุปเสน ๙/๒/๒๕๔๙ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๗๙

เด็กหญิงเสาวนันท์ อุปคำ
๒๕/๖/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๘๐

เด็กหญิงอรุณรัตน์ พิมศรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๘๑

เด็กชายวีร์ธิศ

สิทธาโชคชาญพัฒน์

๓/๒/๒๕๔๙ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๘๒

เด็กหญิงศศิการณ์ ตูมเจริญ ๗/๖/๒๕๔๘ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๘๓

เด็กชายเอกพันธ์ พลซา
๒๘/๕/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๘๔

เด็กชายนิรวิชญ์ บุตรพรม ๓/๖/๒๕๔๘ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๘๕

เด็กหญิงวาสนา ศรีอ่อน

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๘๖

เด็กหญิงตวงพร สุขสิริรุ่ง
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๘๗

เด็กหญิงณัชชา ผึงแสวงผล

้

๒/๑๒/๒๕๔๘
วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๘๘

เด็กหญิงเพ็ชรัตน์ จิตร์สกุล
๒๔/๘/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๘๙

เด็กชายชนะชัย อินทร์แจ้ง
๒๙/๙/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๙๐

เด็กหญิงปราการ สีดาสน์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๙๑

เด็กชายปฏิพล ประจิมนอก
๒๗/๔/๒๕๔๙

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๙๒

เด็กชายเสกสรร บุญปก

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๙๓

เด็กชายปฐวีกาญจน์ รอดจากเข็ญ ๖/๖/๒๕๔๘ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๙๔

เด็กชายชนาธิป จ้อยมาก
๑๔/๙/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๖๓ / ๓๘๕

้
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สป ๒๔๖๐/๑๒๖๙๕

เด็กชายจักรภพ ซุยกระเดือง

่

๖/๒/๒๕๔๙ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๙๖

เด็กชายรัชชานนท์ ศรีจันทร
๒๘/๙/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๙๗

เด็กชายรัชน์ธร บุญมี
๑๓/๖/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๙๘

เด็กชายอิทธิพรชัย บางโปรง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๖๙๙

เด็กหญิงวิชุดา ทองสวรรค์
๑๗/๔/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๐๐

เด็กหญิงชนิดาภา แก้วเข้ม

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๐๑

เด็กหญิงสมัชญา ทรัพย์ประเสริฐ ๒/๙/๒๕๔๗ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๐๒

เด็กชายอัครเดชา ต้นตระกูลกิจ
๒๕/๖/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๐๓

เด็กหญิงสุทธิดา ทิงไธสง

้

๑๘/๕/๒๕๔๗
วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๐๔

เด็กหญิงวนัชพร ยิงยงค์

่

๒๔/๕/๒๕๔๗
วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๐๕

เด็กหญิงสมฤดี แปนกลาง
๑๙/๕/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๐๖

เด็กชายชิษณุพงษ์ ภูมิสวัสดิ

์

๗/๕/๒๕๔๘ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๐๗

เด็กหญิงศศิกานต์ วงษ์นอก
๒๘/๙/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๐๘

เด็กชายธนวินท์ เกิดภิรมย์
๒๑/๙/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๐๙

เด็กชายธนวิชญ์ เกิดภิรมย์
๒๑/๙/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๑๐

เด็กหญิงปยฉัตร ศรีบุญ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๑๑

เด็กหญิงณัฐชา สุริยโสภา
๑/๑๑/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๑๒

เด็กชายสรยุทธ ประกอบกิจ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๑๓

เด็กชายนเรนทร ปแก้ว
๒๒/๘/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๑๔

เด็กชายศิรวิทย์ สินโครก

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๑๕

เด็กชายพงษ์พล พรมเส็น ๗/๖/๒๕๔๗ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๑๖

เด็กชายดลพัฒน์ สิงห์คำปอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๑๗

เด็กหญิงณัฐทญา ปติยาภรณ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๑๘

เด็กชายศตวรรษ อินทร์แจ้ง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๑๙

เด็กชายอนุศร บุญกระโทก
๒๐/๙/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๒๐

เด็กหญิงพรพิมล จำปาหอม
๑๔/๒/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๒๑

เด็กชายภัทรกร แดนประมูล
๑๓/๑/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๒๒

เด็กหญิงจิราพร แสงสว่าง
๒/๑๑/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๒๓

เด็กหญิงนันทิดา สีหานาม
๒๔/๕/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๒๔

เด็กหญิงจิรนัน สุดสายแก้ว
๑๓/๗/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๒๕

เด็กชายพงศกร แข็งกสิกรณ์ ๖/๑/๒๕๔๘ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๒๖

เด็กหญิงนภาภรณ์ สมภักดี
๑๒/๙/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๒๗

เด็กชายกฤษกร เย้ยรัมย์
๑๙/๗/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๒๘

เด็กหญิงกมลชนก งามพัด
๒๑/๔/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๒๙

เด็กหญิงรุ่งนภา สมอาษา
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๖๔ / ๓๘๕
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สป ๒๔๖๐/๑๒๗๓๐

เด็กหญิงกนกวรรณ กันทิยะปุด
๓/๑๑/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๓๑

เด็กชายวสันต์ เอียมหร่าย

่

๑๗/๙/๒๕๔๗
วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๓๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ลองละคร ๒/๙/๒๕๔๗ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๓๓

เด็กชายณัฐนนท์ แดงชำรัมย์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๓๔

เด็กชายวราวุธ หลวงพรม ๖/๗/๒๕๔๗ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๓๕

เด็กชายนัด ชัยโชติ
๒๗/๘/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๓๖

เด็กชายเจษฏา ห่วงจำนงค์
๒๙/๙/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๓๗

เด็กหญิงวิไลภรณ์ คล้ายสุบรรณ์ ๒/๙/๒๕๔๗ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๓๘

เด็กชายวีรพงษ์ จุเรียง
๑๖/๗/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๓๙

เด็กหญิงพรมนัส โพธิทรง

์

๘/๑๒/๒๕๔๗
วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๔๐

เด็กหญิงณัฏฐธิดา เล็กศิริ
๖/๑๐/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๔๑

เด็กหญิงนลิน ทองเปอ ๘/๑/๒๕๔๗ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๔๒

เด็กหญิงมารุดา สีทองใบ
๑๑/๙/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๔๓

เด็กหญิงนัทธมน บัวเฟอง ๑/๓/๒๕๔๗ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๔๔

เด็กหญิงอิสริยา ทองสามูล
๑๗/๗/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๔๕

เด็กชายวัฒนชัย ทับบำรุง ๖/๘/๒๕๔๗ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๔๖

เด็กชายนพัทธ์ สวัสดิทอง

์

๓/๙/๒๕๔๗ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๔๗

เด็กหญิงนลิน สีแก้ว ๙/๔/๒๕๔๘ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๔๘

เด็กหญิงชนากานต์ ทิวาสัมฤทธิ

์

๒๒/๗/๒๕๔๘
วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๔๙

เด็กชายธนกร จันทร์รักษา
๒๔/๕/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๕๐

เด็กหญิงธิญาดา ปองโพนทอง ๘/๔/๒๕๔๘ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๕๑

เด็กชายนันธวัช วงค์สวัสดิ

์

๒๖/๗/๒๕๔๖
วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๕๒

เด็กหญิงมนัฐชานัน ยานะพันธ์
๒๗/๖/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๕๓

เด็กหญิงวนิดา
รอดเพราะทรัพย์ ๒๑/๗/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๕๔

เด็กหญิงสิรินาถ รอดไธสง
๑๒/๘/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๕๕

เด็กชายณัฐฐาพร สุขคำ
๒๕/๘/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๕๖

เด็กชายอภิรักษ์ กันสวัสดิ

์

๒๙/๔/๒๕๔๘
วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๕๗

เด็กหญิงณัฐชา โกตวัฒน์
๓/๑๒/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๕๘

