
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ภาค ๑

ส่งสอบ ๘,๑๗๓ คน ขาดสอบ ๘๐๗ คน คงสอบ ๗,๓๖๖ คน สอบได้ ๔,๔๐๒ คน สอบตก ๒,๙๖๔ คน (๕๙.๗๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๐๐๐๑
นางสาววรรณชนก รอดหยู่

๒๐/๐๘/๒๕๑๖
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๐๒
นางราตรี คำกิติ

๑๕/๐๖/๒๕๐๕
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๐๓
นางนิศาชล บุญประกอบ

๐๗/๑๐/๒๕๐๙
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๐๔
นายชัยยุทธ ฟกมงคล

๒๕/๑๒/๒๕๑๐

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๐๕
นางศิรินภา อีสา

๐๑/๐๙/๒๕๑๑
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๐๖
นางสาวชญาดา ดิษฐกระจัน

๒๖/๐๒/๒๕๑๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๐๗
นางอรวรรณ ธรรมสาร

๑๔/๐๙/๒๕๑๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๐๘
นางสาวธิดาวรรณ ถุงจันทร์

๐๖/๐๘/๒๕๒๑
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๐๙
นางสาวอาทิตยา ช่วยความดี

๒๕/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๑๐
นางสาวจารุวรรณ มาลัยทอง

๑๕/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๑๑
นางสาวอริศษา มารดารัตน์

๒๗/๐๘/๒๕๒๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๑๒
นางสาวเอมฤดี วรรณพันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๑๓
นางสาวญาดา เยือกเย็น

๑๑/๐๗/๒๕๒๙

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๑๔
นางสาวกัญญารัตน์ ด้านวังขวา

๑๐/๐๒/๒๕๓๐
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๑๕
นางสาวลักขณาวดี พลเยียม

่

๐๒/๐๕/๒๕๓๐
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๑๖
นางสาวนันทพร แก้วหาญ

๑๑/๐๒/๒๕๓๓

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๑๗
นางสาวจันจิรา โชติเอียม

่

๑๗/๐๒/๒๕๓๕

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๑๘
เด็กชายพรธันวา จำปาแดง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๑๙
เด็กหญิงศีลัชญา แช่มชืน

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๒๐
เด็กชายวรเดช จันทรา

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ ดวงเนตร

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๒๒
เด็กหญิงนิลเนตร แปวชัยภูมิ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๒๓
เด็กหญิงพัชรี อ่อนสุระทุม

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศรีมุงคุล

๐๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑ / ๑๒๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๐๐๒๕
เด็กหญิงนันทพร สว่างเนตร

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๒๖
เด็กหญิงดาราวรรณ แปนเจริญ

๐๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๒๗
เด็กหญิงอรพิณ มณีเขียว

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๒๘
เด็กหญิงนำทิพย์ ปุราโส

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๒๙
เด็กหญิงชลกาญจน์ ชวนขุนทด

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๓๐
เด็กชายสุภวัทน์ เรืองศรี

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๓๑
เด็กชายเทวา ศรีพระจันทร์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๓๒
เด็กชายฉัตรชัย จิตต์งามขำ

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงรมณ แจ่มแจ้ง

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงนันรัตน์ กวีกิจพุทธคุณ

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๓๕
เด็กชายธนกฤต บุญภูมิ

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๓๖
เด็กชายพีรวัฒน์ ผายกลาง

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๓๗
เด็กหญิงธนัชชา รัตนดิษฐ

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๓๘
เด็กชายพชร พิงคยางกูร

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๓๙
เด็กชายวีรพงษ์ สุริยะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๔๐
เด็กชายพีรภาส โพธิศรี

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๔๑
เด็กหญิงธิญาดา มุ่งเคียงกลาง

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๔๒
เด็กหญิงธิติยา คงนวล

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๔๓
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ แดงบุญเรือง

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงวรพรรณ กอบกู้กิตติกุล

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงปาริชาต บุริขันธ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงกุลนันท์ ระยับแสงรุ้ง

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงรวิสรา ชาติเพียร

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงลลิตา กวินสนธิมาศ

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๔๙
เด็กหญิงณิชาดา เบญจกุลกฤตยา

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณรัตน์ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๕๐
นางสาวสาลินี ศรีง่า

๑๐/๐๑/๒๕๐๗
โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๕๑
นายภิรมย์ รุ่งเรืองวณิชกุล

๐๕/๐๓/๒๕๐๗
โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๕๒
นางสาวปฑิตตา พิมพ์เมือง

๒๖/๐๕/๒๕๑๕

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๕๓
นางบุญทิพา ภู่เนตร

๒๐/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงกุลธิดา แสงเหลียม

้

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๕๕
เด็กชายนวันธร บุญประเสริฐ

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงสุพรรษา ดิเรกพันธ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๕๗
เด็กหญิงปาจรีย์ สีสด

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๕๘ เด็กหญิงพิมพ์ชนกนารถ

กิจสุวรรณ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๕๙
เด็กหญิงฐิติวรรณ ดีบุกคำ

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงจิราภา หอยสังข์

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๖๑
เด็กหญิงแก้วเบญจกาญจน์

ทรัพย์สมบูรณ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงจตุพร บริบูรณ์

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศิริพิณ

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๖๔
เด็กหญิงชนกกานต์ ประวา

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงมาริสา ไฝผิวชัย

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๖๖
เด็กหญิงปานวาด ปานอ่อน

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงพรณิภา ทองสุข

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงมยุรา ดอกแย้ม

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๖๙
เด็กหญิงมานิตา มะลิอ่อง

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๗๐
เด็กหญิงหทัยรัตน์ สระศรี

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๗๑
เด็กหญิงกมลพรรณ ครุตม์กุลโรจน์

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงปาดรวี คำมา

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๗๓
เด็กหญิงญาณิศา คำเหล็ก

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๗๔
เด็กหญิงวรรลชล ทิพวรรณ

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงณัฐนาก บำรุงวัต

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๗๖
เด็กหญิงกนกวรรณ สัญนาค

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๗๗
เด็กชายสุรศักดิ

์

มัหคง

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๗๘
เด็กชายอลงกรณ์ มูลทรัพย์

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๗๙
เด็กชายธนาดล แซ่ลิม

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงจิรพันธ์ยา ราชัย

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๘๑
เด็กหญิงกรกนก ริวทอง

้

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๘๒
เด็กหญิงเก็จแก้ว น้อยมิง

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๘๓
เด็กหญิงตุลาภรณ์ ธิพันธ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๘๔
เด็กหญิงจีรนันท์ วิลาลัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๘๕
เด็กหญิงทิพย์มานา สิริประทุมทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๘๖
เด็กหญิงพัณณิตา ขุมทรัพย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงธนพร ทองประเทือง

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๘๘
เด็กหญิงกัญญาภัค บัวรุ่ง

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงวรนัฐ อุดมทรัพย์

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๙๐
เด็กหญิงนันท์นภัส วรวรณ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๙๑
เด็กชายสุภาพ มันน้อย

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๙๒
เด็กหญิงณัชชา บุญลา

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๙๓
เด็กชายพชร ศรีทอง

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๙๔
เด็กหญิงรฐา ทรัพย์เขือนขันธ์

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๐๐๙๕
เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีหิรัญ

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๙๖
เด็กชายวรบุตร นิจจันทร์

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทุมชะ

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๙๘
เด็กหญิงพรรณวษา ช่างต่อ

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๐๙๙
เด็กหญิงสุธาสินี เกิดแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๑๐๐
เด็กหญิงดาราวรรณ คำหงษา

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๑๐๑
เด็กหญิงนำทิพย์ กันติกา

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงภราดี จันทร์ล้อม

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๑๐๓
เด็กหญิงอภิรดี ชูชืนกลิน

่ ่

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๑๐๔
เด็กหญิงปุญญิศา อริเดช

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๑๐๕
เด็กหญิงธนพร สายใจ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๑๐๖
เด็กหญิงธนพรรณ สายใจ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๑๐๗
เด็กชายนครินทร์ อินทร์ทุน

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๑๐๘
เด็กหญิงธัญญเรศ ทองชูนิตย์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงชนม์วิชยา คำเอก

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงศิรประภา ก้อนคำ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๑๑๑
นายกุลธวัช หาญรักษ์ ๒/๕/๒๕๒๑ โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๕๖๐/๐๑๑๒
นางสาวพวงเพชร สมุทรหล้า ๕/๕/๒๕๑๙ โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๕๖๐/๐๑๑๓
นางสุภาพร คำประสาร ๑๐/๒/๒๕๒๐ โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๕๖๐/๐๑๑๔
นางวาสินี มณีโชติ

๑๖/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๕๖๐/๐๑๑๕
นางสาวสายฝน อ๊อตบำรุง ๓/๓/๒๕๓๐ โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๕๖๐/๐๑๑๖
นางกัลยา บุญประเทือง

๑๑/๗/๒๕๐๖
โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๕๖๐/๐๑๑๗
นางสาวพัฒนาภรณ์ คุณพรหม

๒๗/๗/๒๕๒๓
โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๕๖๐/๐๑๑๘
นางสาวช่อลดา วงค์เครือศร

๒๖/๗/๒๕๑๖
โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๕๖๐/๐๑๑๙
นางสาวดวงรัตน์ วัฒนะกิจ ๓/๔/๒๕๒๓ โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๕๖๐/๐๑๒๐
นางสาวภักธีมา บุตรเอก

๓๐/๓/๒๕๓๓
โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๕๖๐/๐๑๒๑
เด็กชายรพีภัทร สังวรสิน

๒๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๕๖๐/๐๑๒๒
เด็กชายธนาวี จีระออน

๒๓/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๕๖๐/๐๑๒๓
เด็กหญิงศิริกมลรัตน์ มะลิรส

๑๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๕๖๐/๐๑๒๔
เด็กชายจักรภัทร พรรณราย ๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๕๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงวิชุดา กิจเกษร ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๕๖๐/๐๑๒๖
เด็กชายนรินทร ศรีสารคาม

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๕๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงธยานี นาคเสนสิน

๒๒/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๕๖๐/๐๑๒๘
เด็กชายปฏิภาณ กล่อมสิงห์

๓๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๕๖๐/๐๑๒๙
เด็กชายภูริชา ศรีดารานนท์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๔ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๐๑๓๐
เด็กหญิงธันยา แก้วฉาย

๒๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๕๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงวราพร วงศ์จารุวรวิทย์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๕๖๐/๐๑๓๒
เด็กชายสิรภัทร บุญมี

๒๙/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๕๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วไชย

๑๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๕๖๐/๐๑๓๔
เด็กชายอภิวิชญ์ คำแผง

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๕๖๐/๐๑๓๕
เด็กหญิงจิราพัชร สีวิชา

๑๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๕๖๐/๐๑๓๖
เด็กหญิงแพรวา ลาบุญตา

๑๓/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๕๖๐/๐๑๓๗
เด็กหญิงกรวรรณ หงษ์กังวาล ๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๕๖๐/๐๑๓๘
เด็กชายวรวุฒิ ปทวงค์

๑๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๕๖๐/๐๑๓๙
เด็กชายวีระเทพ วิเชียรศรี

๒๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๕๖๐/๐๑๔๐
เด็กหญิงจุฑามาศ เกล้าปนแก้ว

๑๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๕๖๐/๐๑๔๑
เด็กหญิงเจนจิรา ชวนชืน

่

๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๕๖๐/๐๑๔๒
เด็กชายเทวฤทธิ

์

อินาวัง
๑๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๕๖๐/๐๑๔๓
เด็กหญิงพรชนัน ธิราชเกือกูล

้

๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๕๖๐/๐๑๔๔
เด็กหญิงนนทณัฐฎา ตวงรัตนานนท์ ๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๕๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงไตรรัตน์ วงศ์แก้ว

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๕๖๐/๐๑๔๖
เด็กชายจิรภัทร อุไรลักษณ์

๓๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองสำโรง วัดไตรสามัคคี  

สป ๒๕๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงสมฤทัย ศัตรา

๑๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์

วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๕๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงพรชนก กริมเพชร

๒๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์

วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๕๖๐/๐๑๔๙
เด็กชายกิตติ ศิริเทพ

๒๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์

วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๕๖๐/๐๑๕๐
เด็กชายแก้วกาญจน์ จันทร

๑๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์

วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๕๖๐/๐๑๕๑
เด็กชายภูริ ปานอ่อน

๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๕๖๐/๐๑๕๒
เด็กหญิงอภิญญา สินทรัพย์

๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๕๖๐/๐๑๕๓
เด็กหญิงนิภาพรรณ วงษ์ชัย

๐๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์

วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๕๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงณัฐมล พุมสอน

๐๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์

วัดบางด้วนนอก  

สป ๒๕๖๐/๐๑๕๕
นางกฤชญา จันทรประภา

๒๒/๔/๒๕๐๘
โรงเรียนวัดบางนางเกรง วัดบางด้วนใน  

สป ๒๕๖๐/๐๑๕๖
นางสาวธิดาวดี ภูฆัง

๐๗/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดบางนางเกรง วัดบางด้วนใน  

สป ๒๕๖๐/๐๑๕๗
นางสาวณัธมล จำปาปน

๐๕/๐๖/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดบางนางเกรง วัดบางด้วนใน  

สป ๒๕๖๐/๐๑๕๘
เด็กหญิงณิชา เทพวงศ์

๒๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางนางเกรง วัดบางด้วนใน  

สป ๒๕๖๐/๐๑๕๙
เด็กชายสุรพร สำเกตุ

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางนางเกรง วัดบางด้วนใน  

สป ๒๕๖๐/๐๑๖๐
เด็กชายโยธิน นุชโยธิน

๓๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสุขกร วัดบางด้วนใน  

สป ๒๕๖๐/๐๑๖๑
เด็กชายทีรพล แสงแก้ว

๒๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสุขกร วัดบางด้วนใน  

สป ๒๕๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงชนัฎญา ยอดวัตร

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขกร วัดบางด้วนใน  

สป ๒๕๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงธนพร จันทร์วิลัย

๓๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสุขกร วัดบางด้วนใน  

สป ๒๕๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงชนัญญา แสงงาม

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขกร วัดบางด้วนใน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๕ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๐๑๖๕
เด็กหญิงปรียานุช เชือน้อย

้

๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๐๑๖๖
เด็กชายพชร ฤทธิเรืองนาม

์

๑๙/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๐๑๖๗
เด็กชายสุทธวีร์ ปรือปรัก

๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงณัฐสิมา ณ ปตตานี

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงโศภานัทธ์ ดิษฐสันเทียะ

๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๐๑๗๐
เด็กชายปริญญา ดอนสวัสดิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๐๑๗๑
เด็กชายธราเทพ ลอยมันคง

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๐๑๗๒
เด็กหญิงกมลทิพย์ บรรจงลักษณ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงชนากานต์ นันเชียงเครือ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๐๑๗๔
เด็กหญิงฐิดาภา โคตมี

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงณัฐณิชา ชัยชนะ

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงธมนวรรณ สุขเจริญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงพรนิภา ณีสกุล

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา ปญญธนเวโรจน์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงศิวะพร คงทน

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๐๑๘๐
เด็กหญิงอรวรรณ สมศิริพันธุ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๐๑๘๑
เด็กชายปญญาพล ม่วงคลา

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงณัฐนิฃา ทับสุขา

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๐๑๘๓
เด็กชายกษิติ ทุดปอ

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๐๑๘๔
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ยะแสง
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๐๑๘๕
เด็กชายศุภชัย นวนดำปอ

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงจิรภิญญา สิงทอง

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ ปญญาขุนทด

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงนันธิชา ศรีสุข

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงวริญญา กลินจงกล

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงสิริลักษณ์ ดอกไม้ทอง

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๐๑๙๑
เด็กหญิงอริสา สัมฤทธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๐๑๙๒
เด็กหญิงณัฐธยาน์ ทับสุขา

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๐๑๙๓
เด็กชายธรานนท์ บุณยพร

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๐๑๙๔
เด็กหญิงรัชฎา ตึกไธสง

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๐๑๙๕
เด็กชายเจษฎากร ขอนสูงเนิน

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๐๑๙๖
เด็กชายพัสกร ขุนวิเศษ

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงธิติยา เนือทอง

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงมิงกมล

่

สุระสัจจะ
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงมินตรา มงคล

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ วัดชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๖ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงอรจิรา ปุเต๊ะ

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๐๒๐๑
เด็กชายสงกรานต์ แหยมประเสริฐ

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงฐิตารีย์ ศรีลาชัย

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงดารินทร์ พรมสอน

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรปราการ วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงศิวพร พุ่มหอม

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงอัยรินทร์ ดาทอง

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๐๒๐๖
เด็กชายชัยณรงค์ ปฐมพันธ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๐๒๐๗
เด็กชายมิตรชัย สสุขตาม

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๐๒๐๘
เด็กชายอรรถพล ก้องกังวาลย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงจุฑารัตน์ สำราญรืน

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงนริศรา บุญแปลง

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงหวานเย็น -

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรปราการ วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๐๒๑๒
นายทวีชัย บัวสนธิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๑๓

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๑๓
เด็กชายเขมทัต ไชยเกิด

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๑๔
เด็กชายณัฐวุฒิ แสงเดือน

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๑๕
เด็กชายธีรวุฒิ นุชเจริญ

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๑๖
เด็กชายนครินทร์ ชัยชาญ

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๑๗
เด็กชายอาณัฐ จันทร์แก้ว

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๑๘
เด็กชายสุทัศน์ ฉายัษฐิต

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๑๙
เด็กชายวรพล สำแดงเดช

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๒๐
เด็กชายชาคริต แก้วคำ

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๒๑
เด็กชายนราวิชญ์ ดังขุนทด

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๒๒
เด็กชายกิตติภูมิ นาคูณ

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๒๓
เด็กชายกันต์ธัช โคตรพัฒน์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๒๔
เด็กชายอนุกูล ต่างกัน

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๒๕
เด็กชายกมลภพ ยิมน้อย

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงนภัสสร รัตนสร้อย

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงพรทิภา คงอิม

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงนรีกานต์ กลินฟุง

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงวรรณกร สำแดงเดช

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงศิริพร ไพพงศ

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงอนุสรา พรมฟา

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงวีรยา จันทร์สุข

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงวัลลภา พุฒเกิด

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงปราณี หอมหวล

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๗ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงจิราพร นิยมญาติ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๓๖
เด็กชายอิสรา เศรษฐสุวรรณ

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๓๗
เด็กชายชัยอนันต์ หอมจันทร์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงณัฏฐณิชา สิงห์สาย

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๓๙
เด็กชายกิตติวัฒน์ สุขสวัสดิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงกมลเนตร สิงห์เรือง

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงกันตนา แสงจันทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงจิราพร กิงดอนนอก

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ ไกรพานิช

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๔๔
เด็กหญิงอมรรัตน์ ชมภูสวัสดิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๔๕
เด็กชายสุรกานต์ สมานกล้า

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๔๖
เด็กหญิงอัจฉรา จันทรังศรี

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงณัฐวลักษณ์ สัมมา

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงถาวรีย์ เพชรสัมฤทธิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๔๙
เด็กชายณัฐพงษ์ สีหะวงษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๕๐
เด็กชายธันวา เกิดแก้ว

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๕๑
เด็กชายวันชัย รุ่งแจ้ง

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๕๒
เด็กชายธนทรัพย์ บัวทอง

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๕๓
เด็กชายกิตติพันธุ์ ยังทรัพย์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงสุชานาฏ กระแสโสม

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๕๕
เด็กหญิงวรุณลักษณ์ สิทธิหงษ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงวรรณิตา สิงหขสิทธิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงแพรวา เพชรแดง

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงรัชเกล้า ศรีอุทธา

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๕๙
เด็กชายธนทร ดาวเศรษฐ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๖๐
เด็กชายธนศักดิ

์

ประโยชน์มี
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงบุญญาสา ชลินธุ

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงพัชราภา ปางสุข

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงอภิญญา พรหมเกษ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงนิภัทรทรา ใจแปง

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงอรเทพิน ม่วงลายทอง

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๖๖
เด็กชายอาทิตย์ มะโนสอน

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๖๗
เด็กชายฑิปปกรณ์ ศรสังข์ทอง

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๖๘
เด็กชายปยะพัชร ไพคำนาม

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๖๙
เด็กชายกฤษฎา พรหมคุณ

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๘ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๐๒๗๐
เด็กชายดนัยณัฐ แซ่อึง

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๗๑
เด็กชายอัตพล สุบิน

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๗๒
เด็กชายวิชิตวงศ์ แสงสว่าง

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๗๓
เด็กชายคฑาวุธ ตรงดี

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๗๔
เด็กชายภูมิภัทร จันนา

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๗๕
เด็กชายไตรยุทธ แก้วพลอย

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๗๖
เด็กชายนวพล บุญสว่าง

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๗๗
เด็กชายวุฒินันท์ ปานุราช

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๗๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ ก้องสนัน

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๗๙
เด็กหญิงธนภรณ์ ฮามพิทักษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๘๐
เด็กหญิงศิวพร รักเขตวิทย์

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงเอวิกา พัดเกิด

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๘๒
เด็กหญิงกมลชนก จตุนาม

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๘๓
เด็กหญิงนันท์นภัส คำสามปอนด์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงกชกร อินทร์กลำ

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๘๕
เด็กหญิงอรปรียา บุรานันท์

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงพรนภัส ผ่องศรี

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงปุณยวรีย์ ศรีสมวงศ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงเพชรลดา ชมภูผล

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๘๙
เด็กชายนัทธพงศ์ ระเบียบ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๙๐
เด็กชายพันกร แก้วโบราณ

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๙๑
เด็กหญิงรัตนมน พรหมกาวงศ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๙๒
เด็กหญิงอรัญญา บุญมาเลิศ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงลักษฎาภรณ์ สุขสวน

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๙๔
เด็กชายกัณตภัทร แก้วเฉลิม

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๙๕
เด็กชายธนดล ภูสระลำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงจิตตมาส กลมสี

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๙๗
เด็กชายทัศพล มีแย้ม

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงนิศารัตน์ โนนดี

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๒๙๙
เด็กชายสิทธิโชค อุบลภาพ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๐๐
เด็กชายเหมพงศ์ อินทรกำแหง

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงชนิภรณ์ เจียงพงษ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

พิชัย
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงกัญญาพัชร คงเกตุ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงมณีรัตน์ เหมือนนึก

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๙ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงเพชรชรี แสงสว่าง

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๐๖
เด็กชายธนภัทร ทาทองคำ

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๐๗
เด็กชายชัยยุทธ แคโอชา

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๐๘
เด็กชายศิรวิทย์ ก๋งมีประเสริฐ

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงเกมมาริน คนการ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๑๐
เด็กชายพงษ์พัฒน์ จีดนาเกลือ

๊

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๑๑
เด็กชายพชรพล อาจม่วง

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๑๒
เด็กชายวราฤทธิ

์

เลิศวิริยรังสี
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงทินประภา ชัยนรินทร์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงสุนิสา แสงสุริยวงศ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๑๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ โสดคล้า

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๑๖
เด็กชายพิชัยยุทธ ขันธวุธ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงวัฒรินทร์ เหล็กกล้า

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๑๘
เด็กชายศุภสิทธิ

์

อินทร์หอม
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๑๙
เด็กชายศุภกฤต เพ็งแจ่ม

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๒๐
เด็กชายพรรษา เวสะมูลา

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๒๑
เด็กชายวโรปกรณ์ ชมจุมจัง

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๒๒
เด็กชายภูวนารถ มุ่งสมัคร

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๒๓
เด็กชายธีรพงษ์ ทองดี

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๒๔
เด็กชายจิรภัทร วงศ์สุวรรณ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๒๕
เด็กชายพิสิทธิศักดิ

์ ์

นำผึง

้

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๒๖
เด็กชายกมลภพ นุชนาง

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงวาสนา ดอกบัว

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๒๘
เด็กหญิงวนิดา ดาศรี

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงดวงกมล คอยสุวรรณ

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงสุฐิตา ปานแดง

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงณัฐฐา ใจสุข

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงพชรพร แซ่อึง

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงศุภัชญา บูรณะ

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงศศิวิมล วรรณพิรุณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๓๕
เด็กหญิงชัชฎา ฤทธิดิลกภักดี

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงชมพูนุช สังข์คง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงอารียา พรมโชติ

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๓๘
เด็กชายธนวุฒิ เทศขวัญยืน

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๓๙
เด็กชายกฤษดา สุระสุรางค์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐ / ๑๒๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๐๓๔๐
เด็กชายตะวัน บานเย็น

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๔๑
เด็กชายกฤษฎา หงษ์สง่า

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงวิมลวรรณ นาควิสุทธิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๔๓
เด็กชายยศกร กุนทอง

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๔๔
เด็กชายปรณัมย์ สมบูรณ์พงค์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๔๕
เด็กชายวิศรุต ขันบรรจง

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๔๖
เด็กชายทวีศักดิ

์

เกิดสมบูรณ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงสุวิชาดา ศรีโพน

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๔๘
เด็กชายภูภิพัฒน์ กุลาสา

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงรุจิรา คำสะอาด

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงวชิรญาณ์ วังกระแสร์

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๕๑
เด็กชายเอกรัตน์ กุลเจิม

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงวิจิตรา โสมนัส

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงสุภัทรา ฤกษ์อร่าม

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๕๔
เด็กชายภูวนาท ศรีศักดิดามงคล

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงกุลยา บินอามัด

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๕๖
เด็กชายสิปปกร อาจหาญ

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๕๗
เด็กชายพีรภัทร ดำรงค์สกูล

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๕๘
เด็กชายณัฐภูมิ แสนเขือน

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๕๙
เด็กชายกนกพล คลังเจริญ

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงนัฐพร มาลา

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๖๑
เด็กชายนพเดช เฝดสูงเนิน

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงชุติมา ไร่ขาม

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๖๓
เด็กชายอนุสรณ์ พาชอบ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงสาวินี แซ่ตัง

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๖๕
เด็กชายสุดเขต เกษสมบุญ

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๖๖
เด็กชายน้อมเกล้า กล่อมพิรุณ