เด็กหญิงนัฐนิชา มุ่งมี
๑๘/๕/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๕๙

เด็กชายเกรียงไกร โสมา ๓/๘/๒๕๔๗ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๖๐

เด็กชายกิติกรณ์ ด้วงเหม็ด
๒๕/๒/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๖๑

เด็กชายอิทธิพล พรมอยู่
๓๐/๘/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๖๒

เด็กชายเจนรินทร์ วิลัย
๑๔/๒/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๖๓

เด็กชายภัทรกร พวงจันทร์
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๖๔

เด็กชายรัชดา แก้วเกาะ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๖๕ / ๓๘๕
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สป ๒๔๖๐/๑๒๗๖๕

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงสว่าง
๑๘/๑/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๖๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ โตสงวน

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๖๗

เด็กหญิงสุภาพร พูลสวัสดิ

์

๒๖/๓/๒๕๔๗
วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๖๘

เด็กหญิงสลิลทิพย์ อุบลบาล
๒๖/๙/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๖๙

เด็กหญิงพรริสา อ่างแก้ว
๒๐/๔/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๗๐

เด็กหญิงอารยา สมแก้ว
๒๗/๒/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๗๑

เด็กหญิงกัญญา สายสุวรรณ
๒๘/๔/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๗๒

เด็กหญิงนพรัตน์ บุญเลิศ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๗๓

เด็กชายเปปซี

่

แก่นจันทร์
๑๓/๕/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๗๔

เด็กชายพีรพัฒน์ เพ็งสองสี
๑๕/๒/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๗๕

เด็กหญิงปรายฟา มณีทอง
๑๓/๙/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๗๖

เด็กหญิงชลิตา อยู่สุข
๒๒/๙/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๗๗

เด็กหญิงพัชรี แสงระงับ
๑๗/๔/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๗๘

เด็กชายธีรพล กลินมาหอม

่

๑/๗/๒๕๔๖ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๗๙

เด็กชายนครินทร์ หล้าซ้อย
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๘๐

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สอดศรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๘๑

เด็กหญิงสุชัญญา ไชยตัน

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๘๒

เด็กชายภูวนนท์ แสนทูล
๒๘/๑/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๘๓

เด็กชายสุเมธ บุญคะติการ
๑๔/๖/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๘๔

เด็กชายวันชนะ วงศ์เมือง
๑๒/๑/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๘๕

เด็กชายธิติสรรค์ ไผกลาง ๒/๖/๒๕๔๗ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๘๖

เด็กหญิงสุธาทิพย์ เจริญรอด
๒๔/๗/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๘๗

เด็กชายชานนท์ บุญจันทร์
๒๗/๑/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๘๘

เด็กหญิงศิริณัฎชา ไชยโชค
๘/๑๐/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๘๙

เด็กชายรัฐพงศ์ ประวงษ์
๒๔/๒/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๙๐

เด็กชายพณา ขำเชย
๓๑/๗/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๙๑

เด็กชายศุภชาติ ฮวดใช้
๓๐/๗/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๙๒

เด็กชายภูริพัฒน์ เนียมมันคง

่

๒๐/๒/๒๕๔๘
วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๙๓

เด็กชายสรยุทธ อุปเสน ๘/๕/๒๕๔๗ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๙๔

เด็กชายธัตพล ม่วงทอง ๖/๒/๒๕๔๘ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๙๕

เด็กชายณัฐนันท์ เต็งรัง ๓/๑/๒๕๔๘ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๙๖

เด็กหญิงศศิตา เพ็ชรจรูญ
๑๙/๕/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๙๗

เด็กชายมงคล ทับทิมอ่อน
๑๑/๕/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๙๘

เด็กหญิงสุพัฒตรา ผึงกัน

่

๑๐/๔/๒๕๔๘
วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๗๙๙

เด็กชายวายุ โคตะนารถ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๖๖ / ๓๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๐๐

เด็กหญิงนุชบา เนียมมันคง

่

๕/๑๒/๒๕๔๗
วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๐๑

เด็กหญิงดวงตะวัน แก้วศักดิดา

์

๑๐/๒/๒๕๔๗
วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๐๒

เด็กหญิงนัทชญาพร แซ่ตัง
๓๐/๕/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๐๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ จันทร์กระจ่าง ๖/๙/๒๕๔๗ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๐๔

เด็กหญิงจินตนา แสงแก้ว
๑๘/๖/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๐๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สุกสด
๑๕/๘/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๐๖

เด็กชายธนกร เผ่าพันธ์
๔/๑๐/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๐๗

เด็กหญิงปยะดา พูลสวัสดิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๐๘

เด็กหญิงอภิชญา เวงวิรัตน์
๒๓/๖/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๐๙

เด็กหญิงศิฎากร หอยสังข์
๒๗/๑/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๑๐

เด็กหญิงกรกนก ศิริวัฒน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๑๑

เด็กชายถิรวัฒน์ วงษ์ลา
๒๗/๓/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๑๒
เด็กชายเศรษฐศาสตร์

ไชยยืน
๒๒/๔/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๑๓

เด็กชายฐาปกรณ์ โตสงวน ๗/๘/๒๕๔๗ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๑๔

เด็กหญิงวิมลมณี พลเยียม

่

๑๙/๑/๒๕๔๘
วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๑๕

เด็กหญิงโฟกัส วัฒนจันทร์
๒๖/๕/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๑๖

เด็กชายกันตพงศ์ สุขยิง

่

๓/๑๒/๒๕๔๗
วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๑๗

เด็กชายวิศรุต เขียวหวาน
๒๔/๓/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๑๘

เด็กชายอรรถวิท จูเจีย
๑๕/๒/๒๕๔๘

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๑๙

เด็กชายพีระพงษ์ บุญบัญชา
๒๙/๗/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๒๐

เด็กชายนพนันท์ จินดาพันธ์
๒๓/๙/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๒๑

เด็กชายภูณภัทร ภูสิมมา
๙/๑๑/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๒๒

เด็กชายพนาวุฒิ บุตรจันทร์
๑๕/๓/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๒๓

เด็กชายสิทธิชัย สืบเสาะ
๒๘/๒/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๒๔

เด็กชายธีรภาพ เกิดภิรมย์
๑๗/๒/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๒๕

เด็กชายศรีสังข์ กุจัน

่

๒๔/๒/๒๕๔๖
วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๒๖

เด็กหญิงนฤมล รวงผึง

้

๒/๒/๒๕๔๗ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๒๗

เด็กชายนพนนท์ สนเทศ
๔/๑๐/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๒๘

เด็กชายวัชรพัฐ วานานวงศ์
๒๒/๙/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๒๙

เด็กชายภัทรธนันท์ พิมพา ๙/๕/๒๕๔๗ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๓๐

เด็กหญิงพัชราภา รู้คุณ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๓๑

เด็กชายศิริศักดิ

์

พลยา ๓/๙/๒๕๔๖ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๓๒

เด็กชายอัครพล อรุณทิพย์ ๒/๑/๒๕๔๗ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๓๓

เด็กหญิงสุรางคณา พงษ์ซือ

่

๒๒/๒/๒๕๔๖
วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๓๔

เด็กหญิงชนิดา พงษ์สวัสดิ

์

๖/๖/๒๕๔๖ วัดตำหรุ ตำหรุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๖๗ / ๓๘๕

้
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สป ๒๔๖๐/๑๒๘๓๕

เด็กหญิงนิชกานต์ ชาญกลาง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๓๖

เด็กหญิงพิฐชญาณ์ ทวีอริยพณิชกุล
๒๙/๔/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๓๗

เด็กชายสราวุฒิ เสาหิน

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๓๘

เด็กชายนัฐพันธ์ แดงบุรี ๕/๘/๒๕๔๖ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๓๙

เด็กหญิงกัณนิกา ปราณีราษฎร์
๒๕/๖/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๔๐

เด็กหญิงสิรินภา ศรีภิรมย์ ๓/๖/๒๕๔๖ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๔๑