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๖๗
เด็กชายเมธา ลอองศรีสุข

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๖๘
เด็กชายธนวัช จันทิมา

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงนันทิกานต์ แสนเขือน

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๗๐
เด็กชายวัชรินทร์ วิเศษโวหาร

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงปาริชาติ ปทุมชัย

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๗๒
เด็กชายธนดล ยวงใย

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๗๓
เด็กชายปุริม พิมเสนาะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๗๔
เด็กชายนพ ไม่มีนามสกุล

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๑ / ๑๒๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แถวชน

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๗๖
เด็กชายพงศธร ขาวผ่อง

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๗๗
เด็กชายพัทธนันท์ ทรงประดิษฐ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ สุขสม

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๗๙
เด็กชายมโนชา แก้วมา

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๘๐
เด็กหญิงอภิญญา โคบุตร

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๘๑
เด็กชายชัชวาลย์ บัวเพ็ชร

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๘๒
เด็กชายณภัทร จงจินต์วิสุทธิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๘๓
เด็กชายวิรัตน์ พุ่มทอง

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๘๔
เด็กชายสานิตย์ รอดโฉมฉิน

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงสิรภัทร แก้วเฉลิม

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๘๖
เด็กชายวิเชียร เทียมจิต

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงกันยารัตน์ มีแย้ม

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๘๘
เด็กชายภูธเนศ ปอเงิน

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายณัฐพล แยบเขตกรณ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายวีระชัย ครองสิน

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๙๑
เด็กชายยุทธพิชัย แย้มเมืองไชย

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายภานุวัฒน์ โสบรรเทา

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๙๓
เด็กชายชาญณรงค์ แพหมอ

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงอรมณี เข็มเพีย

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๙๕
เด็กชายอุดมทรัพย์ ทับจันทร์

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๙๖
เด็กชายพุฒิพงศ์ ศรีจันทร์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๙๗
เด็กชายณัฐพงศ์ หวังผล

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๙๘
เด็กชายอัษฎาวุธ จีระวัฒนากิจ

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๓๙๙
เด็กชายวาคิม แก้วอ่อน

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงเสาวคนธ์ อินทะนาม

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงสุชาดา แก้วทอง

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงปาริสรา บุญประคอง

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงนภัสรา นาคกลาง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๔๐๔
เด็กชายชินวัตร เวียงนนท์

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๔๐๕
เด็กชายสุเมธ รืนรวย

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๔๐๖
เด็กชายธิติวัฒน์ ดอกไม้

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๔๐๗
เด็กชายสุริยะ อ่อนตา

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงกัญญรัตน์ กุมประสิทธิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงนารีรัตน์ ทะมาลา

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๒ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๐๔๑๐
เด็กชายนฤสรณ์ ศิริโส

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๔๑๑
เด็กชายพัชรพล เขาแก้ว

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๔๑๒
เด็กชายวรัญู สลีบุญชืน

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๔๑๓
เด็กชายการุณ โสมวิเศษ

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๔๑๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ตันเจริญ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๔๑๕
เด็กชายภูมิเพชร คำหงษ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๔๑๖
เด็กชายรัชชานนท์ กระจ่างวงค์

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๔๑๗
นางสาวกรกนก แตงปุเจริญ

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๔๑๘
เด็กชายณพฤทธิ

์

กลุ่มมิตร
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๔๑๙
เด็กชายธีรพล ชีพเทพิน

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๔๒๐
นายสุทิน แก้วทอง

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๔๒๑
นายศักดิชัย

์

เปลียนสาท

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๔๒๒
เด็กชายพุฒินันท์ หมืนพัด

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๔๒๓
เด็กชายจิรเชษฐ์ แสงเปล่ง

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๔๒๔
เด็กชายจิรายุทธ ปานเงิน

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงแพรพลอย จันฤสิน

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงธนพร อ้นวิเชียร์

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงขวัญพิชชา ชัยบุรม

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงศุภัทรษร สุระสุรางค์

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๔๒๙
เด็กชายอานนท์ เรืองสุวรรณ

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๔๓๐
เด็กหญิงมินตรา อาจสมดี

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงสุวรรศิริ คงมายู

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงพัชรีรัตน์ จันทร์ประเทศ ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงณัฐนันท์ แฝดกลาง

๒๒/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๔๓๔
เด็กหญิงภัทราวดี เนยเขียว

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๔๓๕
นางสาวกัญญารักษ์ องอาจ

๒๒/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๔๓๖
นางสาวสุดาลักษณ์ สุยอย

๑๐/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๔๓๗
เด็กชายรัตตภาพ ชืนอุรา

่

๑๖/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๔๓๘
เด็กชายพงศพัศ พันภักดิ

์

๖/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๔๓๙
นายธนดล ดิลกลาภ ๔/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๔๔๐
เด็กชายนวพล แสงดารา

๑๒/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๔๔๑
เด็กชายฤทธิพร หริมรักษา

่

๒๒/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๔๔๒
เด็กชายศิลาภักดิ

์

ขุนนามวงษ์
๑๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๔๔๓
เด็กชายสรธรณ์ สุขสุโชติ

๒๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๔๔๔
เด็กหญิงพรรวษา อินทร์กิง

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๓ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงศรัญญา ดอนโง่นคำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแพรกษา วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๔๔๖
เด็กชายณรงค์ คนกลาง

๑๒/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

วัดราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๕๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงเสาวภา แก้วประดับ ๓/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

วัดราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๕๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงอิศรา อยู่ท้วม ๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

วัดราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๕๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงกชพรรณ แสวงผล

๒๖/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

วัดราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๕๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงเพ็ญนภา ทองเก้าสี

๑๓/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

วัดราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๕๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงชุลิดา ยืนนาน ๘/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

วัดราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๕๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงนราพร พิมพ์ผิว

๑๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

วัดราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๕๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงชุติมา ลีแปด

้

๒๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

วัดราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๕๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงกุสุมา วิมลจินดารัตน์ ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

วัดราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๕๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงวาสนา หอมหวล

๒๗/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

วัดราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๕๖๐/๐๔๕๖
เด็กหญิงพรประภา สุ่มมาตย์

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

วัดราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๕๖๐/๐๔๕๗
เด็กหญิงธมลวรรณ ชมภู

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

วัดราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๕๖๐/๐๔๕๘
เด็กชายพฤฒภณ วุฒิจรัส

๑๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

วัดราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๕๖๐/๐๔๕๙
เด็กชายฉัตรมงคล สุกปลัง

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

วัดราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๕๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ญาณประสงค์

๑๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

วัดราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๕๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงศรัญญา คนกลาง

๑๒/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

วัดราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๕๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงพัชรพร ใจดวงธรรม

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

วัดราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๕๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงมทินา หัดระสา

๑๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

วัดราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๕๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงปรีญาภรณ์ จันทร์อยู่

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

วัดราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๕๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงณัฐพร นูนนาแซง

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

วัดราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๕๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงสุชาดา สนม ๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

วัดราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๕๖๐/๐๔๖๗
เด็กชายประดิษฐ์

นิโคลัสวอลแบงค์ ๒๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

วัดราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๕๖๐/๐๔๖๘
เด็กชายอธิบดี ดอกสิงห์

๓๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

วัดราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๕๖๐/๐๔๖๙
เด็กชายเขตโสภณ อินอุตออน ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

วัดราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๕๖๐/๐๔๗๐
เด็กชายจักรพงค์ สุประดิษฐ์

๑๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

วัดราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๕๖๐/๐๔๗๑
เด็กชายจักริน ตรุษจา

๓๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิทอง

์

วัดราษฎร์โพธิทอง

์

 

สป ๒๕๖๐/๐๔๗๒
เด็กชายศราวุฒิ จันทร์ศรี

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๔๗๓
เด็กชายสิปปภาส แก้วกลมรัตน์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๔๗๔
เด็กชายสุทธิรักษ์ ชัยบังอาจ

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๔๗๕
เด็กหญิงชญาดา พันธุ์ชัยอนันต์

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๔๗๖
เด็กหญิงแพรวพรรณ เนือมี

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๔๗๗
เด็กชายกฤตภาส การรักษ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๔๗๘
เด็กชายกฤษฏา ทองคำ

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๔๗๙
เด็กชายจรัสแสง เกตมา

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๔ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๐๔๘๐
เด็กชายพงค์พันธ์ มีจันที

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงต้นหนาว บุญเกิด

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงนุการ ศรีภา

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงพีรยา สงวนนาม

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงพุธิตา แดนดี

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงสุจิตรา กองคำ

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงอภัสรา ยศรุ่งเรือง

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๔๘๗
เด็กชายกิตติชัย พุฒหอมโพธิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๔๘๘
เด็กชายจิระภัทร มากมูล

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๔๘๙
เด็กชายธนวุฒิ เชิดรัมย์

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๔๙๐
เด็กชายรุจน์ระวี หล้าสมบูรณ์

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๔๙๑
เด็กชายอภิชาติ บุนนาค

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๔๙๒
เด็กชายพงศ์นรินทร์ สำเภาพ่อค้า

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๔๙๓
เด็กชายรุ่งโรจน์ เย็นระยับ

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๔๙๔
เด็กชายอภินันท์ จันหอม

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงมาลินี พาปอง

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงวรพินธ์ ซุมชัย

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงเสริมกมล บุญช่วย

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๔๙๘
เด็กชายปณณธร จันทร์ทัต

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๔๙๙
เด็กหญิงกนกกาญจน์ อยู่โยธา

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงกัลยารัตน์ โรจนเสถียร

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๐๑
เด็กหญิงเบญจพร ครัวเชือ

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงรุ่งอรุณ พุ่มเจริญ

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๐๓
เด็กหญิงศรัณยา สุระพล

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๐๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ราษฎรอุบล

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๐๕
เด็กหญิงศิรินทิพย์ เย็นระยับ

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๐๖
เด็กหญิงศิรินภา กันมิน

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงสุภัสรา ภู่สีทอง

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงพิชญาภัค ประกิง

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงปนแก้ว จงรอดน่วม

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงพิชชาภา ประกิง

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุญเต็ม

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงนภัสสร บกน้อย

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๑๓
เด็กหญิงพจนาลัย ประไพร

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๑๔
เด็กหญิงวรรณฤดี คำทุย

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๕ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๐๕๑๕
เด็กหญิงนันทวรรณ ศรีคงเกิด

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๑๖
เด็กหญิงอารีรัตน์ จำปางาม

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๑๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ มีทิศ

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๑๘
เด็กหญิงอัยลดา พรบริบูรณ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงวรกานต์ นิลดำ

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงนภาพร เดชสิงห์

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงดลฤดี โพวัฒนา

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงชนิตา ขุนพิจิตร

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงลักษิกา พิลึกเรือง

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงณัฐริกา ปานมาศ

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงณิชาภา ทองวันดี

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๒๖
เด็กชายธันยา เหล่านายอ

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๒๗
เด็กชายนวพล หลักด่าน

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงพัชราภา ปมปา

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงกมลชนก สูงสูงเนิน

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงกฤษณา คุ้มทรัพย์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงสิริภา อิมสมุทร์

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงศศิกานต์ ใจเกษม

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงมานิตา โคสินธ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงปวีณา บุญกอบ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงจรรยาพร ด้วงทองกุล

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงจิรนันท์ ศรีสถาน

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงกาญจนา ยอดพรม

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๓๘
เด็กหญิงณัชชารีย์ ธวัฒน์สิริโชติ

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงนัทธพร เมืองปญญา

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงอริสรา หนูนามเสริฐ

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงอรวรรณ นามบุญนา

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงจีรนันท์ ดอนไพรย้อน

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๔๓
เด็กหญิงกนกพร ทิมเจริญ

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงศศิธร จตุเทน

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงสุภัคพร ประดิษฐดวง

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงพสิกา วินาโท

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงกนกพร สิมากรณ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงลภัสรดา งามแสง

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงสาธิตา แสงเงิน

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๖ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงสุชาดา ระรวยทรง

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงสุรนารี ทิพย์ประเสริฐ

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๕๒
เด็กชายธีรภัทร ประดับมุข

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๕๓
เด็กชายพิตตินันท์ สีนาค

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๕๔
เด็กชายธนภัทร ต่ายโพ

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงเจนจิรา ซิมฉาย

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงปภาดา ขำสุวรรณ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงปริญตณา สุมงคล

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๕๘
เด็กชายอนุชา อินทร์อาน

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงดารุณี ท้าวน้อย

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงพิมพ์พร แก้วมณี

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 

สป ๒๕๖๐/๐๕๖๑
เด็กชายโยธยา พิศเพียร

๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๐๕๖๒
เด็กชายกิจปราการ เรืองรุ่ง

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๐๕๖๓
เด็กชายพร้อมพงษ์ มะแย้ม

๒๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๐๕๖๔
เด็กชายสุวัฒน์ เทศแท้

๑๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงปาริชาติ ทรัพย์โภค

๒๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงวรินทร์ทร กันคำ ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงอมรรัตน์ มีมะแม

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงปภินดา ดอกพิกุล ๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงชลลดา นภาโชติ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงพิชญาวี เจียมเจริญ

๒๕/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงสโรชินี ชวนาคสุมน

๑๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงธิดาวรรณ ศรีสาธร

๒๙/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงผกาพรรณ แสงแพร

๒๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงรักษณาลี ทองสุข

๑๖/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงลลิตา คำภักดี

๒๖/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๐๕๗๖
เด็กชายภานุพงศ์ จันทาใส ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๐๕๗๗
เด็กชายทนาพร ชิตนาภรณ์

๑๐/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงธิติมา วัดเกตุ

๒๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงเนตรดาว ทาลีบุญ

๒๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงจิราพร สิทธิโกษี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงวิลาสินี พูลน้อย

๒๒/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงพรชฎา คำหอม

๑๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๐๕๘๓
เด็กชายชัยวัฒน์ แก้วศรี

๒๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๐๕๘๔
เด็กชายศราวุธ ภู่ประดับเพ็ชร ๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๗ / ๑๒๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายอภิวรรณ คงจำป

๒๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายสุขสันต์ ปะละเมา ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงอรัญชญา มากทองดี ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายณัฐพงศ์ ทองอ่อน

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายสุทธิกานต์ วงค์ขาว

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายวิศิษฏ์ เกตุแก้ว

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๕๙๑
เด็กชายเกือ

้

ทองนนท์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๕๙๒
เด็กชายชลสิทธิ

์

ศรีอินทร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๕๙๓
เด็กชายไท คันธา

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๕๙๔
เด็กชายธีรโชติ เนียรภาค

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๕๙๕
เด็กชายวีระพงษ์ แย้มขยาย

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๕๙๖
เด็กชายธนกฤต พวงมัง

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๕๙๗
เด็กชายธนพล แก้วจินดา

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๕๙๘
เด็กชายธีระภัทร อินอำไพ

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๕๙๙
เด็กชายสุพัฒน์พงศ์ สืบสิงห์

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๐๐
เด็กชายรัชชานนท์ ตอสูงเนิน

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๐๑
เด็กชายคณิสสร ภักดีอำนาจ

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงสุวริน สร้อยจิต

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงศศิธร แซ่ตัง

้

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงกมลชนก ภาคภูมิ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงนิสารัตน์ ปุนมีกิจ

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงณัฐณิชา แก้วทอง

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงชุติมดี ปะตังทะสา

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงลภัสกร โทหล้า

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๐๙ เด็กหญิงปญญาพัฒน์ ธราภักดิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๑๐
เด็กหญิงอุมากร สีพุทธา

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงกัลยา พูลมา

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงวิภาดา ทับเปย

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงรินทิชา ระสอน

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายธัญธร ลิอินทร์

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๑๕
เด็กชายอชิตพล แย้มวงษ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงพรชนก พลมณี

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงลลิตาวดี เรืองประพันธ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงวรางคณา เรียบร้อย

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๑๙
เด็กหญิงเบญญาภา อ้นโทน

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๘ / ๑๒๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงขวัญใจ สวนขวัญ

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงกรกนก สว่างศรี

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงณัฐปภัสร์ พินิตจารุพงษ์

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๒๓
เด็กชายศุภวิชญ์ สุริยะวงวัยวัฒน์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๒๔
เด็กชายชุติพงศ์ มีปญญา

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๒๕
เด็กชายวรายุทธ รูปคม

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงภณิดา นะทะศิริ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๒๗
เด็กชายนนทพร แคนเตรียม

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๒๘
เด็กชายก้องสกุล หลวงรักษ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๒๙
เด็กชายพรพรม สุขใจมิตร

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๓๐
เด็กชายชยากร หนูจันทร์

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงนิภาพร ศรีหมืนแกน

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงพิริษา บาลี

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงนำตาล คงรืนเริง

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๓๔
เด็กชายพีรดิษฐ์ พันธ์จำนงค์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๓๕
เด็กชายธนกร ใจกุม

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายหัสธพล นามวิชา

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๓๗
เด็กชายกันตวิชญ์ เหลาชัย

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายกฤษดา พรอิชยานนท์

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๓๙
เด็กชายปฏิพล จำปาม่วงสีสุข

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๔๐
เด็กชายภูริภัทร ศรีปญญาภิรัตน์

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๔๑
เด็กชายชนาธิป ชุติสัจธน

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๔๒
เด็กชายธณุธรรม สีม่วง

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๔๓
เด็กชายอัครวัฒน์ มิถอย

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๔๔
เด็กชายธันวากร น่วมเจิม

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๔๕
เด็กชายธนกฤต ปฏิทัศน์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๔๖
เด็กชายศดายุ เชียงกะเสม

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๔๗
เด็กชายอักษรณรงค์ เตง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๔๘
เด็กชายอัศวเทพ เกิดแย้ม

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๔๙
เด็กชายพีรพัฒน์ โคตรพัฒน์

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ บุบผากลิน

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงจิราภร พิมพ์คำไหล

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงสุภิญญา โพธิคำ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงนภัสกร พรมไพร

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงวรรณวลัย บุตรศาลา

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๙ / ๑๒๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงปวริศา ศุภวรกันต์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงฟาใหม่ กาญจนโภคิน

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงวราธาร หวานใจ

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงเพชรแพรวา เงือกนำ

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๕๙
เด็กชายมงคล วัฒสุข

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๖๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุญอำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๖๑
เด็กชายรัชชานนท์ คงแสง

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงชนัญชิดา เรืองสมบัติ

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงอชิรดา ทินเทียง

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายกรวิชญ์ สุขรอด

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๖๕
เด็กชายเปนหนึง

่

ตลาลักษณ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงภัทรภร กันวิหก

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงหทัยรัตน์ เพชรจันทร์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงพีรดา พุกเศรษฐี

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๖๙
เด็กชายนิธิศ ครัยนนท์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๗๐
เด็กชายอธิวัฒน์ บุญริว

้

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงกวินทิพย์ ปนฟวง

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๗๒
เด็กชายอนุรักษ์ ผ่องแผ้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงดลภัค จันทร์ศรี

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๗๔
เด็กหญิงธัญญเรศ จันทร์สว่าง

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๗๕
เด็กชายณปวร วัฒยากร

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๗๖
เด็กหญิงญาดา โนนขุนทด

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๗๗
เด็กหญิงสุชาดา เก๋งทอง

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๗๘
เด็กชายกิตติพงศ์ ทองสุข

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๗๙
เด็กชายทีโอ งามเกิด

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๘๐
เด็กชายขจรยศ เหง้าละคร

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๘๑
เด็กชายวิศรุต เรืองพุทธ

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๘๒
เด็กชายสิรภัทร บุญริว

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๘๓
เด็กชายเมธานนท์ อดใจ

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๘๔
เด็กชายสหรัฐ สมประสงค์

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๘๕
เด็กชายธีรภัทร พรรณวิเชียร

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๘๖
เด็กชายณัฐภูมิ น้อยพันธุ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๘๗
เด็กชายนพดล เจ็ดจัด

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๘๘
เด็กชายกรวิชญ์ ยะงาม

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๘๙
เด็กชายธนกร สงฆ์นางรอง

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๐ / ๑๒๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๐๖๙๐
เด็กชายปรัชญา วันขวัญ

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๙๑
เด็กชายศิวกร บัวแพง

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงกฤตกานดา ชาญเจริญ

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงวชิรญาณ์ วงษ์ตา

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงแพรพลอย โพธิพิทูล

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงพรรณวดี บุญกลาง

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ สมประสงค์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงนิจจารีย์ ทองจันทร์

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงศศิธร สิทธิชัยเจริญ

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงสุมิตตรา คำมี

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงสิรีธร หาญโคกกรวด

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา จันทบ่อโพธิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงเบญจมาศ ศรีแก้ว

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๐๓
เด็กชายสุทธิภัทร ทาแกง

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๐๔
เด็กชายสรยุทธ หมายดี

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๐๕
เด็กชายธนบดินทร์ ภูงามดี

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงอรวดี บุญริว

้

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงนภัสกร สมจิตร

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๐๘
เด็กชายธนภูมิ จันจุติ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๐๙
เด็กชายธนภัทร จันจุติ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงสุณัฐธิดา ไถวศิลป

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงปรีญาภรณ์ อยู่มาก

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๑๒
เด็กหญิงปรียาภัทร ชูฉัตร์

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงวริศรา สวนอาจ

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงทิฆัมพร รอดยิม

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงธัญญรัตน์ จันทร์สว่าง

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๑๖
เด็กชายพชร วงศ์ภักดี

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๑๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุขแสงใส
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๑๘
เด็กชายพัทนดนย์ แตงกลับ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๑๙
เด็กชายอนุวัฒน์ เกียรติดำรงค์

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๒๐
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทะสอน

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๒๑
เด็กชายณัฐวัตร ท่าทาง

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๒๒
เด็กชายอนุรักษ์ สังข์มุ

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๒๓
เด็กชายศุภวิชญ์ แซ่เล้า

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๒๔
เด็กชายสรณรัชฏ์ โยฆะวัฒน์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๑ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๐๗๒๕
เด็กชายพีรพล หมืนราม

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๒๖
เด็กชายธนดล กิตติพงษ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๒๗
เด็กชายออมสิน บุตรสุข

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๒๘
เด็กชายชนน อยู่สวัสดิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๒๙
เด็กชายอนพัทย์ เทียนเพ็ชร

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๓๐
เด็กชายเตวิช อินอ่อน

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๓๑
เด็กชายพงศ์ภรณ์ จึงมีสุวรรณ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๓๒
เด็กชายภานุวัฒน์ รัตนโชติ

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๓๓
เด็กหญิงรินรดา สอนสิงห์

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๓๔
เด็กหญิงอภิชญา พวงนาค

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๓๕
เด็กหญิงณัฐธิดา เจริญลอย

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงรมิตา ดิษเสถียร

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงเนตรนภา พูลพร

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงภัทรภรณ์ พลอยยอด

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงปยะฉัตร สิทธิรุ่ง

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงวรรณกร นุตาดี

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงกฤษฎาพร ศรีกะชา

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงณัฐณิชา เจนวิทยโอฬาร

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงรัตนวดี หาโคตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงชนกานต์ ศรีรัตน์ประเสริฐ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงวรัชญา ภารพงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงอริศรา ละออเอียม

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๔๗
เด็กชายมฆธร สงวนงาม

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๔๘
เด็กชายอรรถพร เนียรมงคล

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๔๙
เด็กชายธีระกิตต์ อ่อนจ่าง

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๕๐
เด็กชายภัทร การะเกด

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงศิระมนตร์ ภูพสุพันธุ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงปณณพร มูลละม่อม

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงกิตติมา กันไชย

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงอริศรา หมายครอบ

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๕๕
เด็กชายพันกนก คงบำรุง

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงปุณยนุช มูลละม่อม

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงกัญชรส ลีลุเดช

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงสุภาวิตา จิรรัตนสกุล

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงพิมพ์แพรวา ช่างเหล็ก

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๒ / ๑๒๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๐๗๖๐
เด็กชายณัฐพล คิดฉะเพาะ

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๖๑
เด็กชายพีรภัทร จันทร์เรืองศร

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงภัทรธิดา ไวฉลาด

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๖๓
เด็กชายศิวะบุตร สระบัว

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงอัญธิมา จันทรเมธา

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๖๕
เด็กชายคณสรณ์ สุขสุวรรณ

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๖๖
เด็กชายคณาธิป มีมงคล

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๖๗
เด็กชายกฤษฎินันท์ ปานสมบรูณ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๖๘
เด็กชายทวีทรัพย์ พึงไชย

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๖๙
เด็กชายเจตนิพัทธ์ หินแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายอภิวิชญ์ ธิสารสังข์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๗๑
เด็กชายภูนิภัทร ทับฤทธิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงสุชัญญา ศรีหาตา

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๗๓
เด็กชายนพรัตน์ น้อยสุวรรณ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงสรัญญา แซ่โล้ว

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงพันธิตรา นีราณิชกุล

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๗๖
เด็กชายศราวุธ ค้อกล้าสุดใจ

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายธวัชชัย วังภูมิใหญ่

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๗๘
เด็กชายอัครดนัย สุทธิประภา

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๗๙
เด็กชายภาคิน ภูสีฤทธิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๘๐
เด็กชายนันทวัฒน์ อนันต์วรานนท์

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๘๑
เด็กชายกรรณวัฒน์ เพชรชวาลวัฒน์

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๘๒
เด็กชายภูเบศ คำบูรณ์โชติกร

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงพรพิชล พรมกอง

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงธนิษฐา พงษ์หวาน

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงอัยลดา ประทุมพวง

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๘๖
เด็กชายปุณณัตถ์ พุลสวัสดิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงปนิตา วงษ์ตา

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงธราธิป โพธิศรี

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๘๙
เด็กชายศราวุธ ศรีโบราณ

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๙๐
เด็กชายกฤต ราชแพทยาคม

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงประภัสสร อิสาณ

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงกานต์ธิดา เทพธุลี

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๙๓
เด็กชายทวิพัฒน์ ดีสวัสดิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๙๔
เด็กชายสุขเกษม เจริญธรรม