เด็กหญิงสลิลทิพย์ หินทอง
๒๙/๘/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๔๒

เด็กชายสุรัตน์ ม่วงงาม

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๔๓

เด็กชายแสงชัย โตสงวน
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๔๔

เด็กชายชญานนท์ ร่มพฤกษ์
๑๖/๙/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ พุทธบาล

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๔๖

เด็กชายธนวัตร ไชยพระอินทร์ ๗/๗/๒๕๔๖ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๔๗

เด็กหญิงสุจิรา อ่อนน้อม
๓๐/๑/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๔๘

เด็กหญิงปยะรัตน์ แสงเดือน
๑/๑๑/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๔๙

เด็กชายธีรพล ตึงง้วน

้

๓๐/๑/๒๕๔๖
วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๕๐

เด็กหญิงสาลินี เปยมอรุณ
๓๐/๖/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๕๑

เด็กหญิงไพลิน ศรีอ่อน
๑๔/๒/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๕๒

เด็กชายบัญชา ชุดใหม่
๑๕/๘/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๕๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ตงสาลี
๑๖/๙/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๕๔

เด็กหญิงกิงไผ่

่

การัมย์
๒๖/๘/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๕๕

เด็กชายชยาพล จันทร์ศรี ๙/๗/๒๕๔๖ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๕๖

เด็กชายณัฐชัย ถินทะเล

่

๑/๓/๒๕๔๗ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๕๗

เด็กชายธนพร แดนกระโทก
๖/๑๐/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๕๘

เด็กชายศุภโชค ไชยพิมูล

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๕๙

เด็กชายสายฟา ศรีหนองโปร่ง
๓๐/๑/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๖๐

เด็กหญิงชุตินันท์ คล่องแคล่ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๖๑

เด็กหญิงเพชร์รัตน์ โพธิศรี

์

๑๘/๘/๒๕๔๖
วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๖๒

เด็กชายนันทิพัฒน์ สุขศรี
๑๑/๗/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๖๓

เด็กชายธีรเดช แคภูเขียว
๒๕/๙/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๖๔

เด็กชายธนยศ ทองคำดี
๑๐/๓/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๖๕

เด็กชายภคพงษ์ ปุริสา
๒๓/๒/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๖๖

เด็กชายเอกราช ตีนแท่น
๑๔/๑/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๖๗

เด็กหญิงสุนิสา สร้อยทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๖๘

เด็กหญิงณัฐนิชา ไชยนา
๒๔/๒/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๖๙

เด็กชายภานุวัฒน์ เงาภู่ทอง
๒๑/๓/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๖๘ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๗๐

เด็กชายอานนท์ สันตะวา

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๗๑

เด็กหญิงสุทธิตา สีระบุตร
๒๒/๕/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๗๒

เด็กชายณัฐพล เดชพร
๑๓/๑/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๗๓

เด็กชายปณณธร ทองสุข

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๗๔

เด็กหญิงโสภิตา เรืองอยู่
๒๖/๖/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๗๕

เด็กหญิงอินทิรา ครองสิน ๔/๓/๒๕๔๗ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๗๖

เด็กชายปรัชญา พรหมรักษ์
๔/๑๑/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๗๗

เด็กหญิงนิศาชล ยอดจิตร ๕/๗/๒๕๔๖ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๗๘

เด็กชายอภิชาติ พิมล ๙/๓/๒๕๔๖ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๗๙

เด็กชายธนาวุฒิ ทองเรือง
๑๔/๙/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๘๐

เด็กหญิงวนิดา นิลรัตน์ ๖/๗/๒๕๔๖ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๘๑

เด็กชายพีรพัฒน์ สมัครบุตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๘๒

เด็กชายจีรศักดิ

์

ทองชุมแสง
๑๐/๔/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๘๓

เด็กหญิงอรอนงค์ มาลาวรรณ์
๒๕/๑/๒๕๔๗

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๘๔

เด็กชายชินวัตร แก้ววารี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๘๕

เด็กชายธนภัทร์ ภัทรสิทธิกุล
๒๒/๗/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๘๖

เด็กชายธนาธิป พันเทศ
๑๕/๗/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๘๗

เด็กชายปริวัฒน์ พันชมภู
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๘๘

เด็กชายพชรพล ทับคล้าย
๑๖/๖/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๘๙

เด็กชายภาณุเดช ผึงกัน

่

๑๔/๙/๒๕๔๖
วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๙๐

เด็กชายรชานนท์ ดอกพุฒ
๑๔/๙/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๙๑

เด็กชายรณพร เรือศรีจันทร์

่

๓๐/๕/๒๕๔๖
วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๙๒

เด็กชายลิขิต ผ่านไฟ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๙๓

เด็กชายวัชรพงษ์ พูลสวัสดิ

์

๒๕/๙/๒๕๔๖
วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๙๔

เด็กชายวุฒิชัย ขวัญใจ
๑๙/๗/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๙๕

เด็กชายสราวุฒิ วงศ์เมือง
๑๖/๘/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๙๖

เด็กชายสหทัย กะตะศิลา ๑/๑/๒๕๔๗ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๙๗

เด็กชายสุรเสกข์ บุญชู ๑/๕/๒๕๔๖ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๙๘

เด็กชายอภิชัย นพพิบูลย์
๑๔/๑/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๘๙๙

เด็กชายอัฐพล เพิมพูล

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๐๐

เด็กหญิงเกวลิน เชือช่างเหล็ก

้

๓๑/๑/๒๕๔๗
วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๐๑

เด็กหญิงณัฐริกานต์ แซ่เตีย
๒๕/๘/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๐๒

เด็กหญิงนภัสสร สุริวงศ์
๒๕/๘/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๐๓
เด็กหญิงประภาวณัฏฐ์

ขันสัมฤทธิ

์

๑๗/๓/๒๕๔๗
วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๐๔

เด็กหญิงพิมญดา ภู่ทอง
๒/๑๐/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๖๙ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๐๕

เด็กหญิงวิภาดา วงศาธรรมกุล
๓๐/๙/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๐๖

เด็กหญิงกานต์ทิตา กุลดิลก
๒๑/๘/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๐๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ แซ่ลี

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๐๘

เด็กหญิงจิรนันท์ ร่มพฤกษ์
๑๙/๓/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๐๙

เด็กหญิงวาสนา รอดบำรุง
๒๗/๗/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๑๐

เด็กหญิงพัชราภรณ์ แสงมณี
๒๒/๙/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๑๑

นางสาวพรพรรณ นามเสถียร
๒๔/๕/๒๕๔๔

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๑๒

เด็กหญิงธัญญกานต์ เจิมอังกูร
๒๑/๒/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๑๓

เด็กชายอัครวิน เสมอพิทักษ์
๒๕/๕/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๑๔

เด็กหญิงธนพร พงษ์สำราญ
๒๙/๕/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๑๕

เด็กหญิงวิลาสินี กรีบาง ๑/๑/๒๕๔๖ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๑๖

เด็กหญิงอธิกา ประสาททอง
๑๐/๘/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๑๗

เด็กหญิงญาณินี อาชา
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๑๘

เด็กชายประมาณ อู่อรุณ
๒/๑๐/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๑๙

เด็กหญิงมนัสวี มุ่งมาตร
๘/๑๒/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๒๐

เด็กหญิงดวงพร ศรีสร้อย ๗/๒/๒๕๔๕ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๒๑

เด็กชายปุณณวิชญ์ รอดบำรุง
๑๘/๒/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๒๒

เด็กชายธีรไนย พลศรี
๒๕/๖/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๒๓

เด็กชายณัฐพล เดชมี ๕/๙/๒๕๔๕ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๒๔

เด็กหญิงนันทกานต์ ทองตระกูลกิจ
๔/๑๒/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๒๕

เด็กชายอนุวัฒน์ ชุลีวันท์
๓๐/๘/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๒๖

เด็กหญิงสิรินภา ขวัญใจ
๒๕/๓/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๒๗

เด็กชายสรณัฐ พูลสวัสดิ

์

๒๕/๗/๒๕๔๕
วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๒๘

เด็กชายสมพงษ์ แสงเงิน
๑๐/๕/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๒๙

เด็กหญิงวันวิสา สำราญ
๒๖/๕/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๓๐

เด็กหญิงวิภาดา กลีบกระโทก
๑๓/๖/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๓๑

เด็กชายภูวนัย จันทร์ท่าจีน
๑๙/๘/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๓๒

เด็กชายธีรภัทร ประคอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๓๓

เด็กหญิงพลอยชมพู ภู่เปยม
๒๕/๓/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๓๔

เด็กชายชินวัตร ไชยพระอินทร์ ๖/๘/๒๕๔๕ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๓๕

เด็กหญิงวริศรา เรียงเรียบ
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๓๖

เด็กชายชัยวัฒน์ เขียวบุญปลูก
๓๐/๓/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๓๗

เด็กหญิงอริสา พงศ์นรเศรษฐ์ ๔/๓/๒๕๔๖ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๓๘

เด็กหญิงพรรณนภา กล่อมเกลียง

้

๓/๙/๒๕๔๕ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๓๙

เด็กหญิงสุพัตรา เชยสุวรรณ ๕/๒/๒๕๔๕ วัดตำหรุ ตำหรุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๗๐ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๔๐

เด็กชายธนบดี บังทอง

้

๗/๑๐/๒๕๔๕
วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๔๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

พรมบิน
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๔๒

เด็กหญิงอารียา แสงสว่าง
๙/๑๐/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๔๓

เด็กชายดนัย ปอมแจ่มศรี ๘/๒/๒๕๔๖ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๔๔

เด็กหญิงดวงกมล เกตุดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๔๕

เด็กหญิงณัฐชา สีนาค
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๔๖

เด็กหญิงอลิตา บุญโกมล
๑๗/๓/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๔๗

เด็กหญิงนพภัสสร ถาเขียว

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๔๘

เด็กชายกิตติภณ นนจันทร์
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๔๙

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ทะสุนทร ๕/๙/๒๕๔๕ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๕๐

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

แจ้งสว่าง
๑๐/๓/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๕๑

เด็กชายสมิทธิ

์

กาญจนปาน
๑๘/๙/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๕๒

เด็กหญิงนันทวดี เจียรสำโรง
๑๒/๑/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๕๓

เด็กชายบุญทัน การะเกตุ
๑๗/๔/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๕๔

เด็กชายอัครพล จ่ายนอก
๒๖/๑/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๕๕

เด็กหญิงนริศรา พูลสวัสดิ

์

๒/๙/๒๕๔๕ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๕๖

เด็กชายอนุชิต กาญจนปาน
๑๘/๑/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๕๗

เด็กชายวรพล เอียมเกษม

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๕๘

เด็กชายอรรถพล เอียมเจริญ

่

๒๗/๑/๒๕๔๕
วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๕๙

เด็กหญิงศรสวรรค์ เชาวฉัตร ๖/๙/๒๕๔๕ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๖๐

เด็กหญิงอารียา ศรีภิรมย์
๒๙/๕/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๖๑

เด็กหญิงศิรัญญา บุญเหมือน
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๖๒

เด็กชายถาวร ดาโฉม
๑๓/๙/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๖๓

เด็กชายณัฐภัทร พึงนาวิน

่

๑๓/๘/๒๕๔๕
วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๖๔

เด็กชายอภิรักษ์ เวียงพล
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๖๕

เด็กชายภาณุภัทร นิมสุข

่

๑๐/๔/๒๕๔๕
วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๖๖

เด็กหญิงวารินทร์ มังคัง

่ ่

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๖๗

เด็กชายธนพล วังคีรี
๒๒/๗/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๖๘

เด็กหญิงจิระนันท์ นะดี
๒๖/๘/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๖๙

เด็กหญิงศันสนีย์ ทองอินทร์ ๖/๑/๒๕๔๖ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๗๐

เด็กชายพัตรา ชีด้าม
๒๐/๙/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๗๑

เด็กหญิงนำทิพย์ แก้วสนิท
๑๙/๕/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๗๒

เด็กหญิงอรพรรณ มีสุข

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๗๓

เด็กชายศิวกร แสนจินดา
๕/๑๒/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๗๔

เด็กชายเจษฎา เดชมี
๑๗/๘/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๗๑ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๗๕

เด็กชายพงศกร คนเพียร ๔/๔/๒๕๔๕ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๗๖

นางสาวสุณัฐดา ภูแดงงาม
๒๑/๖/๒๕๔๔

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๗๗

เด็กชายกิตติธัช มากพูนผล ๙/๘/๒๕๔๕ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๗๘

เด็กชายนิพนธ์ แสนบุตร
๓๑/๘/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๗๙

เด็กชายกิตติภณ โครตปลาบู่
๒๗/๙/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๘๐

เด็กหญิงเมขลา บุญช่วย
๒๘/๘/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๘๑

เด็กชายกวีวุฒิ คล้ายประเสริฐ
๑๐/๕/๒๕๔๖

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๘๒

เด็กหญิงปยะฉัตร จินดาพันธ์
๖/๑๑/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๘๓

เด็กหญิงยุพารัตน์ ศรีสมร
๙/๑๐/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๘๔

เด็กชายวีรพงศ์ บัวเฟอง ๓/๗/๒๕๔๕ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๘๕

เด็กชายพุฒิพงษ์ บุญภาค
๖/๑๒/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๘๖

เด็กชายนฤเบศร์ พันธ์ชมภู ๘/๙/๒๕๔๕ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๘๗

เด็กชายธนพล ทองปลิว
๑๓/๕/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๘๘

เด็กหญิงวิมลรัตน์ สระแก้ว
๑๔/๖/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๘๙

เด็กชายธนวัฒน์ รัตนชาญวิวัฒน์
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๙๐

เด็กชายณัฐภรณ์ สุขสุศรี
๑/๑๐/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๙๑

เด็กชายธราดล มันยืน

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๙๒

เด็กหญิงชุติมณฑน์ โตมณฑา
๒๑/๖/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๙๓

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

สีดาคำ
๑๑/๗/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๙๔

เด็กหญิงศานันทินี คำนวณ
๑๗/๙/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๙๕

เด็กหญิงสุรีภรณ์ ใจปลืม

้

๑๓/๙/๒๕๔๕
วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๙๖

เด็กหญิงชฎาพร สว่างแสง

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๙๗

เด็กชายสุทธิพงษ์ ธราพร
๖/๑๒/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๙๘

นางสาวณัฎฐณิชา โอสถ
๑๗/๕/๒๕๔๔

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๒๙๙๙

เด็กหญิงณัชนิชา พรหมทรัพย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๐๐

เด็กหญิงสุธิดา สีระสา
๑๙/๘/๒๕๔๕

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๐๑

เด็กหญิงสุวนันท์ กลินศรีสุข

่

๑๙/๓/๒๕๔๖
วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๐๒

นายปราโมทย์ สมุทรประเสริฐ
๓๑/๓/๒๕๐๓

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๐๓

นางวัชรินทร์ โยชิโนะ ๑/๗/๒๕๒๑ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๐๔

นางสาวกรรณิการ์ สนอยู่ ๑/๙/๒๕๒๔ วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๐๕

นางบุญเรือน พรมเสนสา
๒๕/๕/๒๕๒๓

วัดตำหรุ ตำหรุ  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๐๖

เด็กชายภาณุพงศ์ อาสาเสน
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๐๗

เด็กชายธนวัฒน์ กุนอก
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๐๘

เด็กชายปยพัทธ์ มะละกา
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๐๙

เด็กชายวีรสิทธิ

์

ชุมเกต
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๗๒ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๑๐