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๓ / ๑๒๗
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สป ๒๕๖๐/๐๗๙๕
เด็กหญิงอรัญญา นันทะเสนา

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๙๖
เด็กชายวุฒิพงศ์ โพธิชัย

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๙๗
เด็กชายธนกฤต วัสศิริ

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๙๘
เด็กชายวิธวินทร์ สุผา

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงอัญชิสา หาญเวช

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงธนภรณ์ สุขจันทร์

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๐๑
เด็กชายภูมินทร์ เกตุสำราญ

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงธนัญญา นาสนม

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงชณิกา ชูชาญ

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๐๔
เด็กชายธีรภัทร ศรีอนุศิษฎ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงณัฏฐณิชา กัณหา

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๐๖
เด็กชายสุพัฒน์ นาคทัพ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๐๗
เด็กชายพุฒิพัฒน์ ศรีสวรรค์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๐๘
เด็กชายอติพงษ์ ชูเย็น

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๐๙
เด็กชายอลงกรณ์ มณีเปรม

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงพรนภัส สมควร

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงวรรณณิสา นามมา

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายณัฐกิตติ

์

พิศาลพัฒนโสภณ ๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๑๓
เด็กชายณัฐพล ธุระศักดิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๑๔
เด็กชายอภิศักดิ

์

ไกสุดธา
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงวราภรณ์ สันติคุปตพงษ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๑๖
เด็กชายภูษิต เม่นพรม

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงจินดารัตน์ สูงสุด

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงภาวินี บุญเกิด

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๑๙
เด็กชายสันติ ใจวงค์

๒๐/๘/๒๕๔๘
คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายปรวุฒิ แสงฉาย

๑๖/๑/๒๕๔๘
คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๒๑
เด็กหญิงสุวดี สุขไกร

๑๑/๖/๒๕๔๘
คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงสุพรรษา จันทวี

๑๕/๒/๒๕๔๙
คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๒๓
เด็กชายเพชรมณี เหมียดบำรุง

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงศิริมา ทองบ่อ

๔/๑๒/๒๕๔๘
คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๒๕
เด็กชายวิชิต สุวัฒน์ธนากร

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงสุพิชชา อุ๊ยเพ็ชร ๗/๒/๒๕๔๙ คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงเย็ยฤดี สามพิมพ์

๒๒/๒/๒๕๔๙
คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๒๘
เด็กชายชิษณุพงศ์ ศรีสัมฤทธิ

์

๖/๑๐/๒๕๔๘
คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงแพรวรรณ ผาชา

๑๒/๗/๒๕๔๘
คลองใหม่ วัดแพรกษา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๔ / ๑๒๗
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สป ๒๕๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงชลธิชา เหมือนท้วม ๒/๙/๒๕๔๘ คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๓๑
เด็กชายศุภมิตร เฮงสมบุญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงวริศรา ยอดอินทร์ ๖/๖/๒๕๔๘ คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงมุขสุดา พรหมบุตร

๒๘/๔/๒๕๔๙
คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงณัฐธิดา แสงกิริยา

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๓๕
เด็กชายพชรดนัย เจริญคุณ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงนฤมล เตียวตระกูล

๓๐/๕/๒๕๔๘
คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงกาญจนาพร บำรุงอินทร์

๒๘/๔/๒๕๔๘
คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงสุภัสสร จันทรา

๓๐/๑/๒๕๔๙
คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๓๙
เด็กชายพงษ์เจริญ เมืองขุนทด

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๔๐
เด็กหญิงศิริวรรณ คำอินต๊ะ

๒๐/๙/๒๕๔๘
คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๔๑
เด็กหญิงเมกุมิ ฮาจิโจ

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๔๒
เด็กชายอิศวะ จันทร์แก้ว

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๔๓
เด็กชายพุทธิชาติ ยุทธณรงค์ศิลป ๙/๕/๒๕๔๙ คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงอรวรรณ อินทะโชติ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๔๕
เด็กชายพีรพัฒน์ อ่วมเจริญ

๒๖/๗/๒๕๔๙
คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงจีรนันท์ มะลิวัลย์ ๑/๔/๒๕๔๘ คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๔๗
เด็กชายจิรวัฒน์ เวกสูงเนิน

๒๓/๔/๒๕๔๙
คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๔๘
เด็กชายยชกรวิชณ์ วริยะปรุฬห์

๒๖/๖/๒๕๔๘
คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๔๙
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ทวีสุข
๒๐/๒/๒๕๔๙

คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๕๐
เด็กชายศุภกิจ ทวีผล

๒๔/๓/๒๕๔๙
คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๕๑
เด็กชายอัมรินทร์ ปุยโส

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงปรายฟา พงษ์เพ็ง

๒๓/๓/๒๕๔๗
คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงสุกัญญา จรรยา

๒๑/๕/๒๕๔๗
คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๕๔
เด็กชายมินต์ธฐา เดินด่วน ๑/๒/๒๕๔๗ คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงบุษรา จันทร์เพ็ง

๔/๑๑/๒๕๔๗
คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๕๖
เด็กชายธนภัทร เกศกัณฑ์

๒๔/๔/๒๕๔๘
คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๕๗
เด็กชายพงศภัค จันทปญญา

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๕๘
เด็กชายวัชรากร สุดใจ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๕๙
เด็กชายพัชรพล สุริวงค์

๑๘/๒/๒๕๔๗
คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๖๐
เด็กชายภูบดินทร์ เอียมวิไล

่

๓๐/๘/๒๕๔๘
คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๖๑
เด็กชายธีระพัฒน์ บุญโต

๑๐/๘/๒๕๔๗
คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงปทมา รอดภัย ๕/๕/๒๕๔๘ คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๖๓
เด็กหญิงณัฐธิชา ชุมพล ๒/๙/๒๕๔๗ คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงอุษณีย์ อินทุย

๓/๑๑/๒๕๔๗
คลองใหม่ วัดแพรกษา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๕ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๐๘๖๕
เด็กชายสุธี รักถิน

่

๑๐/๙/๒๕๔๗
คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงชนิกานต์ จันทนะเสวี

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๖๗
เด็กชายณัฐพล ไชยสุวรรณ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๖๘
เด็กชายธัชพล มาแสวง ๓/๖/๒๕๔๗ คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๖๙
เด็กชายเจษฎา บินรัมย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงพรธิชา นานำเพชร

๒๐/๑/๒๕๔๘
คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๗๑
เด็กชายถิรวัฒน์ คูสำโรง

๑๖/๑/๒๕๔๘
คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๗๒
เด็กชายระพีพัฒน์ หอมยิง

่

๑๘/๗/๒๕๔๗
คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงอัฐภิญญา ศรีสันทัด ๑๙/๑๒/๔๗ คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๗๔
เด็กชายสุทธิภัทร มีนาม ๕/๔/๒๕๔๗ คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๗๕
เด็กชายธนพัฒน์ โกมลมาลย์

๑๙/๔/๒๕๔๗
คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงณัฏฐณิชา คงเกิด

๒๗/๔/๒๕๔๖
คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงมนัสนันท์ อู่สำราญ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงโสภิตา หงวนตัด

๒๒/๓/๒๕๔๖
คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๗๙
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญเสริม

๒๒/๓/๒๕๔๗
คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๘๐
เด็กชายชัยสิทธิ

์

เหมือนท้วม

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงพรพิมล พันธุ์สุข ๓/๗/๒๕๔๖ คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๘๒
เด็กชายชนะชัย บุญขาว

๕/๑๑/๒๕๔๖
คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๘๓
เด็กชายวิรุจน์ ศรีบัว

๒๑/๖/๒๕๔๖
คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๘๔
เด็กชายนันทชัย ฟกทอง ๓/๑/๒๕๔๕ คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๘๕
เด็กชายบุรินทร์ รูปสะอาด

๒๑/๕/๒๕๔๕
คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๘๖
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ผลดิลก

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๘๗
เด็กชายเจษฎา โพระนก

๑๘/๗/๒๕๔๖
คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๘๘
เด็กชายกฤษดา เจนกลาง

๒๑/๗/๒๕๔๖
คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๘๙
เด็กชายอนุภัทร แสวงบุญ

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงพรรณราย ก๋งเกษม

๑๓/๑/๒๕๔๗
คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๙๑
เด็กชายวัชระ ชะยุมาตร ๘/๔/๒๕๔๗ คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๙๒
เด็กชายธนศักดิ

์

ไกรสรธุวานนท์ ๑/๑/๒๕๔๖ คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงนุศรา จำปาพันธ์ ๖/๓/๒๕๔๗ คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๙๔
เด็กชายสมพร จันชุ่ม

่

๑๙/๔/๒๕๔๖
คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๙๕
เด็กชายบรรพต ชุ่มชืน

่

๑/๕/๒๕๔๗ คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๙๖
เด็กชายธงชัย ดรพันธ์พล

๑๗/๔/๒๕๔๕
คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๙๗
เด็กชายวิศวะ ฉายวิโรจน์วิทย์

๒๑/๙/๒๕๔๕
คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๙๘
เด็กชายศุภณัฐ เอียมวิไล

่

๑๔/๑/๒๕๔๖
คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงทิพวรรณ ปากเสียงดี

๒๒/๙/๒๕๔๕
คลองใหม่ วัดแพรกษา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๖ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ ปนเงิน

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงจีรพันธ์ คงสุจริต ๙/๖/๒๕๔๕ คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๙๐๒
เด็กหญิงนันทนา จันทะรังษี

๘/๑๑/๒๕๔๕
คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๙๐๓
เด็กชายคชรักษ์ เขจรรักษ์

๒๘/๖/๒๕๔๕
คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๙๐๔
เด็กหญิงนรินทร แวงวรรณ

๒๙/๑/๒๕๔๕
คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายนพวิชญ์ วาณิชกิจอนันต์

๑/๑๐/๒๕๔๕
คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงนิภัทธา พันธ์ไม้สี

๑๔/๖/๒๕๔๔
คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๙๐๗
นายสมชาย เพ็งลาภ

๒๑/๑๐/๒๕๑๗

คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๙๐๘
นางวรรณพร ชลิศราพงศ์

๑๕/๓/๒๕๑๙
คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๙๐๙
นางนภัสธมล ทองนอก

๒๓/๖/๒๕๑๘
คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๙๑๐
นางสาวชุลีพร ขำมาก

๑๙/๑๒/๒๕๒๗

คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๙๑๑
นางสาวรถชรินทร์ กองเพชร

๔/๑๐/๒๕๒๕
คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๙๑๒
ว่าทีร้อยตรีชัยประชา

่

รักษาศรี ๒/๕/๒๕๒๖ คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๙๑๓
นายมานิตย์ นิลนนท์ ๒/๖/๒๕๒๑ คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๙๑๔
นางสาวดวงกมล สอนเสถียร

๑๘/๑๑/๒๕๓๒

คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๙๑๕
นางสาวพรรษา อินทร์สวัสดิ

์

๒๙/๗/๒๕๓๑
คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๙๑๖
นางสาววราภรณ์ คำบุญเรือง ๔/๗/๒๕๒๒ คลองใหม่ วัดแพรกษา  

สป ๒๕๖๐/๐๙๑๗
เด็กหญิงภัคจิรา ชดช้อย

๓๐/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๑๘
เด็กหญิงภัครมัย พวงทอง ๗/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงพิมพ์ลดา กาสี

๒๓/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๒๐
เด็กหญิงกัญญาภัค ผิวผ่อง

๑๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๒๑
เด็กหญิงชลนรรจ์ รักกมล

๑๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๒๒
เด็กชายสหรัฐ พรหมสุวรรณ์

๒๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๒๓
เด็กชายสิงหา เนียมสำเภา

๑๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๒๔
เด็กชายวัชระ กอร่ม

๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงปานชนก บุญศักดิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงอติมา แซ่ซึง ๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงสุชาดา อำภิรมย์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๒๘
เด็กชายปธานิน อเนกธนโรจน์กุล

๒๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงวรางคณา เงินเจือ ๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงอารียา รัตนบุตร ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงวรินทร พรมดรกอย

๑๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงกมลวรรณ สุขแสวง ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงปานระพี คำศิริ

๒๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงสุภาพร มหาภาพ

๑๐/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๗ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงปญญดา ศรีประสิทธิ

์

๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงชุติกาญจน์ พันธ์พึง

่

๒๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงจุฑามาศ จีนสุขแสง ๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๓๘
เด็กชายพุฒิพงษ์ ร่มโพธิภักดิ

์ ์

๒๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๓๙
เด็กชายธิติคม หลอมมาลี

๑๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๔๐
เด็กชายธราธร ปรากฏกล้า

๒๐/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๔๑
เด็กชายวีรวิชญ์ เลิศพัชรอธิพร

๑๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายธนวิชญ์ โกวิทวิทยากูล

๒๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๔๓
เด็กชายศักรนันทน์ โพธิทอง

์

๒๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงธนพร

หาดทวายกาญจน์ ๒๗/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงนภัทร วัชรทัศนกุล

๒๓/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงณัชฐริณีย์ ทองโต

๑๐/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงศิริโสภา สินธุรักษ์

๑๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงศรุดา ชวนะสิทธิ

์

๒๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๔๙
เด็กหญิงอรษิกาญ บำรุงรัตน์

๒๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงอรุณี พันธ์สาย

๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๕๑
เด็กหญิงชญานี คาดสนิท

๑๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงโยษิตา โตพุ่ม

๑๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงศิริพร ทัพเจริญ

๒๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงอาเครญา ปานแดง

๒๗/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงพีระดา ณรงค์ศรี

๒๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงบัวชมพู สกุลแฟง

๒๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงณัฐณิชา โอริศ

๑๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๕๘
เด็กหญิงนาราภัทร จันทร์ธิติ

๒๐/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายอเนชา จิววิชัย ๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๖๐
เด็กชายทรงยศ ไตรสุวรรณ ๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๖๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ขวาธิจักร
๒๘/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๖๒
เด็กชายธีรพงษ์ อินต๊ะบุรี

๑๕/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๖๓
เด็กชายภูสิทธิ ศิริสัมพันธ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๖๔
เด็กชายธราเทพ สมบูรณ์

๑๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๖๕
เด็กชายพรมพิทักษ์ สายสังข์ ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๖๖
เด็กชายธนัทวัฒน์ แสงดิษฐ์ธนินี ๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๖๗
เด็กชายนิธิกร กรัดศิริ

๑๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๖๘
เด็กชายรัชชานนท์ พึงศรี

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๖๙
เด็กชายปฐวี ชัยประเสิรฐ

๒๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๘ / ๑๒๗

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๐๙๗๐
เด็กชายอรรถพล จินดากาญจน์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๗๑
เด็กชายพุฒิพงศ์ ตุ้มคุ้ม

๒๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๗๒
เด็กชายอนุวัฒน์ เพชรรัตน์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๗๓
เด็กชายเอกรัตน์ ขจรบุญ

๒๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงเมธิดา แก้วคูนอก

๑๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๗๕
เด็กหญิงอภิชา เรืองวิเศษ

๑๒/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงพิชชาพร เหล่าชุมพล

๒๗/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๗๗
เด็กหญิงศศินา พลอำนวย ๖/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงอัจจิมา ครองบุญ

๒๖/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงดวงกมล แถบทอง ๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๘๐
เด็กหญิงอาทิตยา ปากดี ๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๘๑
เด็กหญิงชนัฎดา ธีระจันทร์

๑๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๘๒
เด็กหญิงมธุรส มะลิเลิศ

๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงเจนจิรา สันทาลุนัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีจำนงค์

๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงณัฐธิดา พัดค้อ

๓๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๘๖
เด็กชายติณณภพ นิลสม

๒๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๘๗
เด็กชายสิทธา เนียมสำเภา

๒๓/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๘๘
เด็กชายณราวุฒิ เทียงภักดิ

่ ์

๑๒/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๘๙
เด็กชายรัชชานนท์ น้อยตุลัง

๒๗/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๙๐
เด็กชายอานนท์ งามมาก

๑๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๙๑
เด็กชายมโนรมย์ สุรปญญาวุฒิ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๙๒
เด็กชายอธิบดี บุญกาญจน์

๑๐/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๙๓
เด็กชายธนภัทร สวนนุ่ม ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๙๔
เด็กชายวรินทร สุนทรน้อย

๑๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๙๕
เด็กชายสรวิชญ์ มนุญโญ

๒๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๙๖
เด็กชายพรรษา แซ่คู่

๑๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๙๗
เด็กชายพีรวิส รักษารัก ๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๙๘
เด็กชายภูตะวัน อุณรหิต ๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงสุพัตรา พรหมสุวรรณ์

๒๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงปณริญา คงเวียงพล

๒๙/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงจารุนันท์ พลชัย ๘/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงณัชฌา บุญธาราวรรณ

๑๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงจิณณรัตน์ กุนอก

๑๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงจิตติมาศ หอมจันทร์ ๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒๙ / ๑๒๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงอริสราภรณ์ รักวงษ์ไทย

๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงชมพูนุช รัตนศิลปน

๑๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงสโรชินี มังสา

๑๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงชนิตา วงษามิง

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๐๙ เด็กหญิงวารินทร์รัตน์
พลพิทักษ์

๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๑๐
เด็กหญิงชนิตา กลันสว่าง

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงณิชา ลพลำเลิศ

๒๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงพิมพากรณ์ อุ่นมาก ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงศุภรัตน์ ชัยรัตน์ ๓/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงเพชรนำหนึง

่

เริงหาญ ๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงณิชากร แถวถึก ๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงอัญมณี พืนชัยภูมิ

้

๒๐/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงอรุณรัตน์ พรมลี

๑๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๑๘
เด็กชายปฎิพล แฝงฤทธิหลง

์

๘/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๑๙
เด็กชายจีรศักดิ

์

โพธิสุวรรณ

์

๒๑/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๒๐
เด็กชายศักดิดา

์

เทียมเทศแก้ว
๑๐/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๒๑
เด็กชายนัยวัฒน์ เชิญขวัญมา ๒/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๒๒
เด็กชายสราวุฒิ ช้างใจกล้า

๒๐/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๒๓
เด็กชายภวินท์ สุภาพคำ

๒๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๒๔
เด็กชายธาดา ก้อนผา

๒๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๒๕
เด็กชายอชิตพล ไชยทุม

๒๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๒๖
เด็กชายปฐมฤกษ์ จันทร

๓๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๒๗
เด็กชายวรินทร แสนปก

๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๒๘
เด็กชายพฤศจิกาไชย ศรีจงใจ

๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๒๙
เด็กชายณัฐภูมิ โพธิทอง

์

๑๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๓๐
เด็กชายชุติพล บุณยามระ

๑๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๓๑
เด็กชายวัชริศ คล้ายสุวรรณ์

๑๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๓๒
เด็กชายอนุวัตน์ ทิพย์ประเสริฐ ๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๓๓
เด็กชายกฤตภัค อินต๊ะสม

๑๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงชยากร ศรีปญญาภิรัตน์

๒๕/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงภัทราพร ครบุรี

๑๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงลิตา แก้วไทรค้วน

๑๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงนิรุชา ขุนโต

๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงไปรยา ใจเย็น ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงณภัทร พิมชะนก

๑๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๐ / ๑๒๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงสุวัจนีย์ กล้าหาญ

๑๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงอภิญญา ผลบุญ

๒๐/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๔๒
เด็กหญิงภัทรลภา สามัญจิตต์

๑๐/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๔๓
เด็กหญิงศศิภา สุขโรจน์อนันต์

๑๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๔๔
เด็กหญิงธนวรรณ สุขสุวรรณ ๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงอนันญตา สังวาล

๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๔๖
เด็กหญิงนวพร อนุมาตย์

๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงช่อเพชร ใจสบาย

๒๕/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๔๘
เด็กชายสหัสวรรษ บุญส่ง

๑๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๔๙
เด็กชายพศวีร์ ดอนภิรมย์

๑๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๕๐
เด็กชายนราวิชญ์ โสภถา

๑๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๕๑
เด็กชายธนกฤต ฤทธิเดช

๒๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๕๒
เด็กชายปุญยวีร์ แสงเสวต

๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๕๓
เด็กชายพัชพล สินเธาว์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๕๔
เด็กชายพรรวินท์ ศิลปเวช

๑๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๕๕
เด็กชายภูริพัต รัตนสัมฤทธิกุล

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๕๖
เด็กชายปวริศร อุ่นจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๕๗
เด็กชายธราเทพ จันทรสมบัติ ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๕๘
เด็กชายรัชพล พรมสวัสดิ

์

๒๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๕๙
เด็กชายพีรพัฒน์ รอดเสียงลำ

๑๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๖๐
เด็กชายนันทชัย บาลเย็น

๒๓/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๖๑
เด็กชายตะวัน นำจันทร์

๑๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงรังสิมา พูลสวัสดิ

์

๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงศิลา โจมรัมย์

๒๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงมณีรัตน์ มีมังคัง

่ ่

๑๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงพิมพ์วิภา ทองเทพ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงลักษิกา หล้าสุพรม

๓๑/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงพรนิภา เนตรมณี

๒๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงวรัญญา คุ้มบุ่งคล้า ๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงศศิธร ประทุมแก้ว

๑๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงเพชรวดี วงษ์ตังมัน

้ ่

๒๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๗๑
เด็กชายรัชชานนท์ พิมพ์ทรัพย์

๒๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๗๒
เด็กชายสาริค์ เทพสุภา ๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๗๓
เด็กชายปฐมเดช จันทร

๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายณัฐวัฒน์ ศรีเขตร์การ

๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๑ / ๑๒๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๑๐๗๕
เด็กชายบวรภัค ดิษฐการ

๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๗๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ไชบำรุง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๗๗
เด็กชายพุฒิพงศ์ สังฆ์ทิพย์

๒๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๗๘
เด็กชายจุลจักร เจริญสุข

๒๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๗๙
เด็กชายณัฐกร สะกุนี ๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๘๐
เด็กชายจิรภัทร์ รอดกลิง

้

๑๓/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๘๑
เด็กชายคชภัค ธนโชคการกิจ

๑๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๘๒
เด็กชายสิริชัย งอแงเขา

๒๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายสุธินันท์ สนธิศักดิ

์

๒๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๘๔
เด็กชายวุฒินันท์ หอมโชติ

๑๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๘๕
เด็กหญิงอริญชยา ตันทา ๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๘๖
เด็กหญิงสุธิตา จวงพลงาม

๑๙/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๘๗
เด็กหญิงอารีญา นาคพันธุ์

๒๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๘๘
เด็กหญิงปานแก้ว ปนนิตย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงขนิษฐา บุษฉัยยา

๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงฐิตาพร แอเขียม

่

๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๙๑
เด็กหญิงวรรณราช ขันธ์สะอาด

๒๗/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงภัททิยา พขันทอง

๒๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงชณิกดาภา รัตนะรัต ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงพัทธนันท์ รู้ทำนอง ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงอาภาภรณ์ ระเบียบดี

๑๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๙๖
เด็กชายชูเกียรติ ศรีทอง ๘/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๙๗
เด็กชายสันติภาพ จิตรแก้ว ๒/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๙๘
เด็กชายพีระวัชญ์ อุทัยนนท์

๒๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๐๙๙
เด็กชายภูริภัทร์ ตรีพรม

๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๐๐
เด็กชายวัชรวิทย์ สุขสินธุ์ไพบูลย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๐๑
เด็กชายกัลชากร ผ่องใส ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๐๒
เด็กชายเนวิน พงษ์โนรี

๒๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๐๓
เด็กชายณัฐพงศ์ กุลธนวุฒิ

๑๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๐๔
เด็กชายกีรติ แตงโสภา

๒๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๐๕
เด็กชายวัชรพล จันทร์เกษ ๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๐๖ เด็กหญิงอัจฉราพรรณ
แสงสว่าง

๒๐/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงเพชรรินทร์ โชติวุฒิเดโช

๑๔/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงมณณิชา กลอยยิง

่

๑/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๐๙
เด็กหญิงสุนันทา วงค์ตาหล้า

๑๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๒ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ สาระภี

๒๖/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๑๑

เด็กหญิงศิริวิมล บำเพ็ญทาน ๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๑๒
เด็กหญิงนฤกานต์ บัวแพร

๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๑๓

เด็กหญิงวันเพ็ญ มูลสาร
๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๑๔

เด็กหญิงมัทณีญา กลิงค้างพลู

่

๑๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๑๕

เด็กหญิงพิชญาภัค แทนคำ
๒๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๑๖
เด็กหญิงพรประภา งามอุโฆษ

๒๖/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๑๗

เด็กหญิงกวินทิพย์ ตรวจงูเหลือม
๑๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๑๘

เด็กหญิงโชติกา สำเภาพงษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๑๙
เด็กหญิงลักษณาวดี ประมวลสุข

๑๙/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๒๐
เด็กชายสหรัฐ คงอยู่

๒๑/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๒๑

เด็กชายปราการ วิจิตรสมบัติ
๑๐/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๒๒

เด็กชายพิพัฒน์ชัย วงศ์อาสา
๑๐/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๒๓

เด็กชายกรณ์ กระแสร์สินธุ์ ๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๒๔
เด็กชายธนกรณ์ ยืนยัง

๑๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๒๕

เด็กชายพลกานต์ จารุภา ๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๒๖

เด็กชายชนกันต์ ปุญญวัฒนะ
๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๒๗

เด็กชายธนภัทร ตัณฑเลิศรัตน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๒๘
เด็กชายอิทธิกร เลาจ๋า

๒๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๒๙

เด็กชายธนิศร ตรงคณารักษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๓๐
เด็กชายจิรภัทร แก้วอำไพ

๑๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๓๑

เด็กชายศรัณย์ เรือนนิล
๒๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๓๒
เด็กชายอาณัติ เอืออารีย์

้

๓๐/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๓๓

เด็กชายรุจิภาส ลาภรุ่งเรืองกุล
๑๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๓๔

เด็กหญิงพิยดา ว่องประจันทร์ ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๓๕

เด็กหญิงวรัญชนา วิถี
๒๕/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๓๖
เด็กหญิงชวิศา มณีศิลป

๓๐/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๓๗

เด็กหญิงศรีวิตรา ทรงรัฐเศรษฐ์
๑๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๓๘

เด็กหญิงพรธิดา ชะรอยรัมย์
๓๐/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๓๙

เด็กหญิงศิริญา ขาวเกตุ ๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงอิศวีร์พร ศรีวิพัฒน์

๒๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๔๑

เด็กหญิงปาริสา เฝาหนองดู่

๑๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๔๒

เด็กหญิงเกวลิน สมบูรณ์
๑๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๔๓

เด็กหญิงลักขณา พุมาเกรียว
๑๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๔๔
เด็กหญิงพรรณพร เสริมนา

๑๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๓ / ๑๒๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๑๑๔๕

เด็กหญิงพิมพ์วิภา จำนงค์
๑๓/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๔๖

เด็กชายโรจน์ระวี เบญมาตย์
๑๐/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๔๗
เด็กชายธนพล ยุราวรรณ

๒๑/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๔๘

เด็กชายธนพงษ์ ธารานิติกุล ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๔๙

เด็กหญิงญาณิศา เกตุบัว
๒๘/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงดวงกมล นิลาคัมม์

๒๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๕๑
เด็กหญิงอธิปฤดี อุส่าห์ดี

๑๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๕๒

เด็กหญิงหทัยรัตน์ จินพละ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๕๓

เด็กหญิงนงนภัส สวนเดช

๒๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๕๔

เด็กหญิงปณิตา ฉายอรุณ
๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๕๕
เด็กหญิงนุชบา ดวงศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๕๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ จำนงศ์สังข์
๑๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๕๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา โทนหาร
๑๗/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๕๘
เด็กหญิงศศิกาญจน์ นนทะวงศรี

๑๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๕๙
เด็กหญิงอาทิตยา ผงทอง

๒๓/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงวรรณษา ผาสุข ๙/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๖๑

เด็กหญิงปณิฉัตร จงจิตร
๑๕/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๖๒

เด็กชายสิงหา บุญยัง
๓๐/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๖๓
เด็กชายปวริศร ธรรมรัชสุนทร

๑๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๖๔

เด็กชายธีรพล ขะคินรัมย์
๒๖/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๖๕

เด็กชายพลศพร กองดวง ๓/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๖๖

เด็กชายเดชธน ลุนสแกวงค์
๒๖/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๖๗
เด็กชายธนคร ทัฬหกิจ ๖/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๖๘

เด็กชายสุวัชร นิลสาตร์
๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๖๙

เด็กหญิงพรทิพย์ เทียงท้องคุ้ง

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๗๐
เด็กชายธวัชชัย ไกรแสน

๑๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๑๑๗๑
เด็กหญิงอารียา อาปาลิโพธิ

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๑๗๒

เด็กหญิงนิตยา ล้อมทองหลาง
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๑๗๓

เด็กหญิงเมธาวี ม่วงอยู่
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๑๗๔
เด็กหญิงสุพรรณทิภา ไม้โคกสูง

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๑๗๕
เด็กหญิงอมรรัตน์ รักษาเขตต์

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๑๗๖

เด็กชายชาคริต เงาเพชร
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๑๗๗

นายนัฐวุฒิ คำอ่าง
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๑๗๘

เด็กหญิงชฎาทิพย์ คำเสนาะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๑๗๙
นางสาวสุปรียา ศาสตร์โพธิ

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๔ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงณิชา สานต๊ะ

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๑๘๑

เด็กหญิงณิชาภา ทองปรางค์นอก
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๑๘๒
เด็กหญิงสลิลทิพย์ รวงผึง

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๑๘๓

เด็กชายภัทรดนัย เกิดสว่าง
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๑๘๔

นางสาวปญจมา ชูขำ
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๑๘๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ จินดาพันธ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๑๘๖
เด็กหญิงณิราธร ศรีชามุกข์

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๑๘๗

นางสาวลลิตภัทร นุวงษ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๑๘๘

เด็กชายเรืองศักดิ

์

ต๊ะแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๑๘๙

นางสาวกัญญาณัฐ สว่างพืน

้

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๑๙๐
นางสาวปราณปริยา ชนะไพร

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๑๙๑

เด็กหญิงภัทรมณ ลาสุดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๑๙๒

นางสาวสุธิดา สุภาวุฒิ
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๑๙๓

เด็กชายภัทรพล ชลแดง
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๑๙๔
เด็กชายอธิป ภูมิโคกรักษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๑๙๕
เด็กหญิงณัฐฑิกานต์ รอดเพ็ชร

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๑๙๖

เด็กชายธนาคาร สิงหเดช
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๑๙๗

เด็กชายปุญญพัฒน์ ศรีทำบุญ
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๑๙๘
นางสาวพรประภา บุญชืน

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๑๙๙

นางสาวดวงพร ดาราน้อย
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๒๐๐
นายธีรพงศ์ สมนาค

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๒๐๑
นางสาวนันทวรรณ อุทัย

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๒๐๒
นายอนพัทย์ อัฐเศรษฐ

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๒๐๓
นายอธิบดี พรมทา

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๒๐๔
นางสาวเจนจิรา สุนทรพจน์

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๒๐๕
นายธนกฤต หนูทรัพย์

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๒๐๖
นายชานนท์ จูมนา

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๒๐๗
นางสาวกุลปริยา วังสี

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๒๐๘ นายกฤษณ์ธรรศปพน
เทพศรินทร์

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๒๐๙
นายมุขพล มังมี

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๒๑๐
นางสาวพรพิมล นวลรัมย์

๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๒๑๑

นายธนบดี นันทกิจ
๐๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๒๑๒

นายธนวัฒน์ เต้าทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๒๑๓

นายภูรินท์ เสมียนชัย
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๒๑๔
นายสุริยา แสนสุขไสย

๒๗/๐๓/๒๕๓๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๕ / ๑๒๗

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๑๒๑๕

นางสาวจันทิวา หิดกำปง
๑๗/๐๘/๒๕๓๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๒๑๖

นางสาวณัชชาปาณ สามะสูต
๐๙/๐๗/๒๕๓๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๒๑๗
นางสาวทิพวัลย์ บังษร

๒๙/๐๑/๒๕๓๐

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๒๑๘

นางสาวนันทิยา ประวันจะ
๐๙/๐๖/๒๕๒๑

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๒๑๙

นางสาววาสิณี ศิริโสดา
๐๕/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๒๒๐
นางสาวสมพงษ์ จันทร์มา

๐๘/๐๗/๒๕๒๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๒๒๑
นางสาวสิริวรรณ ภาวิสิทธิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๓๒

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๒๒๒

นางสาวสุทธิภรณ์ ชินทะเล
๒๙/๐๒/๒๕๓๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๒๒๓

นางสาวสุธาทิพย์ ฃืนผล

่

๓๐/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๒๒๔

นางสาวอภิญญา นิลนิยม

๒๖/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๒๒๕
นางกนกพร ธนู

๐๘/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๒๒๖

นางกันหา ภูนุช
๒๓/๑๐/๒๕๐๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๒๒๗

นางจิตจา เผ่าสามมุข
๒๑/๐๓/๒๕๐๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๒๒๘

นางนิตยา ปรีชาชีววัฒน์
๒๑/๑๒/๒๕๐๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๒๒๙
นางสาวอนุสรา คำหลง

๒๕/๐๘/๒๕๓๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดศรีจันทาราม  

สป ๒๕๖๐/๑๒๓๐
เด็กชายญาณภัทร พระสว่าง

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๓๑

เด็กชายนนทชา อ่อนศรี
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๓๒

เด็กชายนิธิกร อุ่นศรีเพ็ง
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๓๓
เด็กชายปวริศ แสงกำพลี

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๓๔

เด็กชายพิริยะ ราชำ
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๓๕

เด็กชายรัตนพงศ์ ม่วงกระโทก
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๓๖

เด็กชายเริงชัย ยะหัตตะ
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๓๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สืบสิงห์

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๓๘

เด็กหญิงจารุวรรณ พันธุ์ละออง
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๓๙

เด็กหญิงจิรสุดา สุมนานนท์
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงจิราพร มิงขวัญ

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๔๑
เด็กหญิงณัฐณิชา คำกอง

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๔๒

เด็กหญิงณัฐพร สมหารวงค์
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๔๓

เด็กหญิงณิชารีย์
ประดุจพงษ์เพ็ชร

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๔๔
เด็กหญิงนันทลักษณ์ อำนักมณี

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๔๕
เด็กหญิงพรนภัส สุวรรณรัตน์

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๔๖

เด็กหญิงภูฟา สุวรรณพันธ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๔๗

เด็กหญิงรวีนิภา ชาติมูลตรี
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๔๘

เด็กหญิงศศิกานต์ พูลผล
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๔๙
เด็กหญิงอนันตญา จันทร์สองศรี

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๖ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๑๒๕๐
เด็กหญิงอุมาพร วานนท์

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๕๑

เด็กชายคฑาวุฒิ บัวยอม
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๕๒
เด็กชายญาณพัฒน์ เพ็ชรมีศรี

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๕๓

เด็กชายถิรวัฒน์ ปุยทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๕๔

เด็กชายทัตต์ดนัย จิตรตังทรัพย์

้

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๕๕

เด็กชายธนวัฒน์ สมสอาด
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๕๖
เด็กชายนนทกร สุตะวงษ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๕๗

เด็กชายนราวิชญ์ รอดคูณพิพัฒน์
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๕๘

เด็กชายปยดนัย ไปแดน
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๕๙

เด็กชายพชรพล สุวรรณพุ่ม
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๖๐
เด็กชายพีระพัฒน์ ต้นกันยา

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๖๑

เด็กชายรัชชานนท์
ประดุจพงษ์เพ็ชร

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๖๒

เด็กชายสุเมธ วงศ์อัสสไพบูลย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๖๓

เด็กชายอภินันท์ สืบสิงห์
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๖๔
เด็กชายอิทธิพัทธ์ อยู่พุ่ม

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๖๕

เด็กหญิงกฤติยาณี แก้วศรี
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๖๖

เด็กหญิงเกศินี สว่างผล
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๖๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ คนดี
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๖๘
เด็กหญิงจีรวรรณ คงเนียม

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๖๙

เด็กหญิงชนิกานต์ ทรัพย์วิเชียร
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๗๐
เด็กหญิงณัฐชา โรจนพร

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๗๑

เด็กหญิงณัฐธีรา คำปาแฝง
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๗๒
เด็กหญิงนวรัตน์ เรือนรอบ

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๗๓

เด็กหญิงบุณยชา ประกอบผล
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๗๔

เด็กหญิงพิมพ์วิภา สีสะเทียน
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๗๕

เด็กหญิงศุภจิรา นัยวิจารณ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๗๖
เด็กหญิงสุขปรีดา

เหลือมทองหลาง

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๗๗

เด็กชายตันติกร ดวงราษี
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๗๘

เด็กชายทักษ์ดนัย บุษปะเวศ
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๗๙

เด็กชายพงศ์พล ภูมิประเสริฐรุ่ง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๘๐
เด็กชายวัฒนา ไวยพัฒน์

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๘๑

เด็กชายสรยุทธ แซ่ตัง

้

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๘๒

เด็กหญิงช่อเพชร์ แจ่มจำรัส
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๘๓

เด็กหญิงณัฐฑิชา บุญมาศ
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๘๔
เด็กหญิงดวงนภา ผมน้อย

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๗ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๑๒๘๕

เด็กหญิงทีนภา เข็ญภูเขียว
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๘๖

เด็กหญิงธนัญภรณ์ ธนะสมบัติ
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๘๗
เด็กหญิงธมนวรรณ เตียมจุมพล

้

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๘๘

เด็กหญิงนริศรา เมืองอินทร์
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๘๙

เด็กหญิงบุษราคัมภ์ แก้วพัด
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๙๐
เด็กหญิงปณิตา แสงสมิง

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๙๑
เด็กหญิงพรชนก ทองกระโทก

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๙๒

เด็กหญิงพัณณ์ชิตา วิทยาจิรพัฒน์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๙๓

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา อยู่คง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๙๔

เด็กหญิงมุกรินทร์ แก้วอุไร
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๙๕
เด็กหญิงวรรณวลี รูปใส

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๙๖

เด็กหญิงวรวลัญช์ แก่นสา
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๙๗

เด็กหญิงศุภลักษณ์ เกิดบัว
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๙๘

เด็กหญิงสุปภาดา โตสงวน
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๒๙๙
เด็กหญิงสุรีรัตน์ กาละ

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๐๐
เด็กหญิงอนัญญา สุขจิตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๐๑
เด็กชายกิตติภูมิ แอบกระโทก

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๐๒
เด็กชายจารุวิทย์ พรมพุก

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๐๓
เด็กชายณภัทร บานชืน

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๐๔
เด็กชายณวัฒน์ บานชืน

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๐๕
เด็กชายธนากร กนกหงษ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๐๖
เด็กชายมินทาดา พัวพันธ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๐๗
เด็กชายยศกร แกนแก้ว

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๐๘
เด็กชายศิลา กิจทรัพย์ขจร

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๐๙
เด็กชายศิวะกรณ์ เอกจิตร

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๑๐
เด็กชายสิรภพ ด้วงปน

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๑๑
เด็กชายสิรภพ ทองสุทธิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๑๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ต่อวงศ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๑๓

เด็กหญิงกมลทิพย์ ผดุงเมือง
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๑๔

เด็กหญิงญาณิศา ทิมกลับ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๑๕
เด็กหญิงณัฐรัตน์ พร้อมมูล

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๑๖

เด็กหญิงณัฐสุดา ไศลบาท
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๑๗

เด็กหญิงธนัญญา มีสว่าง
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๑๘

เด็กหญิงปยวรรณ สุกเย็น
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๑๙
เด็กหญิงภคพร เหมพลชม

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๘ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงภัคจิรา อยู่สบาย

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๒๑

เด็กหญิงภัทราภรณ์ สารบุญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๒๒
เด็กหญิงลักษมน พรหมเอาะ

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๒๓

เด็กหญิงวริศรา อ้นรักษ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๒๔

เด็กหญิงวิลาสินี นาคประเสริฐ
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๒๕

เด็กหญิงสุธาทิพย์ นิลเพชร
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๒๖
เด็กชายเกียรติยศ ใจเย็น

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๒๗

เด็กชายธนัชญา ลิน
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๒๘

เด็กชายนิติรัฐ นิติรุ่งเรืองกุล
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๒๙

เด็กชายบูรณฤทธิ

์

กิจสถาพรชัย
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๓๐
เด็กชายวงศธร อ่อนสา

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๓๑

เด็กชายศศิเขต มีศิริ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๓๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เปรมกมล
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๓๓

เด็กหญิงเขมศิริ ปญญาวิชัย
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๓๔
เด็กหญิงจิดาภา เรืองสวัสดิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๓๕

เด็กหญิงจิรประภา รุ่งเรือง
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๓๖

เด็กหญิงชญานิน เดชเส้ง
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๓๗

เด็กหญิงชลธิชา ทายา
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๓๘
เด็กหญิงณัฎฐธิดา บัวแก้ว

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๓๙

เด็กหญิงธนารีย์ แสงสว่าง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงธันญรัตน์ ขำปลืมจิต

้

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๔๑
เด็กหญิงนัทฐาวรินทร์

ไชยสวาท
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๔๒
เด็กหญิงเนตรชนก สาวิสิทธิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๔๓

เด็กหญิงปาริตา ปญญาสิทธิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๔๔

เด็กหญิงวรรณิสา กาเผือก
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๔๕

เด็กหญิงวิลาสินี หงษ์ศา
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๔๖
เด็กหญิงสิริมา ดลสุข

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๔๗

เด็กหญิงสุภาพร ศรีสรรพางค์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๔๘

เด็กชายชัยนันท์ ชัยนนถี
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๔๙

เด็กชายณัฐพงษ์ คลังสินธ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๕๐
เด็กชายทวิช ปนเพ็ชร

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๕๑

เด็กชายนันทิพัฒน์ สารสมัคร
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๕๒

เด็กชายปรเมศวร์ ปนเกตุ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๕๓

เด็กชายปลันท์ จันทวงษ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๕๔
เด็กชายพงศภัค ทองฉิม

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๓๙ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๑๓๕๕
เด็กชายสมประสงค์ พวงระย้า

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๕๖

เด็กชายอานนท์ หวานฉำ
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๕๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ ปานคง

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๕๘

เด็กหญิงขนิษฐา ภู่ทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๕๙

เด็กหญิงจณิสตา ลิมประเสริฐ

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๖๐
เด็กหญิงชลกรานณ์ ดันเกาะใหญ่

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๖๑
เด็กหญิงฐิตินันท์ ดิษฐสอน

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๖๒

เด็กหญิงดาวกมล มีอยู่สามเสน
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๖๓

เด็กหญิงดุสิตา แหยมนาค
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๖๔

เด็กหญิงนริศรา กรมแสง
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๖๕
เด็กหญิงนิตยา แสไพศาล

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๖๖

เด็กหญิงนิรชา ดิลกไพบูลย์
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๖๗

เด็กหญิงบัณฑิตา สุขศรี
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๖๘

เด็กหญิงปณิตา ดีวัน
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๖๙
เด็กหญิงพรพิมล วงษ์ชอุ่ม

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๗๐
เด็กหญิงพรไพลิน แสงกล้า

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๗๑

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ปฏิยัตต์โยธิน
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๗๒
เด็กหญิงพิมลพรรณ ดวงติบ

๊

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๗๓
เด็กหญิงภัททิยา ทิวจันทึก

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๗๔

เด็กหญิงมาณิชดา คำศรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๗๕

เด็กหญิงลิลลดา ระบอบ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๗๖

เด็กหญิงศรัญญา ใจกองแก้ว
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๗๗
เด็กหญิงศุภรัสมิ

์

ไพบูลจิตต์
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๗๘

เด็กหญิงษรญพร พงศ์เดชธนา
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๗๙

เด็กหญิงอลิสสา ทองเปอ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๘๐
เด็กชายพฤฒิพัทธ์ สิริตระกูลวงศ์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๘๑
เด็กชายภูริภัทร เดชดวง

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๘๒

เด็กชายวัชรพล ผาสียวน
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๘๓

เด็กชายสิรวิชญ์ นิตย์เจริญ
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๘๔

เด็กหญิงกานต์สิรี โมกมี
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๘๕
เด็กหญิงฉัตรแก้ว อุปโคตร

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๘๖

เด็กหญิงฐิติพร โตมณฑา
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๘๗

เด็กหญิงณญาดา อยู่นคร
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๘๘

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ถูกดี
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๘๙
เด็กหญิงนพวรรณ ศรีมัง

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๔๐ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๑๓๙๐
เด็กหญิงพรนภา พูลสวัสดิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๙๑
เด็กหญิงพลอยชมพู เรืองภัทรโรจน์

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๙๒
เด็กหญิงพัทธวรรณ ทิพย์ปนวงศ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๙๓

เด็กหญิงศตพร เปล่งสงวน
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๙๔

เด็กหญิงศศิประภา สุดสาคร
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๙๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ พุทธิมา
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๙๖
เด็กหญิงเสาวณีย์ จันทร์ศิริสุข

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๙๗

เด็กหญิงอริสา ปนเทียม
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๙๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ เอือนไทยสง

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๓๙๙

เด็กหญิงณัฐวศา พิมพระลับ
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๐๐
เด็กหญิงบุญญปญญ์ ศาสตร์เวช

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๐๑
เด็กหญิงปญญาพร บุญมา

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๐๒
เด็กหญิงพจณิชา ระมังทอง

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงมณีรัตน์ สิมมา

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๐๔
เด็กหญิงสุธิดา ลานทอง

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๐๕
เด็กหญิงอภิญญา ฉาบพิมาย

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๐๖
เด็กชายกลวัชร ฉายรัศมี

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๐๗
เด็กชายจตุภูมิ ชีวะปญญาโรจน์

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๐๘
เด็กชายภูริทัต ศรีนิล

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๐๙
เด็กหญิงจิรัชญา ซิมสุรชาติ

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๑๐
เด็กหญิงณัฐฐาพร ไชยเดช

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๑๑

เด็กหญิงธนัญญา ทิพย์สวัสดิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๑๒
เด็กหญิงนาตยา แก้วเรือนทอง

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๑๓

เด็กหญิงมณตรา สังข์ศิริ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๑๔

เด็กหญิงรวินันท์ มังคุณ
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๑๕

เด็กหญิงศุภิกา อารามพงษ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๑๖
เด็กหญิงอริศรา ปดตังระพา

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๑๗

เด็กชายธนโชติ มาสวัสดิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๑๘

เด็กหญิงกุลธิดา ไกยนิตย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๑๙

เด็กหญิงณภัทร แสนคำนวน
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงณัฐธิดา งามเชย

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๒๑

เด็กหญิงนิรมล บาลจ่าย
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๒๒

เด็กหญิงปาริชาติ สีขาว
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๒๓

เด็กหญิงพัชรพร สุทธิประเสริฐ
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๒๔
เด็กหญิงเพลงพิน เงินทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๔๑ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๑๔๒๕

เด็กหญิงมิงกมล

่

ชูช่วย
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๒๖

เด็กหญิงเรืองลดา บุญเทียน
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๒๗
เด็กหญิงวรวัลย์ หาวิเชียร

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๒๘

เด็กหญิงอัจฉรา ดอกขาวรัมย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๒๙

เด็กหญิงเอมอร บุญเทียน
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๓๐
เด็กชายธีรภัทร์ แจ่มศรี

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๓๑
เด็กชายนิธิศักดิ

์

พุฒเกิด
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๓๒

เด็กชายวรชิต ชอบธรรมกูล
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๓๓

เด็กชายวัชรดล ทองรัตน์
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๓๔

เด็กชายสิงห์ชัย อยู่ทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๓๕
เด็กชายสุริยัณห์ คุ้มทรัพย์

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๓๖

เด็กชายอัครพล จิตรไธสง
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๓๗

เด็กหญิงกัญญานัฐ ผึงทอง

้

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๓๘

เด็กหญิงขวัญนภา โกศล
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๓๙
เด็กหญิงชลมาศ เจียระนันท์

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๔๐
เด็กหญิงทิฆัมพร ทองสุข

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๔๑

เด็กหญิงธีมาพร โนนทอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๔๒

เด็กหญิงนภัสสร ใจรม
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๔๓
เด็กหญิงบงกชกร ภุมมาลา

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๔๔

เด็กหญิงปยนุช ลออสอาด
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๔๕
เด็กหญิงพัชรลักษณ์ ใจพินิจ

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๔๖

เด็กหญิงเมลิตา ดวงสิน
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๔๗
เด็กหญิงวนิดา สุธรรมราช

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๔๘

เด็กหญิงศุภกานต์ กองลาพงษ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๔๙

เด็กหญิงณัฐกานต์ ทิพย์พรหมมา
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๕๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ พุกสุข

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๕๑
เด็กหญิงสุชาดา สนามชวด

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๕๒

เด็กหญิงอารยา ปูหนู
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๕๓

เด็กชายกิตตินนท์ เขจรรักษ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๑๔๕๔

เด็กหญิงวาฤณี ศรีสรรจันทร์
๒๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคันลัด วัดคันลัด  

สป ๒๕๖๐/๑๔๕๕
นางสาวคัทลียา น้อยงาม

๑๗/๑๒/๒๕๑๕

โรงเรียนวัดคันลัด วัดคันลัด  

สป ๒๕๖๐/๑๔๕๖

นางสาวนงนุช สีหานาม ๒/๗/๒๕๒๘ โรงเรียนวัดคันลัด วัดคันลัด  

สป ๒๕๖๐/๑๔๕๗

นางสาวขจิตสรณ์ รอดแดง
๑๔/๐๓/๒๕๑๖

วัดจากแดง วัดจากแดง  

สป ๒๕๖๐/๑๔๕๘

เด็กชายจิรภัทร แหยมสวัสดิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๔๕๙
เด็กชายชาญชัย ชนะศรี

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๔๒ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๑๔๖๐
เด็กชายณัฐพล เปรมกมล

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๔๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีภูมิ
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๔๖๒
เด็กชายปรัชญา จำปาเทศ

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๔๖๓

เด็กชายพิพัฒน์ สุขเมือง
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๔๖๔

เด็กชายศุภโชค เกษสวน
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๔๖๕

เด็กชายสรชัช อุทิศผล
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๔๖๖
เด็กหญิงกนกวรรณ ปฐมคุณธรรม

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๔๖๗

เด็กหญิงณชิตา ทานะกาศ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๔๖๘

เด็กหญิงจอมภัค ซ้ายหุ้ย
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๔๖๙

เด็กหญิงณัฐนรี จุ้ยศุขะ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๔๗๐
เด็กหญิงเบญญาภา สาครสิทธิศักดิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๔๗๑

เด็กหญิงศุภัชญา ฟูกลิน

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๔๗๒

เด็กหญิงอินทิพร โรจนคงอยู่
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๔๗๓

เด็กชายฉัตรชัย ชมเชยวิทย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๔๗๔
เด็กชายบวรภัค อุตราศรี

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๔๗๕

เด็กชายปฐพี สิริเบญจพลสกุล
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๔๗๖

เด็กชายปวริศร์ เขียวน้อย
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๔๗๗

เด็กชายพลภัทร บุญบำเรอ
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๔๗๘
เด็กชายวราวุฒิ เฉลิมเกียรติทวี

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๔๗๙

เด็กชายวรินทร ชมภูนุช
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๔๘๐
เด็กชายวัชรากร โตโปร่งศรี

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๔๘๑

เด็กชายวิชยุตม์ วิฐีชัย
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๔๘๒
เด็กหญิงกัญญภัทร สิงห์ลอ

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๔๘๓

เด็กหญิงชนิกา มากโภคา
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๔๘๔

เด็กหญิงชนิสรา โคกบัว
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๔๘๕

เด็กหญิงดาราพร บุญญาทร
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๔๘๖
เด็กหญิงมนพัทธ์ จันทร

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๔๘๗

เด็กหญิงรักษมล เลิศวณิชกุล
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๔๘๘