เด็กชายอภิวรรธน์ ศรีนวล
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๑๑

เด็กชายกฤษดา ศรีษะนาราษฎร
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๑๒

เด็กหญิงญาณิศา ชุมเกต
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๑๓

เด็กหญิงลิลตา คงสนทนา
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๑๔

เด็กหญิงชัญญ์ญาณ์ คำดี
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๑๕

เด็กหญิงณิชชา จิรรุ่งธนเดช
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๑๖

เด็กหญิงจิรนันท์ พุ่มเรือง
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๑๗

เด็กหญิงนันท์นภัส สระอุบล
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๑๘

เด็กหญิงอรปรียา แซ่โค้ว
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๑๙

เด็กหญิงณิชช์สุธินี พนมชนิสร
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๒๐

เด็กหญิงสุพัชรินทร์ เฉียดกลาง
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๒๑

เด็กชายธนากร พันธุ์งาม
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๒๒

เด็กหญิงภัทรนันท์ กลำเงิน
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๒๓

เด็กหญิงชญาดา เพ็ชรโรจน์
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๒๔

เด็กชายสิรภพ รืนรมย์

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๒๕

เด็กชายสุวรรณภูมิ วนิดา
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๒๖

เด็กหญิงนวลผ่อง ลิดวิชัย

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๒๗

เด็กชายพงศธร จงเจริญ
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๒๘

เด็กชายสุริยัน โวยยือ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๒๙

เด็กหญิงสิริภาพร รัตนสิริวัฒนกุล
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๓๐

เด็กหญิงนันทิกานต์ สีแก้ว
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๓๑

เด็กชายบูรพา สีสาสีมา
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๓๒

เด็กชายธนะโชค อำคาฤทธิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๓๓

เด็กหญิงนริศรา ทานนท์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๓๔

เด็กชายธนดล สาตโพธิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๓๕

เด็กหญิงวิลาวัณย์ เพียรทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๓๖

เด็กชายธีรวุฒ พาสาลี
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๓๗

เด็กชายธนกฤต ปนบุญชู
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๓๘

เด็กหญิงกุลฑีรา คุสิตา
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๓๙

เด็กชายพิชิตพงษ์ ผาลา
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๔๐

เด็กชายโภคิน มานะเกษม
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๔๑

เด็กหญิงกมลนิตย์ โรจน์กิตติทัตกุล
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๔๒

เด็กหญิงสุพรรษา ทาทะสุทธิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ วสันต์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๔๔

เด็กชายวทัญู บุญญะ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๗๓ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๔๕

เด็กชายกันตพัฒน์ เหล่าสูง
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๔๖

เด็กชายญาณวัฒน์ ทรัพย์สิน
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๔๗

เด็กชายประกอบ โพทจันทร์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๔๘

เด็กชายวันชัย วัดพงพี
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๔๙

เด็กชายธนวัฒน์ พรหมสกุล
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๕๐

เด็กชายจันธวัติน์ พูมลา
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๕๑

เด็กชายบัญชา แก้วมุงคุณ
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๕๒

เด็กหญิงภทรพรรณ เวียนอยู่สุข
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๕๓

เด็กหญิงสรินทร์นาถ ครุธปยะ
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๕๔

เด็กหญิงพรทิพย์ เงินทาบ
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๕๕

เด็กหญิงปยากร ขาวลำเลิศ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๕๖

เด็กหญิงจุฑามาศ พวงสำเภา

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๕๗

เด็กหญิงแอนจี

้

เมียน
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๕๘

เด็กหญิงอารยา สิริศุภมงคล
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๕๙

เด็กหญิงลลนา หลวงชล
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๖๐

เด็กหญิงพรรณนิภา แสงนาค
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๖๑

เด็กหญิงปทิตตา บัวเอียม

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๖๒

เด็กหญิงกรชญาดา ดวงมาลา
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๖๓

เด็กชายธีรภัทร เครืองพาที

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๖๔

เด็กหญิงกนกอร ทองบาน
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๖๕

เด็กหญิงปาลิตา สมใจ
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๖๖

เด็กชายธนาภรณ์ ภู่สวาท
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๖๗

เด็กชายปณณฑัต เนืองชมภู

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๖๘

เด็กชายยืนยง โคเต็ม
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๖๙

เด็กหญิงรินลดา กัณหา
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๗๐

เด็กชายธนวัฒน์ ครานประโคน
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๗๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ปนนาค
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๗๒

เด็กชายวรเทพ จำปาชืน

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๗๓

เด็กชายเมธา ผ่องเนตร
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๗๔

เด็กชายพีรณัฐ ประเสริฐวงค์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๗๕

เด็กหญิงพรกนก เผือแผ่

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๗๖

เด็กชายชยางกูล โชคเฉลิม

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๗๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ สีแสด
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๗๘

เด็กชายอรรถพล ราชรินทร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๗๙

เด็กชายอิทธิณณัฏฐ์

์

ราชรินทร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๗๔ / ๓๘๕

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๘๐

เด็กหญิงอริสรา เวสกามี
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๘๑

เด็กหญิงพิมพ์พิกา กล่อมแดง
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๘๒

เด็กหญิงธนภรณ์ กุมชพร

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๘๓

เด็กชายสิทธิพงษ์ สุขชวดมี
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๘๔

เด็กหญิงมณฑาทิพย์ พลิคามิน
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๘๕

เด็กหญิงธารทิพย์ สุยะวัง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๘๖

เด็กหญิงวิภาดา สุดสวาท
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๘๗

เด็กหญิงภัททิยา พันชมพู
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๘๘

เด็กหญิงฟาใส ไชยเชษฐ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๘๙

เด็กหญิงนันทนา ไพรเสนา
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๙๐

เด็กหญิงพลอยอรุณ ลอยร่อน
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๙๑

เด็กหญิงเมยาวี คำหริม

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๙๒

เด็กหญิงมณัฐตรา เกล้ารัมย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๙๓

เด็กชายพีร์นิธิ ธนัตถ์ภรณ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๙๔

เด็กชายนนธการ จิตระเมศ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๙๕

เด็กชายอัศวิน จำหมาย
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๙๖

เด็กชายสิปปกร บุญเรือง
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๙๗

เด็กชายยุทธนา คำปอม
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๙๘

เด็กชายกีรติ สุดนุช
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๐๙๙

เด็กชายเจษฎา ทรัพย์สิน
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๐๐

เด็กชายภควัฒน์ ภูจำปา
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๐๑

เด็กชายเจษฎา จันทิรา
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๐๒

เด็กหญิงรุริยา ขจรกลาง
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๐๓

เด็กหญิงฐิติรัตน์ สมปาง
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๐๔

เด็กชายพรเพชร ภูสะเทือน
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๐๕

เด็กชายธนกร จันทะน้อย

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๐๖

เด็กชายสมชาย ลิดวิชัย
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๐๗

เด็กหญิงอรปรียา ดันไธสง
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๐๘

เด็กชายชยพัทร์ สมาคม
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๐๙

เด็กหญิงอชิรญา พิมพ์พา
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๑๐

เด็กชายจักรมนต์ ชืนบาน

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๑๑

เด็กชายศรัณย์ ฤทธิชุตินธร
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๑๒

เด็กชายสราวุฒิ วัดน้อย
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๑๓

เด็กชายพัชรพล กูลรัตน์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๑๔

เด็กหญิงจิราวรรณ กองทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๗๕ / ๓๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๑๕

เด็กชายคมสันต์ รัตนกร
๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๑๖

เด็กหญิงณัฐณิชา บุญประกอบ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๑๗

เด็กชายสุทธิภัทร วงค์สอาด
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๑๘

เด็กหญิงนฤริน นาคสมบูรณ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๑๙

เด็กชายกิตติศัพท์ สุขวงกฎ
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๒๐