เด็กหญิงวชิรญาณ์ เวกสูงเนิน

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๔๘๙
เด็กหญิงสิทธิญาภรณ์

ศรีสุคนธ์ตรัง
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงอัญมณี เกตุจินดา

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๔๙๑

เด็กชายกุลฉัตร ใจจัน
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๔๙๒

เด็กชายทีฆทัศน์ จะแรบรัมย์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๔๙๓

เด็กชายธนิสร สินเภตรา
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๔๙๔
เด็กชายธเนศ แตงเขียว

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๔๓ / ๑๒๗

้



ศ.๘
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๑๔๙๕

เด็กชายธีรโชติ สาคเรศนที
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๔๙๖

เด็กชายพงศกรณ์ วิงวอน
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๔๙๗
เด็กชายพุทธิพงศ์ จันทะมูล

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๔๙๘

เด็กชายวีรภัทร ขาวลำเลิศ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๔๙๙

เด็กชายสมภพ แท่นสุวรรณ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๐๐
เด็กหญิงนฤมล สอนสว่าง

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงรุจิรดา จันบำรุง

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๐๒
เด็กชายปวรุตม์ ศาสตร์สกุล

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๐๓
เด็กชายรัฐภูมิ งอนมาก

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๐๔
เด็กชายอนุภัทร พุ่มเจริญ

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๐๕
เด็กหญิงกนกวรรณ ศรสุวรรณ

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๐๖
เด็กหญิงกานติมา แช่มมณี

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๐๗
เด็กหญิงชนิสรา ชืนชม

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๐๘
เด็กหญิงฐิติกาญจน์ แก้กลาง

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงธนพร สุวรรณพรหม

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๑๐
เด็กหญิงนาตญา ลับสันเทียะ

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๑๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พิมปรุ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๑๒

เด็กหญิงภัทรเนตร เผ่าผาง
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๑๓
เด็กหญิงวรัญญา ก้องแดนไพร

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๑๔

เด็กหญิงวรารัตน์ ชูแก้ว
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๑๕

เด็กชายจักรกพัน เถือนรอด

่

๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๑๖

เด็กชายธนรัตน์ เทียนจันทร์
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๑๗
เด็กชายภานรินทร์ คำสมาน

๒๔/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๑๘

เด็กชายภูริ เฉลิมลอย
๑๒/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๑๙

เด็กหญิงปภัสสร สุขแป
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงพิจิตรา มันภักดี

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๒๑
เด็กหญิงมณฑิตา อักษรแหลม

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๒๒
เด็กหญิงสุพักตร์ตรา อินทร์สุข

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๒๓

เด็กชายทยากร ทรวดทรง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๒๔

เด็กชายไพรรัตน์ คล้ายบัว
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๒๕
เด็กชายสุเมธ แก้วอดิษฐ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๒๖

เด็กชายอภินันท์ เทศขำ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๒๗

เด็กหญิงกนกวรรณ หอมจันทร์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๒๘

เด็กหญิงกูลยา เนืองวัง

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๒๙
เด็กหญิงขวัญสุดา ฤทธิภักดี

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๔๔ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๑๕๓๐
เด็กหญิงธนัชญา เงินยวง

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๓๑

เด็กหญิงธิติญา อาริยกูล

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๓๒
เด็กหญิงปานตะวัน อำพันแสง

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๓๓

เด็กหญิงเยาวเรศ โกมะหะวงศ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๓๔

เด็กหญิงวันใส ศรีสุข
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๓๕

เด็กหญิงวิลาศินี โยธินะเวคิน
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๓๖
เด็กหญิงสมปรารถนา

ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๓๗

เด็กชายธวัชชัย ซู
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๓๘

เด็กชายพรพัฒน์ เต็มใจรัก
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๓๙

เด็กชายพิฌานนท์ เกตุแก้ว
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๔๐
เด็กชายภูริชญ์ ขาวสอาด

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๔๑

เด็กชายภูวนารถ เพ็ญนาดี
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๔๒

เด็กชายศิวะกร ครุฑแฉ่ง
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๔๓

เด็กชายสรวิศ แก้วขาว
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๔๔
เด็กชายสุภฤทธิ

์

หริงทอง

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๔๕

เด็กชายอิทธิพล ศรีลาจันทร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๔๖

เด็กหญิงนริษา เหมือนใจ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๔๗

เด็กหญิงนฤมล ทองสวัสดิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๔๘
เด็กหญิงนำทิพย์ มะนิยม

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๔๙

เด็กหญิงภิญญดา หวานเสนาะ
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงอภิญญา เสริฐวิชา

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๕๑

เด็กหญิงอังสนา เกขุนทด
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๕๒
เด็กชายณรงค์กรณ์ ไกรพุทธ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๕๓

เด็กชายทนุศักดิ

์

ดอกไม้พุ่ม
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๕๔

เด็กชายทรงพล พ่อพิลา
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๕๕

เด็กชายนฤทธิ

์

เดชบูรณ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๕๖
เด็กชายนวพล แท่นสุวรรณ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๕๗

เด็กชายปฐพี เล็กขาว
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๕๘

เด็กชายปณณทัต ขุนประเสริฐ
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๕๙

เด็กชายเมธินทร์ ศรีพานทอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๖๐
เด็กชายสิทธิโชค อบเชย

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๖๑

เด็กชายสุเมต รุ่งเรือง
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๖๒

เด็กชายอนนต์ ประทุม
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๖๓

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ นาคศรีสุข
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๖๔
เด็กหญิงทิฆัมพร ชุ่มชืน

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๔๕ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๑๕๖๕

เด็กหญิงภากร สีกลินหอม

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๖๖

เด็กหญิงวีธรา เอียมสอาด

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๖๗
เด็กหญิงอภิญญา อินทชิต

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๖๘

เด็กหญิงอรสมุทร จันทำ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๖๙

เด็กชายชลธี มาสุขะ
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๗๐
เด็กชายทัตพงศ์ นามโคตร

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๗๑
เด็กชายธนกร ประภาหาญ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๗๒

เด็กชายปรีดา สุระพล
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๗๓

เด็กชายพรชัย ศรีพันธ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๗๔

เด็กชายภมวัฎ จันทร์สวย
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๗๕
เด็กชายรัตนชัย งามพล

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๗๖

เด็กชายรัตนบดี โพธิเทศ

์

๑๕/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๗๗

เด็กชายวัศพล พิศาลพันธุ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๗๘

เด็กหญิงชไมพร จินปนเพชร
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๗๙
เด็กหญิงณัชชารีย์ พูนสวัสดิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๘๐
เด็กหญิงนริศรา แจ่มจันทร์ศรี

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๘๑

เด็กหญิงเรวดี มันคง

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๘๒

เด็กหญิงศตรัศมี รอดอ้น

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๘๓
เด็กหญิงโศรดา ถาวรประเสริฐ

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๘๔

เด็กหญิงเสาวรส อาสานอก
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๘๕

เด็กชายกิจธณพน เกียรติศิลปน
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๘๖

เด็กชายเขมทัต วิสิฐพงศกร
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๘๗
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ จอมเมธี

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๘๘

เด็กชายธีรพัฒน์ เหลืองอ่อน
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๘๙

เด็กชายนาวี ทังสนธิ

้ ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๙๐
เด็กชายพีรภัทร์ แสงคำ

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๙๑
เด็กชายสุริยะ สัมฤทธิดี

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๙๒

เด็กชายหาญณรงค์ แซ่พุ่น
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๙๓

เด็กหญิงจุฑามณี แย้มเผือก
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๙๔

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ดิสกุล
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๙๕
เด็กหญิงณัฎฐธิดา โรจนสังวรณ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๙๖

เด็กหญิงนันทพร เกาสละ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๙๗

เด็กหญิงนิติญา คำใส
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๙๘

เด็กหญิงปยฉัตร เกษร
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๕๙๙
เด็กหญิงปยะธิดา เอียมวิจารณ์

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๔๖ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงพรพิมล เม่นวิจิตร

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงมนัสวี แสงต่วน

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๐๒
เด็กหญิงวรรณา โสภากุล

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๐๓
เด็กหญิงศศิธร หลือประเสริฐ

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

คุณทิพย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๐๕
เด็กหญิงอัญชลิสา ความดี

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงนริศรา สุขโชติ

๒๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง(ศิลาทิราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดบางกระเจ้ากลาง
 

สป ๒๕๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ยิงยงณรงค์กุล

่

๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดบางกระสอบ  

สป ๒๕๖๐/๑๖๐๘
เด็กชายนันทวัฒน์ เอียมสวัสดิ

่ ์

๒๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดบางกระสอบ  

สป ๒๕๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงจิณณ์ญาดา ลีลาเลิศธัญกุล

๑๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดบางกระสอบ  

สป ๒๕๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงภณิดา อัตตวัณโณ

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดบางกระสอบ  

สป ๒๕๖๐/๑๖๑๑

เด็กหญิงหิรัญญิกา ปรากฎ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๕๖๐/๑๖๑๒

เด็กชายภาวัต สุขเกษม
๐๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๕๖๐/๑๖๑๓

เด็กชายฐิติพงศ์ ดีแก้ว
๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๕๖๐/๑๖๑๔
เด็กหญิงสุกัญญา บุญเพ็ง

๒๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๕๖๐/๑๖๑๕

เด็กหญิงปนัดดา คอนวิมาน
๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๕๖๐/๑๖๑๖

เด็กชายภูสิทธิ

์

ตัณฑดิลก
๑๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๕๖๐/๑๖๑๗

เด็กชายอานนท์ อยู่คล้าย
๒๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๕๖๐/๑๖๑๘
เด็กชายธราธร บุญแก้ว

๑๕/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๕๖๐/๑๖๑๙

เด็กหญิงสุกานต์ดา หมอเมือง
๒๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๕๖๐/๑๖๒๐
เด็กหญิงกรรณิกา พนาอดิศัย

๓๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๕๖๐/๑๖๒๑

เด็กหญิงนฤมล สุรสร
๑๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)

วัดบางกอบัว  

สป ๒๕๖๐/๑๖๒๒
เด็กชายกิตติภูชิต

์

ปองนานาค

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสำราญวิทยา วัดบางกอบัว  

สป ๒๕๖๐/๑๖๒๓

เด็กหญิงเขมจิรา เกรียงไกรเลิศ
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสำราญวิทยา วัดบางกอบัว  

สป ๒๕๖๐/๑๖๒๔

เด็กชายธีรภัทร์ บุญนอก

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาเกด วัดปาเกด  

สป ๒๕๖๐/๑๖๒๕

เด็กชายพาโชค ทองคำ
๒๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาเกด วัดปาเกด  

สป ๒๕๖๐/๑๖๒๖
เด็กหญิงนันทิกานต์ คงชมแพ่ง ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปาเกด วัดปาเกด  

สป ๒๕๖๐/๑๖๒๗

เด็กหญิงธัญญธิดา ชืนชม

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาเกด วัดปาเกด  

สป ๒๕๖๐/๑๖๒๘

เด็กหญิงณัฐชาดา พวงมาลา
๒๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สป ๒๕๖๐/๑๖๒๙

เด็กหญิงฑิฆัมพร รักธรรม

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สป ๒๕๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงนำทิพย์ สอนน้อย

๑๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สป ๒๕๖๐/๑๖๓๑

เด็กหญิงวิราศิณี แว่นในเมือง
๒๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สป ๒๕๖๐/๑๖๓๒

เด็กชายพีรภัทร โตละหาน
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๕๖๐/๑๖๓๓

เด็กชายอำพล แซ่เ้ลียว

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

วัดสำโรงใต้  

สป ๒๕๖๐/๑๖๓๔
เด็กชายกฤษดาภรณ์ อาสานอก

๒๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) วัดกองแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๔๗ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๑๖๓๕

เด็กชายธนภัทร โพธิรักษา

์

๓๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) วัดกองแก้ว  

สป ๒๕๖๐/๑๖๓๖

เด็กหญิงมาติกา โนนไธสง ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) วัดกองแก้ว  

สป ๒๕๖๐/๑๖๓๗
เด็กหญิงสิริยากร อ้อยบำรุง

๒๒/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) วัดกองแก้ว  

สป ๒๕๖๐/๑๖๓๘

เด็กหญิงอนันญา วรพัฒนาพันธุ์
๒๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) วัดกองแก้ว  

สป ๒๕๖๐/๑๖๓๙

เด็กหญิงพูนศิริญา ถิระรัตน์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๔๐
เด็กหญิงชญาศนิษฐ์ เลิศสถาพรสุข

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๔๑
เด็กหญิงพัชรมัย แจ่มสุวรรณกุล

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๔๒

เด็กหญิงขจาริน ทิพย์แก้ว
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๔๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พ่วงพงษ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๔๔

เด็กหญิงต้นข้าว คุ้มพวก
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๔๕
เด็กชายชยพล ประยูรชาญ

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๔๖

เด็กชายรัตนชาย ณภัทรกุลนันท์
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๔๗

เด็กชายพงศกร สีไสว
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๔๘

เด็กหญิงกรวรรณ โฮนทุมมา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๔๙
เด็กหญิงอรธีรา จิตตรีกวีผล

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๕๐
เด็กหญิงนันท์นภัส อักษรพานิช

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๕๑

เด็กชายภาสกร ภู่ถาวร
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๕๒

เด็กหญิงชวิศา ปะนามะตัง
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๕๓
เด็กหญิงณัฎฐธิดา เกตุแก้ว

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๕๔

เด็กหญิงธัญชนก เพียรประสม
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๕๕

เด็กหญิงอริสา ฉายโชติเจริญ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๕๖

เด็กชายธราเทพ ดวงปาโคตร

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๕๗
เด็กหญิงทัศนันท์ โกยยืนยง

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๕๘

เด็กหญิงพัชรกัญน์ พูลเกิด
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๕๙

เด็กหญิงอลิสา นงค์สันเทียะ
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๖๐
เด็กหญิงปณฑิรา เหลืองปฐมอร่าม

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๖๑
เด็กชายคณพศ ชูวิชา

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๖๒
เด็กหญิงเหมือนแก้ว สมบัติวัชระศรี

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๖๓

เด็กชายรัชชานนท์ พูลทรัพย์
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๖๔

เด็กหญิงชลิตา จันทร์เสน
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๖๕
เด็กชายทินภัทร สุปงปรัส

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๖๖

เด็กหญิงกานต์มณี ระดมสุข
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๖๗

เด็กชายณัชปภณ พวงมาลัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๖๘

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เตียวเขือนแก้ว

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๖๙
เด็กหญิงณัฐพร เผ่าสุขประเสริฐ

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๔๘ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๑๖๗๐
เด็กชายวศิน มูลสระ

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๗๑

เด็กหญิงชนิตสิรี มังกรมาศ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๗๒
เด็กหญิงรัญชน์ กิตติกานต์

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๗๓

เด็กชายปณณธร เปยซือ

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๗๔

เด็กชายแก้วมังกร อู่เงิน
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๗๕

เด็กหญิงรวิสรา พูลสวัสดิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๗๖
เด็กหญิงอภิชญา สุขประโคน

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๗๗

เด็กหญิงฉัตรธิดา กิจธุระ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๗๘

เด็กหญิงคติยา ทรัพย์นิวัตต์
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๗๙

เด็กชายณฤกูณ ประสารพงษ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๘๐
เด็กหญิงปภาวรินท์ แก้วคำ

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๘๑

เด็กชายณัฐนนท์ ดังกลาง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๘๒

เด็กชายตรัยคุณ มากโภคา
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๘๓

เด็กชายกิตติพงษ์ คอนวิมาน
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๘๔
เด็กหญิงรจนาวรรณ แดงรักษา

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๘๕

เด็กหญิงจันทิมา ณ นคร
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๘๖

เด็กชายอิสระ แซ่โง้ว
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๘๗

เด็กหญิงวรมน ชุ่มหฤทัย
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๘๘
เด็กหญิงนันท์นภัส อธิวัชร์นนท์

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๘๙

เด็กหญิงปนัดดา โกมินแดง
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงณันธิชา ศิริจันดา

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๙๑

เด็กชายพีรภัส ผลประเสริฐสิน
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๙๒
เด็กหญิงณัฎฐา เกษมธนะศักดิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๙๓

เด็กชายพีรดนย์ อุดม

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๙๔

เด็กหญิงศะสิมา ทวีสุข
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๙๕

เด็กหญิงวันทิพ อ่างเงิน
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๙๖
เด็กหญิงกรัณฑรัตน์ กรุตนารถ

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๙๗

เด็กชายกฤตลักษณ์ โกมุข
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๙๘

เด็กชายธีรภัทร ทองแล
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๖๙๙

เด็กหญิงศิลาลักษ์ ศรทอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๐๐
เด็กหญิงพรจริญา จันทร์ศิริกูล

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๐๑
เด็กหญิงณัฎฐณิชา เพิมไพศาลสุข

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๐๒
เด็กหญิงเกสรา ขาวจันทร์

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๐๓
เด็กหญิงกุลชลากร เจริญมงคล

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๐๔
เด็กหญิงศิริลักษ์ ไมขุนทด

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๔๙ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๑๗๐๕
เด็กชายนัฎฐเวทย์ ปราบใหญ่

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงอภิสมา อันนานนท์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๐๗
เด็กชายรชต ธีระบุตร

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๐๘
เด็กชายเมธัส ดีสวัสดิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๐๙
เด็กชายวัชรินทร์ ไกรทอง

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๑๐
เด็กชายกีรติกร ตรีวิชา

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๑๑
เด็กชายธนังกร นิลภาพ

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๑๒
เด็กหญิงแพรวพลอย อู่คล้าย

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๑๓

เด็กชายพัชรพล สุสรดิษฐ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๑๔

เด็กหญิงบุญญาพร สุสรดิษฐ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๑๕
เด็กชายอำพล มุ่งพยาบาล

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๑๖

เด็กหญิงพัณณ์ชิตา รักษ์สุวงศ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๑๗

เด็กหญิงอโณทัย ประเสริฐสุขกมล
๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๑๘

เด็กหญิงนฤารี ทิมมานพ
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๑๙
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ผายม

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๒๐
เด็กหญิงพิมพิกา วิญญะสา

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๒๑

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

อินทร์พร
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๒๒

เด็กหญิงกสิณา ยอดขุนทด
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๒๓
เด็กชายเชษฐา ผ่องศรี

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๒๔

เด็กหญิงปุณยาพร กระลาม
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๒๕

เด็กหญิงเอือมระพี

้

สุขแสงพนมรุ้ง
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๒๖

เด็กชายธนกร จันทร์ปลูก
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๒๗
เด็กหญิงนัฐณันท์ ยิมทรัพย์

้

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๒๘

เด็กชายกวินท์ นุชบุษบา
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๒๙

เด็กชายกมลเทพ นุชบุษบา
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๓๐
เด็กหญิงศศิยาดา เกิดแก้ว

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๓๑
เด็กชายคลีโอ มิเกลลี

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๓๒

เด็กหญิงณัฎฐณิชา พาทีทิน
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๓๓

เด็กชายทีฆทัศน์ เจริญรัศมี
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๓๔

เด็กชายสรวิชญ์ รุ่งเรือง
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๓๕
เด็กชายกฤติกร ยะวิเชียร

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๓๖

เด็กหญิงสุรภา
หาญพิพัฒน์เสถียร ๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๓๗

เด็กหญิงเพ็ญศิริ แปนบางนา
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๓๘

เด็กชายจารุวิชญ์ หร่ายเกษม
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๓๙
เด็กชายธนภัทร ใจชืน

้

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๕๐ / ๑๒๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๑๗๔๐
เด็กชายภาคิน ประสพแก้ว

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๔๑

เด็กชายธุวานนท์ เตชะกุล
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๔๒
เด็กหญิงนนทิชา แซ่จัง

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๔๓

เด็กหญิงณัฐพร ทรัพย์สาต
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๔๔

เด็กหญิงณัฐธิดา ทวีธวัชธรรม
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๔๕

เด็กหญิงบุญธิชา หลิมเจริญ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๔๖
เด็กชายณัชชานนท์ สดสร้อย

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๔๗

เด็กชายภูมิแก้ว พรสุรินทร์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๔๘

เด็กชายพรภิสิทธิ

์

พิชชาวลัย
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๔๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ ปานสุวรรณ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๕๐
เด็กหญิงสุภาวดี อมรพันธุ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๕๑

เด็กหญิงพิมณภัทร์ จันทมา
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๕๒

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ อู่พิทักษ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๕๓

เด็กชายธนกร สกุลกาญจน์ดี
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๕๔
เด็กชายพิชาภพ เจียมอนุสรณ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๕๕

เด็กหญิงนรินทิพย์ บุญแสนสุข
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๕๖

เด็กหญิงรัตติยากร สายแสง
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๕๗

เด็กหญิงธรรศพร กังวาลวงศ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๕๘
เด็กชายจักรี เชือทอง

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๕๙

เด็กหญิงกมลวรรณ ทองวงษ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๖๐
เด็กชายณัฐพงษ์ คงอยู่

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๖๑

เด็กหญิงพีรนันท์ เกตุชีพ
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๖๒
เด็กชายฐปณัฐ ฝอฝน

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๖๓

เด็กหญิงอัจจิมา โอภาวัฒนะ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๖๔

เด็กหญิงวราสร อ่อนนุ่ม
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๖๕

เด็กหญิงลักษิกา ปนสมบูรณ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๖๖
เด็กหญิงนภสร จันทศรีสวัสดิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๖๗

เด็กหญิงศศิมล อำสำอางค์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๖๘

เด็กหญิงกัญญาวีร์ แสงหอม
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๖๙

เด็กชายฐิติพงศ์ เสมเจริญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๗๐
เด็กหญิงจิรญาภา วาสเอือยวงศ์

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๗๑

เด็กชายณภัทร นาคประทุม
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๗๒

เด็กหญิงฉัตรตรีญา มีเสมอ
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๗๓

เด็กชายวัชรากร กนกสุรสินวลัย
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๗๗๔
เด็กหญิงธันยชนก โหมดวัฒนะ ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง วัดท้องคุ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๕๑ / ๑๒๗

้
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สป ๒๕๖๐/๑๗๗๕

เด็กหญิงอรวรรณ เพ็งแดง
๒๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สป ๒๕๖๐/๑๗๗๖
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ สุขสุด ๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สป ๒๕๖๐/๑๗๗๗
เด็กชายทรงพล อยู่เจริญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๕๖๐/๑๗๗๘

เด็กหญิงกมลวรรณ ตุ่มจันทร์
๑๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๕๖๐/๑๗๗๙

เด็กชายวุธิชัย ทาเงิน ๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๕๖๐/๑๗๘๐
เด็กชายสุรัตน์ สำราญอินทร์ ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๕๖๐/๑๗๘๑
เด็กชายณัฐวุฒิ อินกุ่ย

๒๒/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๕๖๐/๑๗๘๒

เด็กชายนนทวัฒน์ ระสุวรรณ
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๕๖๐/๑๗๘๓

เด็กชายคมสัน พหลรัตน์
๑๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๕๖๐/๑๗๘๔

เด็กชายนฤชิต ผลิผลเกิด
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๕๖๐/๑๗๘๕
เด็กชายธีรภัทร์ วงษ์รัตน์ ๕/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๕๖๐/๑๗๘๖

เด็กชายธีรพล ทองอินทร์
๒๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๕๖๐/๑๗๘๗

เด็กชายนราธิป โนวะ
๑๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๕๖๐/๑๗๘๘

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

แซ่อุย
๑๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๕๖๐/๑๗๘๙
เด็กชายกฤษฎา ถาวรรัมย์

๑๖/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๕๖๐/๑๗๙๐
เด็กชายณัฐวุฒิ สร้อยทอง

๒๕/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๕๖๐/๑๗๙๑

เด็กหญิงอลิสา คำใบศรี ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๕๖๐/๑๗๙๒

เด็กหญิงพีรกานต์ เฉลิมวัฒน์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๕๖๐/๑๗๙๓ เด็กหญิงพลอยวรินทร์
ศักดิศรี

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๕๖๐/๑๗๙๔

เด็กหญิงศิริวรรณ ถาวรชีพ
๑๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๕๖๐/๑๗๙๕

เด็กหญิงพัชรพร ถาวรชีพ
๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๕๖๐/๑๗๙๖

เด็กหญิงกรกมล นาดิน
๒๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๕๖๐/๑๗๙๗
เด็กหญิงพัชรี ศรีหาจักร

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๕๖๐/๑๗๙๘

เด็กหญิงวิชญาพร ทองกัญญา
๑๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๕๖๐/๑๗๙๙

เด็กหญิงสุนิสา ทองอร่าม
๑๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๕๖๐/๑๘๐๐
เด็กชายปณิธิ กันทะวงค์ ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๕๖๐/๑๘๐๑
เด็กชายปฏิภัทร บุญธิมา

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๕๖๐/๑๘๐๒
เด็กชายรณชัย นามโสม

๑๗/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๕๖๐/๑๘๐๓
เด็กชายวุฒิชัย ดอกไม้ทอง ๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๕๖๐/๑๘๐๔
เด็กชายอาทิตย์ กิตติวาณิชยกุล

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๕๖๐/๑๘๐๕
เด็กชายสุธน อินต้นวงค์ ๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๕๖๐/๑๘๐๖
เด็กชายวัฒนะ ข้องนอก

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๕๖๐/๑๘๐๗
เด็กชายทิวา ศรีบุตร

๒๔/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๕๖๐/๑๘๐๘
เด็กชายชนาสิน วันเพ็ญ

๓๑/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๕๖๐/๑๘๐๙
เด็กหญิงศิริพรรณ สุขโข ๒/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ วัดโยธินประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๕๒ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๑๘๑๐
เด็กหญิงเมธทินี อัมรนันท์

๑๘/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๕๖๐/๑๘๑๑

เด็กหญิงสุภัสสร แซ่ตัน

้

๖/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๕๖๐/๑๘๑๒
เด็กหญิงนัฐพร ล่องอำภัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๕๖๐/๑๘๑๓

เด็กหญิงจุฑามาศ จันทร์ต๊ะไชย ๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๕๖๐/๑๘๑๔

เด็กหญิงสรัสวดี นาควิจิตร
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๕๖๐/๑๘๑๕

เด็กหญิงวีรญา แจ่มรัศมี
๑๐/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๕๖๐/๑๘๑๖
เด็กชายนันทวุฒิ นันทะสิงห์ ๒/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๕๖๐/๑๘๑๗
เด็กหญิงกัณฑรภรณ์ สีธงชัย

๒๙/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๕๖๐/๑๘๑๘ เด็กหญิงกาญจนาภรณ์
เชิดโกทา

๑๓/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๕๖๐/๑๘๑๙

เด็กหญิงกมลรัตน์ รัตนสิทธิ

์

๒๔/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๕๖๐/๑๘๒๐
เด็กหญิงกรกนก ชืนชม

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๕๖๐/๑๘๒๑

เด็กหญิงชลธิชา ทวินันท์
๑๙/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ วัดโยธินประดิษฐ์  

สป ๒๕๖๐/๑๘๒๒

เด็กชายเอกพจน์ เรืองเกตุ ๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนณัฏฐเวศม์ วัดกลางสวน  

สป ๒๕๖๐/๑๘๒๓

เด็กชายชนิตพล เพ็งพานิช
๓๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ วัดกลางสวน  

สป ๒๕๖๐/๑๘๒๔
เด็กชายเหมันต์ ชัยรุ่งโรจน์กิตติ

๓๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนณัฏฐเวศม์ วัดกลางสวน  

สป ๒๕๖๐/๑๘๒๕

เด็กชายสิทธิชัย อุ่นหลาบ
๒๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ วัดกลางสวน  

สป ๒๕๖๐/๑๘๒๖

เด็กหญิงกนกวรรณ มารมณ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ วัดกลางสวน  

สป ๒๕๖๐/๑๘๒๗

เด็กหญิงสุชานันท์ ทังสุนันทน์
๑๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ วัดกลางสวน  

สป ๒๕๖๐/๑๘๒๘
เด็กหญิงศรัทศิริ บุพศิริ ๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนณัฏฐเวศม์ วัดกลางสวน  

สป ๒๕๖๐/๑๘๒๙

เด็กหญิงศรีประภา มากด่าน
๑๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ วัดกลางสวน  

สป ๒๕๖๐/๑๘๓๐
เด็กชายภัทรกร มลาสินธ์

๒๕/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนณัฏฐเวศม์ วัดกลางสวน  

สป ๒๕๖๐/๑๘๓๑

เด็กชายธนวัฒน์ ขุนทอง
๑๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ วัดกลางสวน  

สป ๒๕๖๐/๑๘๓๒
เด็กชายศิวัฒน์ ขันทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ วัดกลางสวน  

สป ๒๕๖๐/๑๘๓๓

เด็กชายอัยยะอัฑฒ์ คัมภิรานนท์
๑๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ วัดกลางสวน  

สป ๒๕๖๐/๑๘๓๔

เด็กหญิงวาลินี เชินโคตร
๒๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ วัดกลางสวน  

สป ๒๕๖๐/๑๘๓๕

เด็กหญิงภัทร์รวี แสงทอง
๒๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ วัดกลางสวน  

สป ๒๕๖๐/๑๘๓๖
เด็กหญิงมุทิตา โพธิทอง

์

๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนณัฏฐเวศม์ วัดกลางสวน  

สป ๒๕๖๐/๑๘๓๗

เด็กหญิงภคพร พัวพันธ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ วัดกลางสวน  

สป ๒๕๖๐/๑๘๓๘

เด็กชายศุภชัย มีประหยัด
๒๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ วัดกลางสวน  

สป ๒๕๖๐/๑๘๓๙

เด็กชายรัชปรัชญ์ สำนักโนน
๑๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ วัดกลางสวน  

สป ๒๕๖๐/๑๘๔๐
เด็กชายณัฏฐชัย จุลสุนทร

๑๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนณัฏฐเวศม์ วัดกลางสวน  

สป ๒๕๖๐/๑๘๔๑

เด็กหญิงณัฐณิชา เหมือนทรัพย์
๑๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ วัดกลางสวน  

สป ๒๕๖๐/๑๘๔๒

เด็กหญิงกิตติญา ทองวงศ์
๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ วัดกลางสวน  

สป ๒๕๖๐/๑๘๔๓

เด็กหญิงวรัญญา สอนชัย ๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนณัฏฐเวศม์ วัดกลางสวน  

สป ๒๕๖๐/๑๘๔๔
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ทับจินดา

๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนณัฏฐเวศม์ วัดกลางสวน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๕๓ / ๑๒๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๑๘๔๕

เด็กหญิงปวีณณภา ไชยสีห์ดิลก
๒๓/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ วัดกลางสวน  

สป ๒๕๖๐/๑๘๔๖

เด็กหญิงศุภสุตา มีกลำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ วัดกลางสวน  

สป ๒๕๖๐/๑๘๔๗
เด็กหญิงเอือมเดือน

้

ศรีกลิน

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแค วัดแค  

สป ๒๕๖๐/๑๘๔๘

เด็กชายศักดิชัย

์

โอตตัปปะวงศ์
๑๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแค วัดแค  

สป ๒๕๖๐/๑๘๔๙

เด็กหญิงฑิฆัมพร สมสุข ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๘๕๐
เด็กหญิงอภิชญาพร สมรรคเสวี

๒๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๘๕๑
เด็กหญิงชญานิษฐ์ อินทรศวร

๑๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๘๕๒

เด็กหญิงศศิณา ระดมกิจ ๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๘๕๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ บัวผลิ
๑๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๘๕๔

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ธงสันเทียะ
๑๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๘๕๕
เด็กหญิงพัชราภรณ์ เจริญวรรณ ๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๘๕๖

เด็กหญิงปยนุช สาธุธรรม
๒๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๘๕๗

เด็กหญิงวิจิตรา แซ่ลิม

้

๑๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๘๕๘

เด็กหญิงภัควัลย์ พูนสวัสดิ

์

๑๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๘๕๙
เด็กหญิงเขมิกา ผาแสนเถิน

๒๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๘๖๐
เด็กชายอิสระ ปอมโม

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๘๖๑

เด็กหญิงชนิตา ผาสุข
๑๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๘๖๒

เด็กชายศิริวัฒน์ วงษารัตน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม  

สป ๒๕๖๐/๑๘๖๓
เด็กชายกฤษนพงศ์ หอมทรง

๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา วัดท้องคุ้ง  

สป ๒๕๖๐/๑๘๖๔

เด็กหญิงปาริชาด คำมา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา วัดท้องคุ้ง  

สป ๒๕๖๐/๑๘๖๕

เด็กชายสุรเดช ทองชัยยะ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๕๖๐/๑๘๖๖

เด็กหญิงวสุวดี หนูทอง
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๕๖๐/๑๘๖๗
เด็กหญิงเจนจิรา ศาสตร์สมบูรณ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๕๖๐/๑๘๖๘

เด็กหญิงวรีสรา ทองปราบ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๕๖๐/๑๘๖๙

เด็กหญิงรัญธิดา เจียสุวรรณ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๕๖๐/๑๘๗๐
เด็กชายนิธิวัฒน์ ยืนสุข

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๕๖๐/๑๘๗๑
เด็กชายณัฐพล ต่วนบัว

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๕๖๐/๑๘๗๒

เด็กชายวีรภัทร เนียมลมุล
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๕๖๐/๑๘๗๓

เด็กชายนเรนธร ปนทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๕๖๐/๑๘๗๔

เด็กชายกฤษฎาวุฒิ เวียนเวช
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๕๖๐/๑๘๗๕
เด็กหญิงณัฐชยา โพธิบุญมา

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๕๖๐/๑๘๗๖

เด็กหญิงณัตฐานันธ์ อินถนอม
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๕๖๐/๑๘๗๗

เด็กหญิงธนาธาร อรจันทร์
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๕๖๐/๑๘๗๘

เด็กหญิงสุชาดา ทับทิมไสย
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๕๖๐/๑๘๗๙
เด็กหญิงฐานิตา โพธิมีศรี

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๕๔ / ๑๒๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๑๘๘๐
เด็กหญิงศวิตา ยอดแก้ว

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๕๖๐/๑๘๘๑

เด็กหญิงธิติกาญจน์ หอมหวลดี
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๕๖๐/๑๘๘๒
เด็กหญิงพรธีรา ศรีกรด

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๕๖๐/๑๘๘๓

เด็กหญิงธชวรรณ ขันติพงษ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางฝาย วัดบางฝาย  

สป ๒๕๖๐/๑๘๘๔

เด็กชายพีรพัฒน์ จันทร์เทศ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
วัดไพชยนต์พลเสพย์

 

สป ๒๕๖๐/๑๘๘๕

เด็กชายรัฐภูมิ เรืองโหรา
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
วัดไพชยนต์พลเสพย์

 

สป ๒๕๖๐/๑๘๘๖
เด็กหญิงสุชานันท์ เอียมสะอาด

่

๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
วัดไพชยนต์พลเสพย์

 

สป ๒๕๖๐/๑๘๘๗

เด็กหญิงสุนันทา ลานตวน
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
วัดไพชยนต์พลเสพย์

 

สป ๒๕๖๐/๑๘๘๘
เด็กหญิงเพชราภรณ์ เพ็ชรแสง

๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา

วัดไพชยนต์พลเสพย์
 

สป ๒๕๖๐/๑๘๘๙

เด็กหญิงชนิดา แสงเทียนประไพ
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
วัดไพชยนต์พลเสพย์

 

สป ๒๕๖๐/๑๘๙๐
เด็กหญิงนภัสสรณ์ อัศวพันธ์

๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา

วัดไพชยนต์พลเสพย์
 

สป ๒๕๖๐/๑๘๙๑

เด็กชายปภาวินท์ ศรีคำ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
วัดไพชยนต์พลเสพย์

 

สป ๒๕๖๐/๑๘๙๒

เด็กหญิงอิศราภรณ์ ประยูร
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
วัดไพชยนต์พลเสพย์

 

สป ๒๕๖๐/๑๘๙๓

เด็กหญิงเบญจพร เอมแสง
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
วัดไพชยนต์พลเสพย์

 

สป ๒๕๖๐/๑๘๙๔
เด็กหญิงมาลิสา ยิงนอก

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
วัดไพชยนต์พลเสพย์

 

สป ๒๕๖๐/๑๘๙๕

เด็กหญิงสิลานี นุชอิม

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
วัดไพชยนต์พลเสพย์

 

สป ๒๕๖๐/๑๘๙๖

เด็กชายภีรภัทร บันเทิง
๓๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดรวก(สายราษฎร์สงเคราะห์)

วัดรวก  

สป ๒๕๖๐/๑๘๙๗

เด็กชายสรร สุขสมบัติ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดรวก(สายราษฎร์สงเคราะห์)

วัดรวก  

สป ๒๕๖๐/๑๘๙๘
เด็กหญิงกัลยา โสภาสิทธิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๕๖๐/๑๘๙๙

เด็กหญิงกาญจนา ทนดารา
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๕๖๐/๑๙๐๐
เด็กหญิงณัฐชา เพิมพูลทรัพย์

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๕๖๐/๑๙๐๑
เด็กชายธีรพล แซ่ตัน

๊

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๕๖๐/๑๙๐๒
เด็กชายปวฤทธิ

์

แจ่มสมบรูณ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๕๖๐/๑๙๐๓
เด็กชายพงศธร ปางจโรจน์

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๕๖๐/๑๙๐๔
เด็กชายพีรภัทร มะลิซ้อน

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๕๖๐/๑๙๐๕
เด็กหญิงมณีรัตน์ เอียมวิจารย์

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๕๖๐/๑๙๐๖
เด็กชายมีโชค เอียมวิจารย์

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๕๖๐/๑๙๐๗
เด็กชายรัชมนต์ เกิดมนต์

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๕๖๐/๑๙๐๘
เด็กชายสมบัติ ไชยชะนะ

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๕๖๐/๑๙๐๙
เด็กชายอดิศร กลินประหลาด

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๕๖๐/๑๙๑๐
เด็กชายเจษฏา ทรัพย์สถิต

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๕๖๐/๑๙๑๑

เด็กชายกฤษดา ภู่ทรัพย์สิน
๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๕๖๐/๑๙๑๒

เด็กชายจอมพล บุญจันทร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๕๖๐/๑๙๑๓

เด็กชายจรวัฒน์ เพ็งปฐม
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๕๖๐/๑๙๑๔
เด็กชายชิษณุพงศ์ มีทรัพย์

๒๕/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๕๕ / ๑๒๗

้
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สป ๒๕๖๐/๑๙๑๕

เด็กชายธีระยุทธ สุรินันท์
๒๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๕๖๐/๑๙๑๖

เด็กหญิงนพเก้า เพิมพูน

่

๑๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๕๖๐/๑๙๑๗
เด็กหญิงปฐมาวดี แก้วตัด

๓๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๕๖๐/๑๙๑๘

เด็กหญิงปนัดดา ใจใหญ่
๑๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๕๖๐/๑๙๑๙

เด็กหญิงพรวลี อุดมรัตน์
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๕๖๐/๑๙๒๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ พุทธเฮง ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๕๖๐/๑๙๒๑
เด็กหญิงมายาวี สวัสดี

๑๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๕๖๐/๑๙๒๒

เด็กหญิงอรกัญญา แซ่เอีย

้

๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๕๖๐/๑๙๒๓

เด็กหญิงอัจฉรา กองคำ
๒๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลม วัดแหลม  

สป ๒๕๖๐/๑๙๒๔

เด็กหญิงนาตยา ทานคำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๒๕
เด็กชายกฤษ -

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๒๖

เด็กชายสุชาติ ช้างหร่าย
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๒๗

เด็กชายวรพงษ์ ธนูศร
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๒๘

เด็กหญิงรัตติยา ฉิมบรรจง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๒๙
เด็กหญิงปาณิสรา ศรีประยูร

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงอริสรา รอดแสวง

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๓๑

เด็กหญิงอาริษา กลันแก้ว

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๓๒

เด็กชายวีรภัทร นิลวรรณ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๓๓
เด็กชายปฏิชากรณ์ งามสง่า

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๓๔

เด็กหญิงอริสา ศิริสอน
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๓๕

เด็กหญิงดวงกมล ใยอิม

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๓๖

เด็กหญิงสุพัตรา กลัดราย
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๓๗
เด็กหญิงพัชราภรณ์ โปธา

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๓๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อังศุขกาล
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชมนิมิตร วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๓๙

เด็กหญิงฉัตรนันท์ ค้อขอด
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๔๐
เด็กชายภาคิน นาคสุทธิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๔๑
เด็กชายธนาวุฒิ จันดาวงค์ ๘/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชมนิมิตร วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๔๒

เด็กหญิงวรัญญา โลกา
๑๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๔๓

เด็กหญิงชลธิชา เอียมสุวรรณ

่

๒๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดชมนิมิตร วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๔๔
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ คำสอน

๑๒/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดชมนิมิตร วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๔๕
เด็กชายปยะชาติ จุ้ยแจ้ง

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๔๖

เด็กหญิงนฤมล ผิวจันทร์
๒๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๔๗

เด็กหญิงปานชีวา พม่า ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชมนิมิตร วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๔๘

เด็กชายร่วม สารัตน์ ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชมนิมิตร วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๔๙
เด็กหญิงเพชรลดา จตุเรศ

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร วัดชมนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๕๖ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๑๙๕๐
เด็กหญิงปยาพร ผลจันทร์ ๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชมนิมิตร วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๕๑

เด็กหญิงชนินาถ ละชัว

่

๒๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดชมนิมิตร วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๕๒
เด็กหญิงภัทรวดี หอมชืน

่

๒๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดชมนิมิตร วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๕๓

เด็กชายประทาน พุทธดวง
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๕๔

เด็กชายธราเทพ นิยืนรัมย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๕๕

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ทัดศรี
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๕๖
เด็กชายณัฐภูมิ สกุลคช

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๕๗

เด็กหญิงกานต์สินี วิเนตร
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๕๘

เด็กหญิงธัญชนก ประสานสี
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๕๙

เด็กหญิงชุตินาถ พูลสุวรรณ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๖๐
เด็กหญิงอรนุช แซ่เติน

๋

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๖๑

เด็กหญิงปณิสรา อรรคดี
๒๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชมนิมิตร วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๖๒

เด็กหญิงอารียา เซ็นงาม ๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดชมนิมิตร วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๖๓

เด็กชายวีรภาพ พูลศิริ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชมนิมิตร วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๖๔
เด็กหญิงกันตนา โคตะไชย ๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดชมนิมิตร วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๖๕

เด็กหญิงทิพวรรณ พุ่มบุญมาก
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๖๖

เด็กหญิงดารารัตน์ สุขแสงทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชมนิมิตร วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๖๗

เด็กชายรณกร หิรัญสถิต
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชมนิมิตร วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๖๘
เด็กชายวรฤทธิ

์

ไชยสงค์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชมนิมิตร วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๖๙

เด็กชายจิลลาภัทร สุดเอียม

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชมนิมิตร วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๗๐
เด็กชายบุรณิณ บำรุงกลาง

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชมนิมิตร วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๗๑

เด็กชายสัญติพงษ์ แซ่จ๋าว
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชมนิมิตร วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๗๒
เด็กชายนครินทร์ โตสิงห์

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชมนิมิตร วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๗๓

นางสาวชลันธร ยะปะเต

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดชมนิมิตร วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๗๔

นางสาวศิริพร เทิดคีรีธรรม
๒๔/๖/๒๕๔๐

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๗๕

เด็กชายปุญญพัฒน์ คำภิมาบุตร
๑๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๗๖
เด็กหญิงมณฑิรา ช่วยเงิน ๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๗๗

เด็กชายชยพล สุมานพ
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๗๘

เด็กหญิงเกตน์สิรี นนตรี ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๗๙

เด็กชายชัชวาลย์ บุญลอย

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๘๐
เด็กชายธนดล ดิสวิมูล

๒๐/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๘๑

เด็กชายพิริยะ เฮงภู่เจริญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๘๒

เด็กหญิงศศิธร ศรีจันทร์กลัด
๒๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๘๓

เด็กหญิงอนันตญา มีศรี
๒๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๘๔
เด็กหญิงเอมจิรา มีชูนึก

๒๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๕๗ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๑๙๘๕

เด็กชายประชารักษ์ บุญตานัย
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๘๖

เด็กชายพลพล สองพล
๑๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๘๗ เด็กหญิงทรรศน์วรรณ
นามกา

๒๖/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๘๘

เด็กหญิงปณิดา บุญอ่อน
๒๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๘๙

เด็กหญิงรุ่งนภา งานคำจักร
๑๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๙๐
เด็กชายอนพัช สมคำ

๒๑/๑๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๙๑
เด็กหญิงณัฎฐิดา ก้อนจันทร์เทศ

๒๗/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๙๒

เด็กชายพลาธิป ขำเขียว ๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๙๓

เด็กหญิงอภิชยา ฟุงศิริวิบูลย์
๒๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๙๔

เด็กหญิงชญาภา ฟกศิริ
๑๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๙๕
เด็กหญิงปริฉัตน์ ศรแก้ว

๒๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๙๖

เด็กชายธนพัฒน์ สุวรรณตรัย
๒๒/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๙๗

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีอิสระ
๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๙๘

เด็กชายวีรพงษ์ งามโคกกลาง
๓๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๑๙๙๙
เด็กชายธนทรัพย์ ธนพงศ์ภูมิ

๒๕/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๒๐๐๐
เด็กชายนทีทัศน์ เผือกพันธ์ ๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๒๐๐๑
เด็กชายนัทพล แก้วมณี

๒๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๒๐๐๒
เด็กหญิงณัฐฑริกา เพชรศรี

๑๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๒๐๐๓
เด็กหญิงเรนุกา อะโรคา

๑๖/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๒๐๐๔
เด็กหญิงศราศิริ ไพโรจน์ ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงศุภรดา ติลบาล

๒๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๒๐๐๖
เด็กหญิงสุกัญญา ตรัสศรี

๑๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๒๐๐๗
เด็กหญิงสุทธิญา แก้วสุข ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๒๐๐๘
เด็กชายชลธี จงคอยกลาง

๑๐/๑๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๒๐๐๙
เด็กชายธนกฤต คล้ายสาหร่าย

๑๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๒๐๑๐
เด็กชายธนดล นาน้อย ๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๒๐๑๑
เด็กชายธวัชชัย สีสาย

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๒๐๑๒
เด็กหญิงสุพรรษา ประเสริฐ

๒๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๒๐๑๓
เด็กชายสุริยะโชติ มงคลชนะวงศ์

๒๓/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๒๐๑๔
เด็กหญิงวรรณทณีย์ โกสถา ๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๒๐๑๕
เด็กชายอัมรินทร์ คงมี

๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๒๐๑๖
เด็กชายตะวัน บรรจงพินิจ

๑๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๒๐๑๗
เด็กชายศตายุ มณีรุ่ง

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๒๐๑๘
เด็กชายสุรชา สิงหามาตร์

๒๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๒๐๑๙
เด็กชายนพนันท์ ทบบัณฑิต

๒๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๕๘ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๒๐๒๐
เด็กชายวรรณสินธุ์ วรสายสินธ์

๑๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๒๐๒๑
เด็กหญิงกนกพร แจ่มหทัย

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๒๐๒๒
เด็กหญิงกนกวรรณ คล้ายจินดา

๒๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๒๐๒๓
เด็กหญิงกันตนา นิยมพล

๑๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๒๐๒๔
เด็กหญิงธิญาดา ภูชาบุตร

๒๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๒๐๒๕
เด็กชายธีรพัฒน์ บุญธรรม

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๒๐๒๖
เด็กชายกีรติ ฮังกะสี

๒๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ ทองสุข ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๒๐๒๘
เด็กหญิงอารยา ขุนวิเศษ

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๒๐๒๙
เด็กชายอคิน บุญอยู่

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๒๐๓๐
เด็กหญิงพรรณนิภา บัวเจริญ

๑๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๒๐๓๑
เด็กชายอดิเทพ มุกดาสนิท ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๒๐๓๒
เด็กหญิงขวัญฤดี มานพ ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๒๐๓๓
เด็กหญิงณัฐิดา ราญรอน

๒๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๒๐๓๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ สุวรรณท้าว ๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๒๐๓๕
เด็กชายญาณวัฒน์ เหมือนทัพ

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงปุณยนุช งามวัน

๑๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๒๐๓๗
เด็กชายพงศธร สีตะแกะ

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงวรรณทณา โกสถา ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงธนัญกรณ์

เต่าทองกฤตานนท์ ๑๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๒๐๔๐
เด็กชายธนเดช กัลปยะภัณฑ์

๒๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ

์

วัดชมนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๒๐๔๑
เด็กชายศิวกร หนูกลึง

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดครุนอก วัดครุนอก  

สป ๒๕๖๐/๒๐๔๒
เด็กหญิงปาริฉัตร เติมบุญ

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดครุนอก วัดครุนอก  

สป ๒๕๖๐/๒๐๔๓
เด็กหญิงเพ็ญสุดา สุริบุตร

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดครุนอก วัดครุนอก  

สป ๒๕๖๐/๒๐๔๔
เด็กหญิงพนิดา โชดก

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดครุนอก วัดครุนอก  

สป ๒๕๖๐/๒๐๔๕
เด็กหญิงดวงแก้ว แพทย์มด

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดครุนอก วัดครุนอก  

สป ๒๕๖๐/๒๐๔๖
เด็กหญิงรัตนมน สีขำ

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดครุนอก วัดครุนอก  

สป ๒๕๖๐/๒๐๔๗
เด็กหญิงมลุลี เจียมพูนสุข

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดครุนอก วัดครุนอก  

สป ๒๕๖๐/๒๐๔๘
เด็กชายตะวัน สวนใหม่

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดครุนอก วัดครุนอก  

สป ๒๕๖๐/๒๐๔๙
เด็กหญิงวรรณนิสา สมบูรณ์

๓๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบางจาก วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๐๕๐
เด็กหญิงอินทรา วงศ์ทับ

๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบางจาก วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๐๕๑
เด็กหญิงอภิญญา กิงแฝง

่

๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบางจาก วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงวิภวานี มีเจริญ

๒๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบางจาก วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๐๕๓
เด็กหญิงกนกวรรณ ชัยฤทธิ

์

๑๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบางจาก วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงศศินิภา แย้มยิม

้

๑๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบางจาก วัดครุใน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๕๙ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงพรธิตา คงนิม

่

๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบางจาก วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๐๕๖ เด็กหญิงนันณภัชสรณ์
กิจวรรณจักร์

๒๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบางจาก วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๐๕๗
เด็กชายศิริวัตร ขุนอาจ

๒๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบางจาก วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๐๕๘
เด็กชายวศิน สถาพร

๑๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๐๕๙
เด็กชายชานน พวงสีเงิน

๒๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๐๖๐
เด็กหญิงเพ็ญทิพา คำสอน

๒๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงณัฐภัทร เหล็กกล้า

๑๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิงนันท์นภัส ริมปรังษี

๓๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๐๖๓
เด็กหญิงพิมพ์พัชร พยัคฆ์เรือง

๒๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงภัชราวัลย์ ชาวนะกุลานันท์ ๒๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงระพีพร ศิริสุวรักษ์

๑๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ โคตรมุงคุณ

๒๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๐๖๗
เด็กหญิงสุรัสวดี จันทา ๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๐๖๘
เด็กหญิงอรจิรา ดมประโคน

๑๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๐๖๙
เด็กชายปารย์พิรัชย์ ก่อมบรรจง

๑๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๐๗๐
เด็กชายวรินทร์ สร้อยจีบ

๑๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๐๗๑
เด็กชายอัครพล เจิมพันธ์นิช ๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๐๗๒
เด็กหญิงณัฐนันท์ พัดไสว

๑๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๐๗๓
เด็กหญิงทนันท์สรณ์ พิมละมาศ

๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงปรารถนา ศรีอุ้ย ๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๐๗๕
เด็กหญิงพรรณปพร แจ่มทิม