เด็กชายชาคริต จูงเพือนสุข

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๒๑

เด็กชายธนบดี โตนาม
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๒๒

เด็กชายพงศกร ศรีทอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๒๓

เด็กชายวิสุทธิ

์

รุ่งเรืองเฉลิม
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๒๔

เด็กชายศุภเชษฐ์ รุ่งเรือง
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๒๕

เด็กหญิงนงนภัส บัวอุบล
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๒๖

เด็กหญิงประพิณ ดวงใจ
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๒๗

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ชุมเกต
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๒๘

เด็กหญิงพฤกษา อู่อรุณ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๒๙

เด็กหญิงลลิตลดา วิทยากาญจน์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๓๐

เด็กหญิงวรานันท์ บุญมาเลิศ
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๓๑

เด็กหญิงศรัญญา ลมชาย
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๓๒

เด็กหญิงสวรินทร์ ครุธปยะ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๓๓

เด็กหญิงสิริลักษณ์ คำเสียง
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๓๔

เด็กหญิงสุภาพร เนาวผล
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๓๕

เด็กหญิงอิสริญา เพ็งชาติ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๓๖

เด็กชายรัฐภูมิ ลาพึง
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๓๗

เด็กชายโยธิน สุทธิพันธ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๓๘

เด็กชายไชยวุฒิ ดีดวงพันธ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๓๙

เด็กชายเจษฎา คุณแรง
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๔๐

เด็กหญิงปติญา สมใจ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๔๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ แขมภูเขียว
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๔๒

เด็กชายปรเมษฐ์ จิตร์สมนึก
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ดวงลา
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๔๔

เด็กชายณัฐฐนันท์ พูนภิญโญ
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๔๕

เด็กหญิงเกษราภรณ์ หมอยา
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๔๖

เด็กหญิงจิรพรรณ ทรทึก
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๔๗

เด็กหญิงพีรดา เขียวชะอุ่ม
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๔๘

เด็กชายรัฐภูมิ มูลชะนะ
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๔๙

เด็กชายวชรพงศธร วิธิสินธุ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๗๖ / ๓๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๕๐

เด็กชายภูมิภัทร โคตรทุม
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๕๑

เด็กหญิงสุณิสา กลันบิดา

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๕๒

เด็กหญิงศศิกาญจน์ อุ่นศรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๕๓

เด็กหญิงสุพัตรา โอภาษี
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๕๔

เด็กหญิงโซเฟย บุญสนอง
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๕๕

นางสุพัตรา สาณศิลปน
๒๗/๑๑/๒๕๐๕

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๕๖

นางสาวสิรินันท์ เม้ยนรทา
๐๓/๑๑/๒๕๐๓

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๕๗

นางศิริรัตน์ นิมพิบูลย์

่

๑๐/๐๕/๒๕๐๑
โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๕๘

นางสุชัญญา จิตมงคลบุตร
๐๓/๐๗/๒๕๑๔

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๕๙

นางสาวอภิรดี สีทาแก
๒๖/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๖๐

นางสาวมนัสนันท์ วินิจฉัย
๒๑/๐๕/๒๕๒๒

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๖๑

นางสาววัชรินพร อ่อนสี
๑๒/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๖๒

นางสาวพัชริน เจียมใบ
๐๘/๐๔/๒๕๒๕

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๖๓

นางสาวรัตนาภรณ์ บุญประกอบ
๐๖/๐๒/๒๕๒๓

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๖๔

นางปยกุล บุญมัน

่

๒๐/๐๓/๒๕๓๒

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๖๕

นางสาวลลิต ถาวัน
๑๐/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๖๖

นางสาวปารณีย์ ฤาโสภา
๓๐/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๖๗

นางสาวอารีย์ รมยสมิต
๒๒/๐๑/๒๕๑๒

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๖๘

นางวรรณา เวสกามี
๒๔/๐๙/๒๕๒๑

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๖๙

นางสาวจุรีพรรณ กลินสุมาลย์

่

๒๒/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๗๐

นางสาวนฤมล วังศรีแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๗๑

ว่าทีร้อยตรีหญิงณัตินี

่

วาสประเสริฐสุข
๒๕/๐๕/๒๕๓๑

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๗๒

นางสาวณัฐวดี คำวงค์
๒๑/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๗๓

นางสาวจินดา แจ้งสว่าง
๐๘/๐๕/๒๕๑๘

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๗๔

นางคำแฝง บุญเชิด
๑๙/๐๑/๒๕๐๖

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๗๕

นายเดชา เจียมใบ
๐๖/๐๕/๒๕๒๖

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๗๖

นางสาวณภัชนันท์ พวงเงิน
๒๕/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๗๗

นางสาวณัฐกรรณ์ ตุลากันย์
๐๑/๐๘/๒๕๑๔

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๗๘

นางสาวฟาริดา ตาคะ
๑๗/๐๕/๒๕๓๖

โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๗๙

เด็กชายรติกร การบรรจง
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๘๐

เด็กชายอภิรักษ์ อินเสก
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๘๑

เด็กชายวัลลภ พงษ์มะหันต์
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๘๒

เด็กชายวรพัฒน์ นิลเพ็ชร์
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๘๓

เด็กชายศรชัย สิงห์คำ
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๘๔

เด็กชายฐิติกร ศรีสุระ
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๗๗ / ๓๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๘๕

เด็กชายอภิชัย ราษีทอง
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๘๖

เด็กหญิงวรวีร์ คงทน
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๘๗

เด็กหญิงสุชัญญา หอมดอกพลอย
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๘๘

เด็กหญิงสุภัสสรา อำชาวนา
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๘๙

เด็กหญิงกชกานต์ วิริยะเวชานัน
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๙๐

เด็กหญิงโสภา ช่องท้วม
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๙๑

เด็กหญิงอลิษา สิมานุสสร
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๙๒

เด็กหญิงกวิสรา จันทร์ชม
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๙๓

เด็กหญิงธิดาพร ขุนกลำ
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๙๔

เด็กหญิงปญญาพร เกตุเมฆ
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๙๕

เด็กชายอาณัฐ ภู่ทอง
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๙๖

เด็กชายพลวุฒ ตุรัง
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๙๗

เด็กชายสุภคิน ชาญฉลาด
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๙๘

เด็กชายอนุวัตร พรมแดง
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๑๙๙

เด็กชายเด่นณรงค์ ยงกุล
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๐๐

เด็กชายจรัส ต่ออำนาจ
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๐๑

เด็กหญิงศรัญย์ แสนน้อย
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๐๒

เด็กชายอมรวรรธก์ จักรแก้ว
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๐๓

เด็กหญิงอัยรินทร์ ผาลี
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๐๔

เด็กชายนนทพัทธ์ โพบุญธรรม
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๐๕

เด็กหญิงศุภัทฌาณ์ ประเปรียว
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๐๖

เด็กหญิงสุธิดา สวัสดี
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๐๗

เด็กชายวีระศักดิ

์

หิริพงษ์
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๐๘

เด็กชายอดิศร สังข์ทอง
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๐๙

เด็กชายรัฐพงษ์ บางใหญ่
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๑๐

เด็กชายธนวินธ์ นินนนท์
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๑๑

เด็กชายธนกร ธีรเริงฤทธิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๑๒

เด็กหญิงรัชนก หวังถวิล
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๑๓

เด็กหญิงพิมพ์วลันซ์ แมดคำ
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๑๔

เด็กหญิงนันทิตา ถิอผล
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๑๕

เด็กหญิงอัญธิกา สีหานู
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๑๖

เด็กหญิงกัญญานัฐ ยีชัย

่

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๑๗

เด็กหญิงสุมนทิพย์ บุญชู
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๑๘

เด็กชายชาลิสา ชมชู
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๑๙

เด็กชายทรงสุวรรณ งามนัก
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๗๘ / ๓๘๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๒๐

เด็กชายธีรพจน์ ไพรเกาะ
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๒๑

เด็กชายภุวดล สาริกัน
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๒๒

เด็กชายอาทิตย์ หัตถกรรม
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๒๓

เด็กหญิงอัฑฒกร เสถียร
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๒๔

เด็กหญิงจิระพา ทิพระษาหาร
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๒๕