๒๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๐๗๖
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ภูสมศรี

๓๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๐๗๗
เด็กหญิงสุชารัตน์ จิตรีเมศ

๒๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๐๗๘
เด็กหญิงสุพิชญา วงษ์ชืน

่

๑๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๐๗๙
เด็กหญิงนลิน โพธิทอง

์

๒๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๐๘๐
เด็กหญิงมานัสนันท์ พิมพ์คำวงศ์

๒๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๐๘๑
เด็กชายวรินทร ตุ่มหนแย้ม

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๐๘๒
เด็กชายพีรวัส วิเศษศรี

๑๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๐๘๓
เด็กหญิงกวินทรา พุ่มพวง

๒๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๐๘๔
เด็กหญิงขวัญสุดา เมืองผาง

๑๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๐๘๕
เด็กหญิงณัฐวิภา เดชะ

๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๐๘๖
เด็กหญิงธนาพร เจริญสุข

๑๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๐๘๗
เด็กหญิงธัญสุดา เปยมสวัสดิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๐๘๘
เด็กหญิงธันยาการย์ บุญมี

๒๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงวนิดา แสงกริต

๑๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๖๐ / ๑๒๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงศุภรัตน์ กังสดาร ๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๐๙๑
เด็กหญิงสุชานาถ โพธิลังกา

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๐๙๒
เด็กหญิงอิมบุญ

่

ปานท่าไข่
๒๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๐๙๓
เด็กชายธีรภัทร ไวยวุฒิ

๓๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๐๙๔
เด็กชายพีรภัทร กลำดิษฐ์ ๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๐๙๕
เด็กชายพุฒิพงค์ สัมพันธะ

๒๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๐๙๖
เด็กชายยุทธนา ศรีสมัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๐๙๗
เด็กหญิงเนตรทิพย์ ตันติชุติ

๒๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๐๙๘
เด็กหญิงปุญญิศา หนูเผือก

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๐๙๙
เด็กหญิงอนุธิดา เทียมกระโทก

๑๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๐๐
เด็กหญิงนันทพร เทพฐากรกุล

๒๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๐๑
เด็กหญิงนพรัตน์ ผาสุก ๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๐๒
เด็กชายพงศ์พวัน เดชะคำ

๑๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๐๓
เด็กชายพีรพุฒิ ไชยโฮ้

๑๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๐๔
เด็กชายรัชพล วุฒิปรีชา

๒๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๐๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ดำรงเกียรติมัน

่

๒๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๐๖
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ พรหมสวัสดิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๐๗
เด็กหญิงอธิชา จันทร์ดำ

๑๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๐๘
เด็กชายธนพัฒน์ กรีประสิทธิ

์

๒๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๐๙
เด็กหญิงพศิกา ณ  กาฬสินธุ์ ๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๑๐
เด็กชายกฤษชนพลธ์ อยู่คง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๑๑

เด็กชายจักรพงษ์ กาวีจันทร์
๑๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๑๒
เด็กชายจักรพันธ์ กาวีจันทร์

๑๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๑๓

เด็กชายชยพล สุคนธ์ภัทร ๘/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๑๔

เด็กชายณัฐวัตร เข็มขาว

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๑๕

เด็กชายธรธรณ์ ศิริจันทร์
๑๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๑๖
เด็กชายธวัชชัย ทองมาก

๒๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๑๗

เด็กชายพีรภัทร เดชวารี

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๑๘

เด็กชายมนต์มนัส สังข์ทอง
๒๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๑๙

เด็กชายรชานนท์ วิมุกตะลพ
๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๒๐
เด็กชายรัฐภูมิ ผู้ปลืม

้

๒๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๒๑

เด็กชายรัตภูมิ อุตรฤทธิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๒๒

เด็กชายวีรภัทร รักกลาง ๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๒๓

เด็กหญิงกรกนก ทองกลัน

่

๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๒๔
เด็กหญิงจุฑามาศ คงสม

๒๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๖๑ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๒๑๒๕

เด็กหญิงณิชากร ศรแก้ว
๑๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๒๖

เด็กหญิงนฤมล วังบอน
๒๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๒๗
เด็กหญิงเนือทอง

้

ศิลปมี
๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๒๘

เด็กหญิงพรชนก รัตนวิชัย
๒๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๒๙

เด็กหญิงแพรพรรณ ชะลุนรัมย์
๑๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๓๐
เด็กหญิงรมย์วทันยา ศูนย์จันทร์

๓๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๓๑
เด็กหญิงอิกขณา ทิวัตถ์มงคล ๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๓๒

เด็กหญิงวรวรรณ เล็ดลอด ๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๓๓

เด็กหญิงวารินทร์ มีลือนาม
๒๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๓๔

เด็กหญิงศศิวิมล งามขำ
๑๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๓๕
เด็กหญิงศุลีมาศ ฉิมบุญอยู่

๒๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๓๖

เด็กหญิงกชพรรณ ชินราษี
๒๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๓๗

เด็กหญิงคคนางค์ จันทขาว
๒๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๓๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชูเพ็ชร
๒๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๓๙
เด็กชายกิตติพัฒน์ สุขเกตุ

๑๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๔๐
เด็กชายอนันยศ ไทยง้วน

๒๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๔๑

เด็กชายภัทรชน ครุฑเข็ม
๑๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๔๒

เด็กชายภัทรพล ศิวัชธนากุล
๑๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๔๓
เด็กหญิงพัดชา ลุดศรี

๑๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๔๔

เด็กชายฐิติวัฒน์ พนาศรี
๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๔๕ เด็กหญิงพรรณภรพษา
สังข์ทอง

๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๔๖

เด็กหญิงณิพาพร แซ่ฉัว

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๔๗
นายพลวัฒน์ กวางประสิทธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๑๖ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๔๘

นางสาวขวัญหทัย ชูประเสริฐ
๑๙/๐๘/๒๕๒๘ โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา)

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๔๙

นางสาววันวิสา รุ่งสุข
๒๔/๐๖/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

วัดกิงแก้ว

่

 

สป ๒๕๖๐/๒๑๕๐
นางสาวสุชาดา นุ้ยมีทรัพย์

๒๑/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

วัดกิงแก้ว

่

 

สป ๒๕๖๐/๒๑๕๑
นางสาวดารณี ชินบุตร

๒๔/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

วัดกิงแก้ว

่

 

สป ๒๕๖๐/๒๑๕๒

นางสาววรางรัตน์ พินิจธนสาร

๒๔/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

วัดกิงแก้ว

่

 

สป ๒๕๖๐/๒๑๕๓

นางสาวสรารัตน์ คล้ามกลัน

่

๒๓/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

วัดกิงแก้ว

่

 

สป ๒๕๖๐/๒๑๕๔

เด็กหญิงพิสมัย บุญเลิศ
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

วัดกิงแก้ว

่

 

สป ๒๕๖๐/๒๑๕๕
เด็กชายกิตติภัฎ หอมจันทร์

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

วัดกิงแก้ว

่

 

สป ๒๕๖๐/๒๑๕๖

เด็กหญิงกัญญาวดี พรมอิน
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกิงแก้ว

่

วัดกิงแก้ว

่

 

สป ๒๕๖๐/๒๑๕๗

เด็กหญิงอรุณสมร สามเสน
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกะอี

่

วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๕๖๐/๒๑๕๘

เด็กหญิงปภัสรา อิรเปล่ง
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกะอี

่

วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๕๖๐/๒๑๕๙
เด็กหญิงพิมพ์ดาว สว่างวงศ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๖๒ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๒๑๖๐
เด็กหญิงศศิธร ท่าลาด

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๕๖๐/๒๑๖๑

เด็กหญิงฮุยติง ลีออง
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๕๖๐/๒๑๖๒
เด็กหญิงสุภาวรรณ ศรมะณี

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๕๖๐/๒๑๖๓
เด็กหญิงพรรณนิภา กล้ารบ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๕๖๐/๒๑๖๔

เด็กหญิงธิรดา อภิชาติโยธิน
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๕๖๐/๒๑๖๕

เด็กหญิงกันต์ฤทัย วงษ์ใหญ่

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๕๖๐/๒๑๖๖
เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุญประคอง

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดบางโฉลงนอก  

สป ๒๕๖๐/๒๑๖๗

เด็กชายนฤภัททร์ สาลีพร
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๖๘

เด็กชายธนโชติ เกตุทัศน์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๖๙

เด็กชายพรภิรมย์ พรมคำพันธ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๗๐
เด็กหญิงจันทกานต์ บุญอุ่น

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๗๑

เด็กหญิงไรวินทร์ สุขใส
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๗๒

เด็กหญิงกฤติยา รัตนโสม
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๗๓

เด็กหญิงณัฐธิตา เข็มแหลม
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๗๔
เด็กหญิงพิมพ์วิภา พูลเพิม

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๗๕

เด็กหญิงสุตาภัทร คุ้มทรัพย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๗๖

เด็กหญิงอมลธีรา โชครัตน์ประภา
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๗๗

เด็กหญิงรัตนาวดี สอนจันทร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๗๘
เด็กหญิงกุลณัฐ ปนทอง

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๗๙

เด็กชายกิตติภณ ศิริเถียร
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๘๐
เด็กหญิงนำทิพย์ แก้วเรือง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๘๑

เด็กหญิงภัณฑิรา สุวรรณหงษ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๘๒
เด็กหญิงพิชชานันท์ เทพเกาะ

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๘๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ พุ่มเขียว
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๘๔

เด็กหญิงวนิสรา วิทเวทย์
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๘๕
เด็กหญิงณัชชานันท์ ดีมาก

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๘๖
เด็กชายปฏิวัฒน์ ภิรมพินธุ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๘๗

เด็กหญิงมาลินี จันทรรอด
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๘๘

เด็กหญิงปวีณา บุญปก
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๘๙

เด็กชายธนพัฒน์ เพ็ชมี
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๙๐
เด็กหญิงสุธาทินี ขาววิเศษ

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๙๑

เด็กชายพลพจน์ ไพศรีสกุล

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๙๒

เด็กหญิงนำทิพย์ นิมเจริญสุข

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๙๓

เด็กหญิงขวัญนภา เพียรกล้า
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๙๔
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ พรมรัตน์

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๖๓ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๒๑๙๕
เด็กหญิงกรณ์กาญจ์ ลอยแก้ว

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๙๖

เด็กหญิงดวงกมล ช้อยโทน
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๙๗
เด็กหญิงพรไพลิน ศรีภา

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๙๘

เด็กหญิงอรุณมาศ ศิริรัตน์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๕๖๐/๒๑๙๙

เด็กชายณัฐพงษ์ มีสุข
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๕๖๐/๒๒๐๐
เด็กหญิงบุณยวีร์ เชยชืนกลิน

่ ่

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๕๖๐/๒๒๐๑
นางศิริลักษณ์ ประเสริฐวิทย์

๐๒/๐๒/๒๔๙๘

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๕๖๐/๒๒๐๒
นายพฤกษชาติ ยมจินดา

๐๑/๐๔/๒๕๐๘
โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๕๖๐/๒๒๐๓
นางสาวพรนภา เพ็ญโฉม

๑๐/๐๔/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๕๖๐/๒๒๐๔
นางสาวอนุสรา เสนสิทธิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๑๐

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๕๖๐/๒๒๐๕
นายเสน่ห์ นิลโต

๒๘/๐๔/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๕๖๐/๒๒๐๖
นางอัญมณี ขันดี

๒๖/๐๗/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๕๖๐/๒๒๐๗
นางสาวสมศรี เจริญสุข

๑๐/๐๙/๒๕๐๘
โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๕๖๐/๒๒๐๘
นางปรานีญา พูลหน่าย

๓๐/๑๑/๒๕๑๔

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๕๖๐/๒๒๐๙
นางสาวยุพิน บุญพันธ์

๒๐/๐๑/๒๕๐๖
โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงใน  

สป ๒๕๖๐/๒๒๑๐
เด็กหญิงภัทรภร บุตรวิเชียรชัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๒๒๑๑

เด็กชายธนเดช ไชยสงคราม
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๒๒๑๒

เด็กหญิงนิชา อำพันทอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๒๒๑๓
เด็กหญิงปนมณี ดีเลิศ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๒๒๑๔

เด็กหญิงศลิษา ขำเพ็ง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๒๒๑๕

เด็กหญิงณภัทร จันทร์มงคลทิพ
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๒๒๑๖

เด็กหญิงศุภกร จันญะฉาย
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๒๒๑๗
เด็กหญิงเขมิกา สิลาแลง

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๕๖๐/๒๒๑๘

เด็กชายฉัตรชัย โคตะมี

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๕๖๐/๒๒๑๙

เด็กหญิงนันทิพร สีนาค
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๕๖๐/๒๒๒๐
นายวัชพล บอขุนทด

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๕๖๐/๒๒๒๑
เด็กหญิงณัฐกานต์ ฐานสมบัติ

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๕๖๐/๒๒๒๒

เด็กชายฉัตรดนัย ด้วงหนองบัว
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๕๖๐/๒๒๒๓

เด็กหญิงดารารันต์ มีคำนิตย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๕๖๐/๒๒๒๔

เด็กหญิงสิริโสภา ศรีเจริญ
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๕๖๐/๒๒๒๕
เด็กหญิงพิชา คชประทาน

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสลุด วัดสลุด  

สป ๒๕๖๐/๒๒๒๖

นายสถาพร นูแป
๐๖/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๒๗

นายวิรัตน์ วาจางาม
๐๑/๐๗/๒๕๑๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๒๘

นายณัฐพสิษฐ์ ปนทอง
๐๙/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๒๙
นายชาติชาย สุวรรณอัมพร

๐๙/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๖๔ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๒๒๓๐
นายพีรพงษ์ สัญจร

๐๒/๐๙/๒๕๓๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๓๑

นายนราธิป งามสอาด
๐๗/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๓๒
นายนภดิษฐ์ พึงสุภา

่

๐๗/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๓๓

นายยงศิลป โฉมศรี
๒๗/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๓๔

นายอนนท์ ชำนาญหมอ
๐๘/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๓๕

นายธนพล เขียวเจริญ
๓๐/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๓๖
นายทะนัด ปานนิม

่

๑๐/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๓๗

นายวิชิต กัลยาณกุล
๑๗/๐๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๓๘

นายสรายุทธ พงษ์สวัสดิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๓๙

นายมนัส บุราณสุข
๐๓/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๔๐
นายนิคม บุญคุ้ม

๐๑/๑๐/๒๕๓๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๔๑

นายอนุรักษ์ วงษ์บุคร
๑๐/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๔๒

นายสุริยา กฤษวงศ์
๓๐/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๔๓

นายมนตรี ปานวงษ์
๒๕/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๔๔
นายไพบูรณ์ โพธิพุ่ม

์

๑๒/๑๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๔๕

นายปฐมพงษ์ ดลังผา
๑๗/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๔๖

นายสนธยา สาริโท
๑๓/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๔๗

นายชุมพล องศ์ไชย
๐๑/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๔๘
นายทนงศักดิ

์

ธรรมสนองคุณ
๐๑/๑๐/๒๕๑๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๔๙

นายถาวร พิมพ์บุญ
๐๓/๑๐/๒๕๑๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๕๐
นายอัสนี โสนอ่อน

๑๖/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๕๑

นายปยะ ราชฉวาง
๑๓/๐๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๕๒
นายไพทูณ ทองเปลว

๐๖/๐๕/๒๕๒๐
เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๕๓

นายจตุรงศ นามโยธี

๒๒/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๕๔

นายทวิชาติ ปลืมจิตร

้

๓๐/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๕๕

นายศุภชัย จันทร์อ่อน
๒๕/๑๐/๒๕๒๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๕๖
นายพิมาน นันทานุกูล

๑๙/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๕๗

นายเนียม ปองบุญปก
๐๑/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๕๘

นายอัฐพล สมศรี
๐๙/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๕๙

นายวิฑูรย์ ประสงค์เงิน
๒๒/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๖๐
นายชินภพ เบ้าทอง

๐๑/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๖๑

นายธนดล พิมพา
๐๖/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๖๒

นายเอกราช เกิดโชติ
๐๑/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๖๓

นายศุภกร ธนวิบูลย์
๑๐/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๖๔
นายรัตนพงษ์ เกตุจินดา

๐๙/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๖๕ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๒๒๖๕

นายสมหมาย ดิสกุล
๒๕/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๖๖

นายพันธ์ แก้วชัง

่

๐๖/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๖๗
นายบุญนำ ริวดำรงค์

้

๒๓/๐๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๖๘

นายสิทธิพงษ์ แซ่เล้า
๐๑/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๖๙

นายสุทธิพงษ์ เหมือนถม
๑๒/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๗๐
นายขวัญเจริญ ศรีจันทร์โฉม

๑๕/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๗๑
นายสมนึก สุภาวุฒิ

๒๐/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๗๒

นายพัฒนธิรพงฐ์ บุญญะเสมา
๒๔/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๗๓

นายธันวา ภูคำ
๐๑/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๗๔

นายนพรัตน์ เหลือล้น
๐๗/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๗๕
นายเปนหนึง

่

สุดถาวร
๑๙/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๗๖

นายณฐนนท์ จำรัสเย็นทร
๒๓/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๗๗

นายไกรวิชญ์ จงมันเกษมสุข

่

๑๙/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๗๘

นายกฤษพล กลมกลาง
๐๙/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๗๙
นายวิสิทธิ

์

เขือนเพ็ชร์

่

๐๑/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๘๐
นายเจริญชัย อินสอน

๐๑/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๘๑

นายนิรันดร์ เส็งรอดรัตน์
๐๑/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๘๒

นายชยานันต์ โกไสยาภรณ์

๑๗/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๘๓
นายสิริชัย อัคควุฒิกุล

๒๓/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๘๔

นายอภิชา ดำกลิน

่

๒๖/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๘๕

นายอนุศักดิ

์

กลมกลาง
๓๐/๐๖/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๘๖

นายพุทธทายะ เพ็ชรดี
๐๙/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๘๗
นายสุขสันติ

์

สุทธิผ่อง
๒๑/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๘๘

นายนิติศักดิ

์

มงคลเถลิงศักดิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๘๙

นายปยะพร ด้วงเงิน
๑๙/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๙๐
นายยงยศ พงเขตกรณ์

๐๕/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๙๑
นายไสว นามไพร

๐๕/๐๓/๒๕๑๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๙๒

นายอดิศักดิ

์

คล้ายบรรดิษฐ
๑๒/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๙๓

นายสมจิตร บุณรักษา
๐๑/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๙๔

นายเอกลักษ์ สาโรช
๒๙/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๙๕
นายวรชัย ผลเกิด

๐๑/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๙๖

นายจิรพรรณ อายุโย
๒๐/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๙๗

นายสุรศักดิ

์

สุขหอม
๒๑/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๙๘

นายสุพล กลัดสมัย
๓๐/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๒๙๙
นายจตุพร ค่อนสิงหะ

๐๑/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๖๖ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๒๓๐๐
นายสมภพ โฉสูงเนิน

๒๐/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๐๑
นายทรงวิทย์ ทองประกอบ

๒๖/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๐๒
นายจารุวัฒน์ ทองคำ

๒๔/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๐๓
นายประทาน ซือสัตย์

่

๐๑/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๐๔
นายอรรถพล ศรีพึงจัน

่ ่

๐๑/๐๒/๒๕๓๐
เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๐๕
นายสหภาพ แซ่ไหล

๐๑/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๐๖
นายวินัย อุดมชิต

๐๑/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๐๗
นายวิทธวัช ทัพกฤษณ์

๒๙/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๐๘
นายถนิจ แสงทา

๓๐/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๐๙
นายธัญเทพ โกศัยดิลก

๑๑/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๑๐
นายชรินทร์ ชูใจ

๒๗/๐๖/๒๕๐๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๑๑

นายอดิศักดิ

์

ต้นทองคำ
๐๖/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๑๒

นายวิษณุ ลินทองคำ

้

๑๒/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๑๓

นายคนึง ยายืน
๐๘/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๑๔
นายบุญเลิศ คงสมภัตร์

๑๖/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๑๕

นายจำรัส ผ่านสำแดง
๐๒/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๑๖

นายพลวัต ผลสวัสด์

๒๕/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๑๗

นายชนาทิพัทธ์ ยศสิงห์คำ
๒๙/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๑๘
นายพงษ์เทพ นาดี

๒๐/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๑๙

นายอธิวัฒน์ กิจทองทรัพย์
๑๕/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๒๐
นายสุรชัย บุญมี

๐๖/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๒๑

นายนเรศ นามบุรี
๑๒/๐๔/๒๕๑๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๒๒
นายธนกร แสงนาค

๑๗/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๒๓

นายทัศนัย ทองเลิศ
๑๖/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๒๔

นายประสาท ปรากฏ
๑๙/๐๓/๒๕๐๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๒๕

นายอนุพงษ์ เกตุวงษ์
๒๓/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๒๖
นายฐิติพงศ์ ศึกษา

๒๖/๐๗/๒๕๑๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๒๗

นายกฤตวิทย์ ช่วยวัง
๐๒/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๒๘

นายอนันต์ วุฒิกรณ์
๑๓/๐๑/๒๕๑๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๒๙

นายประทีป โภคผลเจริญดี
๒๗/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๓๐
นายเพรินทร์ สุวรรณผู

๓๐/๑๐/๒๕๓๐
เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๓๑

นายวัชรพล สุวรรณนิโรจน์

๑๔/๑๑/๒๕๑๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๓๒

นายกิตติศักดิ

์

สังข์บุญชู
๒๙/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๓๓

นายธวัชชัย สุขกระจ่าง
๒๘/๐๑/๒๕๑๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๓๔
นายธเนศ รุ่งเรือง

๒๕/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๖๗ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๒๓๓๕

นายศราวุธ จันทร์มณี
๒๙/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๓๖

นายพงษ์ศักดิ

์

บางพระ

๒๕/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๓๗
นายณัฐพล แจ้งมีวงษ์

๒๗/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๓๘

นายกันตภณ ไลเกตุ
๒๒/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๓๙

นายนพดล โกมารฑัต
๑๖/๐๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๔๐
นายขวัญชัย รักท้วม

๒๐/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๔๑
นายวรวุฒิ ใสสอาด

๑๙/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๔๒

นายเศรษฐพงษ์ ธรรมรักษ์
๐๑/๐๙/๒๕๒๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๔๓

นายนภดล แก้วมณี
๐๕/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๔๔

นายฐิติวุฒน์ สุริยง
๒๓/๐๗/๒๕๒๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๔๕
นายดิเรก อุทัยรัตนะชัย

๑๑/๐๑/๒๕๐๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๔๖

นายวัฒนา เย็นใจ
๑๕/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๔๗

นายศตวรรษ เผือกพัด
๒๒/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๔๘

นายอาทิตย์ สุขรักษา

๒๙/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๔๙
นายบุญส่ง พลายเถือน

่

๑๒/๐๘/๒๕๑๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๕๐
นายจิรัฐติ อู๋จันทร์

๐๗/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๕๑

นายขวัญเมือง วงษ์นุช
๐๑/๐๕/๒๕๐๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๕๒

นายอ้น ตาปองครักษ์
๒๘/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๕๓
นายสาคร จันทร์แจ่ม

๑๒/๑๑/๒๕๑๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๕๔

นายปรีชา เชยอรุณ
๑๔/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๕๕

นายสงกรานต์ ขุนทอง
๑๑/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๕๖

นายพีระยุทธ เบ้าชาลี
๐๗/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๕๗
นายสาม เพรช

๐๑/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๕๘

นายจุตพล ทิพย์ประสงค์
๑๖/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๕๙

นายอนะ คล้ายบัว
๒๕/๐๓/๒๕๑๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๖๐
นายพิษณุ คำนวณ

๑๕/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๖๑
นายนพพร แจ่มจันทร์

๐๑/๐๑/๒๕๓๐
เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๖๒

นายศุภโชค เรือนทอง
๐๙/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๖๓

นายสุรพงษ์ กรุดภู่
๒๕/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๖๔

นายขวัญ อุ่นมณี
๐๘/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๖๕
นายภูวนารท รอดชาวนา

๒๒/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๖๖

นายกิตติ ศรัทราธรรมเลิศ
๒๗/๐๙/๒๕๑๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๖๗

นายประจักษ์ สอนเถือน

่

๒๔/๐๔/๒๕๑๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๖๘

นายสมคิด สมพงษ์
๐๗/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๖๙
นายณัฐพงษ์ สุวิเศษ

๒๘/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๖๘ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๒๓๗๐
นายมานิตย์ เมฆดำรงค์

๐๔/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๗๑

นายชุติเดช ปุณภวัฒน์
๑๘/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๗๒
นายอนุพงษ์ ดวงจันทร์

๐๔/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๗๓

นายไพฑูลย์ แน่นชารี
๐๗/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๗๔

นายนิคม จันเพ็ชร

่

๑๔/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๗๕

นายปรีชา งามยิง

่

๑๓/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๗๖
นายพีรวัฒน์ ศีลป

๑๗/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๗๗

นายเฉลิมชัย โชติช่วง
๑๗/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๗๘

นายการณ์ สวัสดี
๐๑/๐๗/๒๕๐๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๗๙

นายมาโนช แจ้งสว่าง

๑๓/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๘๐
นายเอกชัย บุญบำเพ็ญ

๐๑/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๘๑

นายวราฤทธิ

์

บุญเจือ
๑๒/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๘๒

นายอารี อัมเมด
๐๔/๐๖/๒๕๓๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๘๓

นายณัฐวุฒิ สมอบ้าน
๑๒/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๘๔
นายอภิชาต คงมี

๒๗/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๘๕

นายปยะ สมชัย
๒๓/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๘๖

นายณัฐพล แก้วก่อง
๒๙/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๘๗

นายอภิโชติ กล่อมปาน
๒๓/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๘๘
นายเดช สมบูรณ์

๒๕/๐๗/๒๕๐๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๘๙

นางสาวพันธ์นิพัทธ์ ขันรักษา

๒๓/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๙๐
นางสาวพนาพรรณ จงไพศาลสกุล