เด็กชายอชิระ อุกกลำ
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๒๖

เด็กหญิงตี -
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๒๗

เด็กชายจีระศักดิ

์

ทิพสิงห์
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๒๘

เด็กหญิงจุฑาพันธุ์ วุฒิยา
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๒๙

เด็กหญิงพัทริกา นนทชัย
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๓๐

เด็กหญิงชลดา พูนอำ
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๓๑

เด็กชายนิธิศ นาวาเงิน
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๓๒

เด็กหญิงศศิธร กลินพิมล

่

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๓๓

เด็กหญิงชมภู่นุช แสนปญญา
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๓๔

เด็กหญิงกานต์ธิดา ชูศรี
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๓๕

เด็กชายศรัณยู นายหลวง
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๓๖

เด็กชายธนาวัฒน์ แจ้งดี
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๓๗

เด็กชายฐนปกร หมืนกล้า

่

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๓๘

เด็กหญิงชลธาร สิงห์สมบูรณ์
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๓๙

เด็กหญิงณัฐริกา ขันจันทร์
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๔๐

เด็กหญิงลภัสราดา สุขเจริญ
๐๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๔๑

เด็กชายณฏฐนันท์ งามมณฑา
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๔๒

เด็กหญิงอักษิพร หาญมนตรี
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๔๓

เด็กหญิงกนกวรรณ เสนาะทิพย์
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๔๔

เด็กหญิงปวันพัสตร์ สิมสวัสดิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๔๕

เด็กหญิงชนัญธิดา รัตนะวงศ์
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๔๖

เด็กหญิงณัฏฐชา ลอยพูน
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๔๗

เด็กหญิงณัฐกมล เนียมเพ็ชร
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๔๘

เด็กชายสิรดนัย เฉลิมบุญ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๔๙

เด็กชายธีรพงษ์ ผายม
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๕๐

เด็กชายนิติภูมิ อังจุดพันธ์

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๕๑

เด็กชายปรัชญา ศรีวรสาร
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๕๒

เด็กชายเมธัส อินทร์สิน
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๕๓

เด็กชายสุทธิพงษ์ จิตรีวาส

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๕๔

เด็กหญิงปาณิสรา บุญยืน
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๗๙ / ๓๘๕

้
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สป ๒๔๖๐/๑๓๒๕๕

เด็กหญิงโศจิรัตน์ บุญพามา
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๕๖

เด็กหญิงรุ่งทิวา เสมา
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๕๗

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศรีชมพู
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๕๘

เด็กหญิงณภัทร ลายภูษา
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๕๙

เด็กชายชนาภัทร เกศาโร
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๖๐

เด็กชายเมธัส ทวีอินทร์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๖๑

เด็กหญิงณิชา รอบคอบ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๖๒

เด็กหญิงวรรณชณิษา ทาบาง
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๖๓

เด็กชายธนกร มาลีแย้ม
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๖๔

เด็กหญิงปาริตา เฝาหนองดู่
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๖๕

เด็กหญิงกัณญาพัฒน์ พุ่มชงโค
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๖๖

เด็กหญิงบุญสิตา ผมงาม
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๖๗

เด็กหญิงพรรณิภา ขัติวงศ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๖๘

เด็กหญิงศุภดา ทองบ่อ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๖๙

เด็กชายเสฎฐวุฒิ เสริมศรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๗๐

เด็กหญิงภัครพร สมัยทัน
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๗๑

เด็กหญิงชาลิสา นวลลักษณ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๗๒

เด็กชายปฏิภาณ สุขสุทธิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๗๓

เด็กชายมานัส ไพรเกาะ
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๗๔

เด็กชายชัยวัฒน์ แสงวัฒน์
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๗๕

เด็กชายธีระศักดิ

์

มหัตรัตน์
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๗๖

เด็กชายขอบฟา แซ่ตัน

๊

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๗๗

เด็กหญิงพิมภัสสร หลีน้อย
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๗๘

เด็กหญิงวราพร จงฉิม
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๗๙

เด็กหญิงภัทราภรณ์ สีไส
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๘๐

เด็กหญิงชนากานต์ เอียมประโคน

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๘๑

เด็กหญิงพณิชชา ทะสูง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๘๒

เด็กหญิงเอมอร -
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๘๓
เด็กหญิงนภาลัยดารา

อ่อนพุทธา

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๘๔

เด็กชายธกรกฤษ นาถาบำรุงวรกุล
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๘๕

เด็กชายนิมิต แสงสว่าง
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๘๖

เด็กชายธนภัทร ขันธิโชติ
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๘๗

เด็กหญิงจิตติมา คำพิชิต
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๘๘

เด็กชายอนุวัฒน์ แก้วกัณหา

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๘๙

เด็กชายพงศกร จำปาทอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๘๐ / ๓๘๕

้
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สป ๒๔๖๐/๑๓๒๙๐

เด็กหญิงสลิลทิพย์ แสงดี
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๙๑

เด็กชายกานต์ธีรา มีสติ
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๙๒

เด็กชายจรณินท์ หนูจันทร์
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๙๓

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีบุญ
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๙๔

เด็กหญิงธมลวรรณ มีดี
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๙๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ดวงภูมิเมธ
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๙๖

เด็กหญิงพาขวัญ ศรีบุตรดี
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๙๗
เด็กหญิงทรัพย์บริสุทธิ

์

พรหมอุ่น
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๙๘

เด็กชายพีรพล พิมพ์สุวรรณ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๒๙๙

เด็กชายศิรวิทย์ อำหมู
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๐๐

เด็กชายพิชญะ จันทร์อุ่น
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๐๑

เด็กชายพีระภัทร โพธิเกษม

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๐๒

เด็กชายภูเมธ ภูมิประภาส
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๐๓

เด็กหญิงบัณฑิตา วงศ์ลา
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๐๔

เด็กหญิงสาริศา ทิพย์ธารทอง
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๐๕

เด็กหญิงกัษณี ทองคำ
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๐๖

เด็กหญิงธวัลรัตน์ คำเคน
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๐๗

เด็กหญิงจารวี พูนสวัสดิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๐๘

เด็กหญิงเนตรดาว เสสุตา
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๐๙

เด็กชายอู๋ -
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๑๐

เด็กชายชิติพัทธ์ สวนงาม

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๑๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ งามผล
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๑๒

เด็กชายปรีชา มณีจักษ์
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๑๓

เด็กหญิงบุญชนัดดา สุริวงศ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๑๔

เด็กหญิงวราภรณ์ ภูยอด

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๑๕

เด็กหญิงศศิวิมล พัฒอำพันธ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๑๖

เด็กหญิงนค พันโญศรัณยา
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๑๗

เด็กชายศาสตรา แสนสุภา
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๑๘

เด็กชายวรเชษฐ สำเนียงหวาน
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๑๙

เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ มณีโชติ
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๒๐

เด็กชายจิรายุ คุณาจารย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๒๑

เด็กหญิงหทัยชนก สถลนันท์
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๒๒

เด็กหญิงกุลจิรา เกาะสูงเนิน
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๒๓

เด็กชายอนุรักษ์ ทุมเสน
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๒๔

เด็กหญิงเขมิกา พรมวรรณ
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๘๑ / ๓๘๕

้
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สป ๒๔๖๐/๑๓๓๒๕

เด็กชายจิรัฐติพรรณ วุฒิยา
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๒๖

เด็กชายสงกรานต์ วีศรี
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๒๗

เด็กชายชมนันท์ ยืนสุข
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๒๘

เด็กชายสิทธานต์ จำปาแฝด

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๒๙

เด็กชายรัตนากร บุญรอด
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๓๐

เด็กชายอดิศักดิ

์

พงษ์มะหันต์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๓๑

เด็กชายธนพล พวงบุบผา
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๓๒

เด็กชายณัฐวุฒิ จิตตุราช
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๓๓

เด็กชายธนกร โผผิน
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๓๔

เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ แมดคำ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๓๕

เด็กหญิงสุมาลิน ชวนเชย
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๓๖

เด็กหญิงปยะฉัตร หูเขียว
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๓๗

เด็กหญิงวาสนา ทองลือ
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๓๘

เด็กหญิงนวรัตน์ บุญยัง
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๓๙

เด็กหญิงสุกัญญา สิมาจารย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๔๐

เด็กหญิงเขมนิกา แซ่ตัน

๊

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๔๑

เด็กชายภูวเดช ภูริชกุลนันท์
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๔๒

เด็กหญิงศิริปภา แพงวงค์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๔๓

เด็กหญิงอัยรดา ศรีวิจารย์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๔๔

เด็กหญิงกิตติญาพร สหสมโชค
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๔๕

เด็กหญิงฐิติมา ริดกันโต
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๔๖

เด็กหญิงบุญญิสา ใบโพธิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๔๗

เด็กหญิงธัญชนก พรมจำปา
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๔๘

เด็กหญิงมินท์ธิตา กุลพัฒน์จิรกุล
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๔๙

เด็กชายธิติวุฒิ วิวันชัย
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๕๐

เด็กชายปฐมพร ธานี
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๕๑

เด็กชายสายฝน ภูต้องใจ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๕๒

เด็กหญิงฐิติมา มหาผล
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๕๓

เด็กชายวันชัย คำหริม

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๕๔

เด็กชายธีรพงศ์ สายวรณ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๕๕

เด็กชายนครินทร์ ปนเงิน
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๕๖

เด็กชายมังกรทอง คันที
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๕๗

เด็กชายณัฐพนธ์ นวลดี
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๕๘

เด็กชายธนพล พยุงกลาง
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๕๙

เด็กหญิงอนันตญา จันทร์ฉวี
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๘๒ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๖๐

เด็กหญิงธนพร มุนิปภา
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๖๑

เด็กหญิงพิมพ์ลดา ไชยโคตร
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๖๒

เด็กหญิงอนุชิดา ศรีเอม
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๖๓

เด็กหญิงวนิดา ชาญชัยศรี
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๖๔

เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ จันทร์หล้า
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๖๕

เด็กหญิงปยะดา สืบสา
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๖๖

เด็กหญิงธัญยพร ขุนกลำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๖๗

เด็กหญิงศตพร เหมือนมี

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๖๘

เด็กชายรัฐภูมิ จายคำ
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๖๙

เด็กหญิงอนุธิดา คชพันธ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๗๐

เด็กหญิงเอืองคำแก้ว

้

สุโพธิคำ

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๗๑

เด็กหญิงรุ่งฟา ใบโพธิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๗๒

เด็กหญิงรมิดา ประทุมวัน
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๗๓

เด็กชายชัยวัฒน์ อ่อนดี
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๗๔

เด็กหญิงธันยพร ชิดโคกสูง
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๗๕

เด็กหญิงกมลชนก รอดเปล่ง
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๗๖

เด็กชายกรภัค แสนน้อย
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๗๗

เด็กหญิงณัญธิดา พิมพนอม
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๗๘

เด็กชายนุชากร จำปาพันธ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๗๙

เด็กชายกิตติพงศ์ ครึกกระโทก
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๘๐

เด็กชายอดิศร สินเมฆา
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๘๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

หวังเจริญ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๘๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ดีชัยภูมิ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๘๓

เด็กหญิงปนแก้ว นาคดี
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๘๔

เด็กหญิงพรรนิภา จันดาเวียง
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๘๕

เด็กหญิงอรวรา ไชยณรงค์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๘๖

เด็กหญิงกรรวี หมกทอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๘๗

เด็กหญิงเจนจิราพร อิมบุญสุ

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๘๘

เด็กหญิงพรรณภา ทักษิณ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๘๙

เด็กหญิงวิภาวรรณ ละอองศรีสุข
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๙๐

เด็กหญิงพิชยธิดา สุทธิเรือง
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๙๑

เด็กชายวัชร จูสิงห์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๙๒

เด็กชายสมยศ ลาภเกิด
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๙๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

นพประจวบ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๙๔

เด็กชายอิทธิพล พูนศิริ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๘๓ / ๓๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๙๕

เด็กชายณัฐภัทร ทองสัง

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๙๖

เด็กชายนฤเบทส์ สุธรรมานนท์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๙๗

เด็กชายรัชชานนท์ ทองดี
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๙๘

เด็กชายนภัสกร แก้วเกิดมี
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๓๙๙

เด็กชายปฐม กลินมะลิ

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๔๐๐

เด็กชายสันติสุข สรโยธิน
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๔๐๑

เด็กชายพีรพงษ์ สวรรณา
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๔๐๒

เด็กหญิงวรัญญา ประชุมวงศ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๔๐๓

เด็กหญิงวรกลม มีสติ
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๔๐๔

เด็กชายกฤษกร ไชยมงคล
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๔๐๕

เด็กหญิงนานา คำเสน
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๔๐๖

เด็กหญิงปยมณ แสงสุวรรณ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๔๐๗

นางสุชาดา บานแย้ม
๑๖/๐๖/๒๕๐๔

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๔๐๘

นางสาวกานต์พิชชา ศรศรี
๒๘/๐๘/๒๕๑๒

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๔๐๙
นางสาวประทุมวรรณ

หมีดง
๑๙/๐๕/๒๕๓๑

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๔๑๐

นางเสาวลักษณ์ ฦๅชา
๑๕/๐๙/๒๕๐๕

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๔๑๑

นางสาวหนูแดง หันทยุง

๑๙/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๔๑๒

นางสาวสกาวเดือน สอนง่าย
๒๖/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๔๑๓

นางจันทร์จิรา งามฤทธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๒๐
โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๔๑๔

นางสาวธันวรัตน์ นำชัย
๐๒/๐๕/๒๕๓๗

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๔๑๕

นางสาวเจริญรัตน์ รักเจริญ
๒๓/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๔๑๖

นางสาวสาวิณี กะตะศิลา
๒๘/๐๕/๒๕๒๗

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๔๑๗

นางสาวเพ็ญพักตร์ หัสดี
๑๙/๐๘/๒๕๓๕

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๔๑๘

นางอมรรัตน์ โพธิตระการ

์

๐๕/๐๙/๒๕๒๕

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๔๑๙

นางกาญจนา นวมบานพับ
๑๓/๑๒/๒๕๐๑

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๔๒๐

นางสาวกาซะลอง สุทธหลวง
๒๑/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๔๒๑

นางสาวรัตนาภรณ์ บุญกองชาติ

๒๗/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๔๒๒

นายวีระศักดิ

์

เกษรจันทร์
๐๕/๐๔/๒๕๐๓

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๔๒๓

นางสาวสุจิตรา แสงมณี
๑๘/๐๒/๒๕๒๕

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๔๒๔

นางสาวกาญจนา ถาวรชน
๒๙/๐๔/๒๕๒๕

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๔๒๕

นางสาวอรวรรณ เอกศิริ
๐๔/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๔๒๖

นางสาวธาริกา บุญโพธิทอง

์

๒๙/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๔๒๗

นางสุวิมล สถาวร
๑๖/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

สป ๒๔๖๐/๑๓๔๒๘

นางสาวธนภรณ์ ผ่องแผ้ว
๑๗/๐๑/๒๕๑๕

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๘๔ / ๓๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๔๖๐/๑๓๔๒๙

นางสาวเกศศิรินทร์ เปงคะมาง
๑๖/๐๕/๒๕๓๓

โรงเรียนคลองบางแก้ว หนามแดง  

รับรองตามนี

้

(พระเทพปริยัติมุนี)

รองเจ้าคณะภาค ๑

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
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