๑๗/๐๒/๒๕๑๔

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๙๑

นางสาวจิตรมนัส พิกุลทอง
๑๐/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๙๒
นางสาวนารีรัตน์ จันทร์อ่อน

๓๐/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๙๓

นางสาวนูรียห์ วาแม
๑๖/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๙๔

นางสาวพิจิตรา อ้นเจริญ
๐๒/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๙๕

นางสาววิยดา สัญเจริญ
๑๔/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๙๖
นางสาวนงคราญ โพธิพุ่ม

์

๐๘/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๙๗

นางสาววินทนีย์ เกิดผล
๑๙/๐๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๙๘

นางสาวโรจนา เพชรบัว

๒๗/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๓๙๙

เด็กชายเอนก เอียมยัง

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดเกาะแก้ว  

สป ๒๕๖๐/๒๔๐๐
เด็กหญิงชมพูนุช สีล้ง

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดเกาะแก้ว  

สป ๒๕๖๐/๒๔๐๑
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ พุ่มคง

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดเกาะแก้ว  

สป ๒๕๖๐/๒๔๐๒
เด็กหญิงรมิดา สุ่มสวัสดิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดเกาะแก้ว  

สป ๒๕๖๐/๒๔๐๓
เด็กหญิงสุรีพร เย็นสมุทร

๑๙/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสองคลอง

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๐๔
เด็กหญิงกนกพร แพงพฤกษ์ภูมิ ๗/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสองคลอง

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๖๙ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๒๔๐๕
เด็กหญิงจุฑาลักษ์ เพ็ชรัตน์

๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดสองคลอง

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๐๖
เด็กหญิงกุลนาถ ติฉัน

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๕๖๐/๒๔๐๗
เด็กหญิงจุฑามาส วงศ์ประยูรศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๕๖๐/๒๔๐๘
เด็กหญิงพลอยไพริน พรมน้อย

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๕๖๐/๒๔๐๙
เด็กหญิงกฤษตยา ไกรโสภณ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๕๖๐/๒๔๑๐
เด็กหญิงกัลยา สุทธปญญา

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๕๖๐/๒๔๑๑
เด็กหญิงพัชรินทร์ ธาระบุญ

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๕๖๐/๒๔๑๒

เด็กหญิงลักษิกา มาดเหมาะ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๕๖๐/๒๔๑๓

เด็กหญิงอัณธิดา งามขุนทด
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๕๖๐/๒๔๑๔

เด็กหญิงอชิรญา อาบกิง

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๕๖๐/๒๔๑๕
นางสาวชัญญา ช่องโก้

๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๕๖๐/๒๔๑๖

นางสาวธิดารัตน์ สุขศรีทอง
๐๔/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๕๖๐/๒๔๑๗

นางสาวพนอ เล็ดรอด
๑๔/๑๐/๒๕๑๘

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๕๖๐/๒๔๑๘

นางสาวมธุกันตา แซ่ลิม

้

๐๖/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๕๖๐/๒๔๑๙
นายอคิน แก้วกระจ่าง

๐๗/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วัดบ้านระกาศ  

สป ๒๕๖๐/๒๔๒๐
เด็กหญิงระรินทิพย์ พุ่มทอง

๑๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๒๑

เด็กหญิงณัฐมน พุ่มมณี
๒๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๒๒

เด็กชายวัชชัย อ่อนละมูล
๐๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๒๓
เด็กชายอธิวัฒน์ สุขดิษฐ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๒๔

เด็กชายอนุชิต รอดบุญเกิด
๑๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๒๕

เด็กชายอนุพันธ์ ดียามา
๑๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๒๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เอียมกลาง

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๒๗
เด็กหญิงกชกร พุดม่วง

๒๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๒๘

เด็กหญิงกัญญพัชร รอดคล้าย
๐๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๒๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ รอดบรรจบ
๒๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๓๐
เด็กหญิงชนกนันท์ ไชยบุรี

๐๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๓๑
เด็กหญิงชลิตา นุชสา

๓๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๓๒

เด็กหญิงชุลีพร กลำทอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๓๓

เด็กหญิงฐานิดา ปะตะวัง
๒๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๓๔

เด็กหญิงณัฐชา ปานทับ
๐๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๓๕
เด็กหญิงณัฐฐา สมพันธ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๓๖

เด็กหญิงดวงฤดี สุนาอาจ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๓๗

เด็กหญิงนภัส ม่วงสนธิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๓๘
เด็กหญิงพลอยชมพู แซ่ตัง

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๓๙
เด็กหญิงพิรชา ไม้หนองบัว

๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๗๐ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๒๔๔๐
เด็กหญิงภิรญา ธรรมวุฒิชัย

๒๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๔๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ วิเศษสุวรรณ
๒๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๔๒
เด็กหญิงสิตานัน เพชรนิล

๒๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๔๓

เด็กหญิงสิริวิมล แพประสิทธิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๔๔

เด็กหญิงอภิญญา อคิราห์วัทน์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๔๕

เด็กหญิงอัครมณี นุชสา
๒๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๔๖
เด็กหญิงอาภาพร อินกราด

๒๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๔๗

เด็กชายกิตติกร กาเพ็ง
๐๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๔๘

เด็กชายธีธัชพงศ์ เกิดบัว
๒๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๔๙

เด็กชายนนทณัฐ รองาม
๑๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๕๐
เด็กชายปกรณ์เกียรติ บัวคลี

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๕๑

เด็กชายพิพัฒน์ ศรีม่วง
๒๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๕๒

เด็กหญิงนัฐนิชา วันเทียง

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๕๓

เด็กหญิงนันทภัค เปยมอรุณ
๑๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๕๔
เด็กหญิงนันธิดา สอนหัด

๒๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๕๕

เด็กหญิงเบญจพร พัดสิทธิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๕๖

เด็กหญิงแพรพิไล พูลสวัสดิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๕๗

เด็กหญิงภณิดา ปรึกษา
๐๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๕๘
เด็กหญิงมิลตรา สายสุวรรณ

๐๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๕๙

เด็กหญิงยลดา คุ้มครอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๖๐
เด็กหญิงวันใส ทองดีศรี

๒๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๖๑

เด็กหญิงสิรีธร มาดเหมาะ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๖๒
เด็กหญิงสุจิตราภรณ์ สุขศรี

๑๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๖๓

นางสาวสุพัชชา แซ่เล้า
๐๘/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๖๔

เด็กหญิงสุภาวดี โต๊ะเงิน
๑๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๖๕

เด็กหญิงอรปรีญา การกล้า
๐๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๖๖
เด็กชายสุพิพัตร ประยงค์กลิน

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๖๗

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ ปานเอียม

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๖๘

เด็กชายธนกร พรมเวียง
๑๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๖๙

เด็กชายธนวัฒน์ สุขสง่า
๓๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๗๐
เด็กชายพีรพล จันทร์โต

๑๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๗๑

เด็กหญิงจันทิมา คำมะนา
๑๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๗๒

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ อินจาด

๑๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๗๓

เด็กหญิงนริสา เลียบประเสริฐ

๊

๑๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๗๔
เด็กหญิงยศวดี รมณียรัศมี

๒๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๗๑ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๒๔๗๕

เด็กหญิงอารี แก้วสีคร้าม
๑๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๗๖

เด็กชายกฤษฎา บุนเฮง
๑๐/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๗๗
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เกตุอุดม
๒๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๗๘

เด็กชายบวร บุญพร
๒๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๗๙

เด็กชายปฐมพงษ์ คุณทรัพย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๘๐
เด็กชายภานุพงษ์ บัวเฟอง

๑๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๘๑
เด็กชายอนุพัฏ บรรดาศักดิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๘๒

เด็กหญิงเกสรา โกมลสิงห์
๒๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๘๓

เด็กหญิงจิรวรรณ บุญสงวน
๑๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๘๔

เด็กชายเจษฎา สอนฉำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๘๕
เด็กชายพีระพล พูลสวัสดิ

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๘๖

เด็กชายลัทธพล บำรุงศรี
๐๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๘๗

นางสาวสุวัจนี ฮวดเจริญ

๑๗/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๘๘

เด็กชายชัยชนะ เนตรโกศล
๐๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๘๙
เด็กชายอนุชา ปานกล้า

๑๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๙๐
เด็กหญิงอรจิรา ปลืมใจสุข

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๙๑

เด็กหญิงอรุณรัตน์ บุตรสวัสดิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๙๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ โสภี
๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๙๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เล่าสกุลชัย ๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๙๔

เด็กหญิงกาญจนธัช รุ่งเรือง
๒๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๙๕

เด็กหญิงชวาลา เจิญธรรม

๑๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๙๖

เด็กหญิงณัฐจิรา มุมทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๙๗
เด็กหญิงบัณฑิตา เรืองแสง

๑๐/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๙๘
เด็กหญิงพัชราวรรณ แก้วมืด

๒๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๔๙๙

เด็กหญิงวัชรี สิมัยนาม
๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๐๐
เด็กหญิงอริยา ทองทิพย์

๒๗/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๐๑
เด็กหญิงอลิสา นาชม

๑๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๐๒
เด็กหญิงนิยตา หอมกลิน

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๐๓
เด็กหญิงหทัยพันธน์ ศิลตระกูล

๒๗/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๐๔
เด็กชายมังคัง

่ ่

มุกดา ๑/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๐๕
นายวีรภัทร์ กลินโสภณ

่

๑๕/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๐๖
นายสิทธิโชค สัมพันธมิตร

๑๔/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๐๗
นางสาวกังสดาล อำอ่อน ๓/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๐๘
นางสาวรชตภร สนธิ

๑๑/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๐๙
นางสาววิภาวี กาญจนเคหะ ๙/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๗๒ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๒๕๑๐
นางสาวไอรดา แก้วประเสริฐ

๒๗/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๑๑

นางสาวนิตยา รอบคอบ ๖/๓/๒๕๔๑
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๑๒
เด็กชายสุธิชาติ อยู่สบาย

๒๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๑๓

นางสาวธิติสุดา แก้วรุ่งเรือง
๒๕/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๑๔

นายธนกฤต อินทร์กล่อม
๒๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๑๕

นางสาวมุนินทร์ ผ่องสวน
๑๐/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๑๖
เด็กหญิงสุกัญญา ขอเจือกลาง

๒๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๑๗

นายเจษฏาพงษ์ วิริยะพันธ์ ๒/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๑๘

เด็กชายธนพล เรืองศิริ
๑๔/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๑๙

นายนิมิต คงคล้าย
๓๑/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๒๐
นายพงษ์พัฒน์ บุญเกตุ

๓๑/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๒๑

เด็กชายพายุพัด แก้วสายแสง

๑๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๒๒

นายภูวคุณ ด้วงนิล
๒๒/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๒๓

เด็กชายรชกร บุญยัง
๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๒๔
นายวิริยะ พัดประคอง

๓๑/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๒๕

นายอานนท์ ยินดี
๒๖/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๒๖

เด็กชายศรรัก แสงแก้ว
๑๔/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๒๗

นางสาวนุชนารถ นาสินพร้อม
๑๒/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๒๘
เด็กหญิงปยธิดา เพชรศรีคำ

๒๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๒๙

เด็กหญิงรัชนก แย้มเม่ง
๒๑/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๓๐
นางสาวสุกัญญา สุขประเสริฐ

๒๐/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๓๑

เด็กหญิงสุรินทร อยู่ดี
๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๓๒
เด็กหญิงเมธินี วิสาตร์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๓๓

เด็กชายกฤษฏา โพธิศรี

์

๑๒/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๓๔

นายยงยุทธ แจ้งตระกูล
๑๖/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๓๕

เด็กชายวิศรุต สวัสดี
๑๙/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๓๖
นายสิทธิโชค เทียมเลิศ

๑๔/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๓๗

เด็กชายสุรสักดิ

์

สมอเนา
๒๒/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๓๘

นายอรุณ ดำพังไกร
๑๘/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๓๙

เด็กชายณัฐพงศ์ ขาวกำแพง

๑๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๔๐
เด็กชายชานนท์ โกวิทย์

๓๐/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๔๑

นายอภิสิทธิ

์

มาสุข
๑๘/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๔๒

เด็กหญิงขวัญตา แจ่มจันทร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๔๓

นางสาวธัญลักษณ์ กากุมภรี
๒๒/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๔๔
นางสาวพรชนก ทรรศนีย์พงษ์ ๔/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๗๓ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๒๕๔๕

นางสาวรัชนีกร ยอดพรหม
๑๔/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๔๖

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ แก้วไสแสง
๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๔๗
นางสาวกรรณิการ์ รัตนะ

๒๕/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๔๘

เด็กชายชนณัฐ
เจริญอุดมโชคชัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๔๙

นายประสิทธิพร โตน้อย
๑๙/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๕๐
นางสาวสุธิดา โห้ประไพ

๒๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๕๑
นายธงชัย ไล้กลินหอม

่

๓๑/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๕๒

เด็กชายวรกมล เพชรโสม
๑๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๕๓

นายอัมรินทร์ เกิดบัว
๒๘/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๕๔

เด็กชายถิรวัฒน์ จันทร์หัสดี ๗/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๕๕
นางสาวจันทรา แก้วลำสัน

้

๑๖/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๕๖

นางสาวจิราภรณ์ ครองชีพ
๒๙/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๕๗

นางสาวประภัสสร พายพนมนอม
๘/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๕๘

นายณัฐสิทธิ

์

คำเจริญ
๑๔/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๕๙
นายนราเศก มรรครัตน์โส

๑๘/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๖๐
นายชานนท์ ผ่องศรี

๑๔/๕/๒๕๔๓ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๖๑

นายคณิศร ปดชาศรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๖๒

นายอรรถธนทิพ จันแดง
๔/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๖๓
นางสาววิศิตตา ฮุยตระกูล

๑๐/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๖๔

นางสาวอารียาลักษ์ มาลศรี
๒๘/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๖๕

นายณัฐพล จอมทุม
๒๖/๕/๒๕๔๒ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๖๖

นายอุดมทรัพย์ เมืองมีทรัพย์
๓๐/๔/๒๕๔๓ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๖๗
นายธนดล เกตุปรางค์

๑๘/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๖๘

นายนพดล มะละเกาะ
๓๑/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๖๙

นายพงศธร ตรีเพ็ชร

๑๓/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๗๐
นายธนวิชญ์ จันทนะคีรี

๒๒/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๗๑
เด็กหญิงวิลาวัลย์ พุฒลา

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีล้ง

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๗๒

เด็กหญิงสุพิชชา เทศสกุล
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีล้ง

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๗๓

เด็กหญิงวริศรา เสนาะสรรพ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีล้ง

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๗๔

เด็กหญิงฑิฆัมพร สายแก้ว
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีล้ง

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๗๕
เด็กหญิงวริศรา พุ่มพวง

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีล้ง

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๗๖

เด็กหญิงสิริณัฎฐ์ มหาปญญภักดิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีล้ง

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๗๗

เด็กชายธนกิตติ

์

บุญเลียง

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีล้ง

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๗๘

เด็กชายวรากร ภูกาม
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีล้ง

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๗๙
เด็กชายกฤษดา ดีพระ

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีล้ง

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๗๔ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๒๕๘๐
เด็กชายรัฐชัย เทศสกุล

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีล้ง

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๘๑

เด็กชายทัตศพงค์ ปานแดง
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีล้ง

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๘๒
เด็กหญิงทัตพิชา โพธิอ้น

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีล้ง

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สป ๒๕๖๐/๒๕๘๓

เด็กหญิงเอมมิกา คุ้มประยูร
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดหวาย วัดลาดหวาย  

สป ๒๕๖๐/๒๕๘๔

เด็กหญิงวรรณพร สมมาคูณ
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดหวาย วัดลาดหวาย  

สป ๒๕๖๐/๒๕๘๕

เด็กหญิงสุภาวดี บัวทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดหวาย วัดลาดหวาย  

สป ๒๕๖๐/๒๕๘๖
เด็กหญิงปราณปริยา อุบลหล้า

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดหวาย วัดลาดหวาย  

สป ๒๕๖๐/๒๕๘๗

เด็กหญิงนริสา จิตตะปญญา
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดหวาย วัดลาดหวาย  

สป ๒๕๖๐/๒๕๘๘

เด็กหญิงช่อลดา ยวนไธสงค์
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดหวาย วัดลาดหวาย  

สป ๒๕๖๐/๒๕๘๙

เด็กหญิงพิมพ์ธิดา ชุ่มสมุทร
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดหวาย วัดลาดหวาย  

สป ๒๕๖๐/๒๕๙๐
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ สุขสง่า

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสร่างโศก วัดสร่างโศก  

สป ๒๕๖๐/๒๕๙๑

เด็กหญิงกชกร เขียวปลอด

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสร่างโศก วัดสร่างโศก  

สป ๒๕๖๐/๒๕๙๒

เด็กหญิงอรวรา เชิดรัตนะสกุล
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา วัดนิยมยาตรา  

สป ๒๕๖๐/๒๕๙๓

เด็กชายเบญจศีล เสรีสว่างนิคม
๒๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา วัดนิยมยาตรา  

สป ๒๕๖๐/๒๕๙๔
เด็กหญิงชลิตา กิมฮง

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา วัดนิยมยาตรา  

สป ๒๕๖๐/๒๕๙๕

เด็กหญิงสุกัญญา ทองพลี
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา วัดนิยมยาตรา  

สป ๒๕๖๐/๒๕๙๖

เด็กหญิงศศิธร สมทรัพย์
๑๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา วัดนิยมยาตรา  

สป ๒๕๖๐/๒๕๙๗

เด็กหญิงศรัญญา อบเชย
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา วัดนิยมยาตรา  

สป ๒๕๖๐/๒๕๙๘
เด็กหญิงณัชชา รัตนาภรณ์

๑๘/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา วัดนิยมยาตรา  

สป ๒๕๖๐/๒๕๙๙

เด็กหญิงนิสากร อินทรสอน
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา วัดนิยมยาตรา  

สป ๒๕๖๐/๒๖๐๐
เด็กชายณภัทร ครุธนี

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา วัดนิยมยาตรา  

สป ๒๕๖๐/๒๖๐๑
เด็กหญิงบัณฑิตา จิวบุญ

๋

๒๙/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา วัดนิยมยาตรา  

สป ๒๕๖๐/๒๖๐๒
เด็กหญิงประภัสสร พระเพชร

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา วัดนิยมยาตรา  

สป ๒๕๖๐/๒๖๐๓
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ทีนัย
๑๘/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนิยมยาตรา วัดนิยมยาตรา  

สป ๒๕๖๐/๒๖๐๔
เด็กหญิงกฤตพร เย็นสกุล

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย
วัดปานประสิทธาราม

 

สป ๒๕๖๐/๒๖๐๕
เด็กหญิงปริณดา ทองยา

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย
วัดปานประสิทธาราม

 

สป ๒๕๖๐/๒๖๐๖
เด็กหญิงวัลพร คล้ายสุวรรณ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย
วัดปานประสิทธาราม

 

สป ๒๕๖๐/๒๖๐๗
นางสาวประภัสสร การะเกต

๑๐/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย
วัดปานประสิทธาราม

 

สป ๒๕๖๐/๒๖๐๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ปองขาว ๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสะบัดจาก วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๐๙
เด็กหญิงสุกัญญา พวงอินทร์

๑๕/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองสะบัดจาก วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๑๐
เด็กชายอดิศักดิ

์

อาสานอก ๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองสะบัดจาก วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๑๑

เด็กชายธนวัฒน์ แสวงดี ๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองสะบัดจาก วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๑๒

เด็กชายศิวัฒน์ น่าชม ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองสะบัดจาก วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๑๓

เด็กหญิงณัฐชา สิทธินัน
๒๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสะบัดจาก วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๑๔
เด็กหญิงเกศินี เอียดอุ้ย

๑๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองสะบัดจาก วัดสุคันธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๗๕ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๒๖๑๕

เด็กหญิงรัชนก ยะลี
๒๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองสะบัดจาก วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๑๖

นายบุญรักษ์ บุษฉัยยา
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๑๗
นายณัฐวุฒิ นางาม

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๑๘

นายณัฐพล สุขแก้ว
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๑๙

นายกสานต์ ศรณรงค์
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๒๐
นายกฤษดา เดชโบราณ

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๒๑
นางสาวสิริมา สุขเกษม

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๒๒

นางสาวอรไพลิน อภัยภักดิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๒๓

นางสาวพีรวีย์ ทองผุด
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๒๔
นางสาวแพรวพรรณ ผลหว้า

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๒๕
นางสาวสุธัญญา นครจินดา

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๒๖

นายคงฐานนท์ สีเหลือง
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๒๗

นายปฐวีกานต์ หอมมณี
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๒๘

นายปยพนธ์ ประพันธ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๒๙
นายณัฐวุฒิ แสงสาคร

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๓๐
นางสาวฐิติพร หมายพึง

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๓๑

นางสาววรลักษณ์ ทัศนศร
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๓๒

นางสาวธัญรดา พลายแดง
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๓๓
นางสาววณิศรา มีบุญ

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๓๔

นางสาววรรษมล คำลาด
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๓๕

นางสาววศินี สุขหล้า
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๓๖

นางสาวฝนทิพย์ ทองนิม

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๓๗ นางสาวประกายกานต์
สว่างวงษ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๓๘

นางสาวกนกพรรณ ลีลารุ่งสัมฤทธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๓๙

นางสาวจุฑามาศ แสงโชติ
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๔๐
นางสาวศิริวรรณ ดำรงสุสกุล

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๔๑
นางสาวภัทรศยา กระต่ายทอง

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๔๒

นายชัชพล เทศน์ทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๔๓

นางสาวชลธิชา เผือกมะหิงษ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๔๔

นางสาวประภาศรี โรจน์อนันต์สิทธิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๔๕
นางสาวฟาติมา แช่มลือนาม

๑๒/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๔๖

นางสาวมนัสมณ อยู่เย็น
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๔๗

นางสาวสุชารัตน์ เกตุพงษ์เพียร
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๔๘

นางสาวพรชนก อาจวิชัย
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๔๙
นางสาวสุวิมล แสงทอง

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๗๖ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๒๖๕๐
นางสาวลาภิสรา บัวศรี

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๕๑

นางสาวชลธิชา พึงมี

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๕๒
นางสาวพลอยไพลิน อานนท์

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๕๓

นางสาวสิริกร เบญจจินดา

๑๙/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๕๔

นายศักดาวุฒิ โพธิมณี

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๕๕

นายชินพัฒน์ งามวงค์
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๕๖
นายพงศภัค คนบุญ

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๕๗

นายพิสิษฐ์พงศ์ สุนทะมาตร

๑๖/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๕๘

นายกิตติวินท์ บำรุงสวัสดิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๕๙

นายณัฐวุฒิ ปานบุญ
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๖๐
นายอภิภัทร รุ่งเรือง

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๖๑

นางสาวจิดาภา จันทริมา
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๖๒

นางสาวณัฐชรี แสนเศษ
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๖๓

นางสาวธัญรดา กลำจันทร์
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๖๔
นางสาวพิชญา ผลเอนก

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๖๕

นางสาวศศิวิมล นำทรง
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๖๖

นางสาวสุตาภัทร เกตุขวง
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๖๗

นางสาวสุภาภรณ์ เทียนยิม

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๖๘
นางสาวอทิตญา มามาก

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๖๙

นางสาวกชกร กรีดกราย
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๗๐
นางสาวปรัชญาภรณ์ โชระเวก

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๗๑

นางสาวศวิตา บุญศักดิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๗๒
นางสาวนลิน กลินค้างพลู

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๗๓

นางสาวภคพร เอียมผ่อง

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๗๔

นางสาวภัชราภรณ์ โคธิเสน

๑๙/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๗๕

นางสาวกนกนาถ เหมือนมี
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๗๖
นางสาวทักษอร ศรีรัตน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๗๗

นางสาวไพลิน โชคบรรดิษ
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๗๘

นางสาวณัฐวรรณ เลอเลิศวณิชย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๗๙

นางสาวรัชนีกร นิลสยาม

๒๑/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๘๐
นางสาวจิรประภา บุญโยธา

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๘๑

นายกิติศักดิ

์

นาคเกิด
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๘๒

นายชลสิทธิ

์

อภิวรากุล
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๘๓

นายธีรนันท์ แสงดีแน่
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๘๔
นางสาวภัทรธิรา หมุดธรรม

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๗๗ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๒๖๘๕

นางสาวเจษฎากร ฤทธิรายา

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๘๖

นางสาวอุริสยา ตินตกร
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๘๗
นางสาวชลธิชา ปกกาสาสัง

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๘๘

นางสาวศศิลักษณ์ ภักตะไชย
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๘๙

นางสาวกัณศิยาต์ ปกษา
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๙๐
นางสาววรัญญา คงรอด

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๙๑
นางสาววิภานันท์ แคทอง

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๙๒

นางสาวอังศณา ลีมู้

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๙๓

นางสาวพิมพ์ชนก จันพา

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๙๔

นางสาววิไลวรรณ สุวรรณภูมิ
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๙๕
นายเจษฎาภรณ์ ดาวลอยเด่น

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๙๖

นายภาณุวัฒน์ อ้นกรูด
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๙๗

นายธีระเดช กุสุมาลย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๙๘

นายอภิวัฒน์ รุ่งเรือง
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๖๙๙
นายจิตรณรงค์ สุจริยา

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๐๐
นายธนดล พลูเกตุ

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๐๑
นายนันทกร สาเทียน

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๐๒
นายภากร พัศระ

๑๓/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๐๓
นายภานุวัฒน์ บุญพันธ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๐๔
นายวิชญะ จูงกลาง

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๐๕
นายภัทรพงศ์ พฤกษ์เศรณี

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๐๖
นางสาวชลธิชา อนุมา

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๐๗
นางสาวอลิศา สกุลแสง

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๐๘
นางสาววรรณพร แก้วคง

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๐๙
นางสาวชาติยา แย้มเม่ง

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๑๐
นางสาวมลธิตา สมศรี

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๑๑
นางสาวลัลน์ลลิต รัตนวิชัย

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๑๒

นางสาวเจนนิสา สุ่นปุย
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๑๓

นางสาวปาลิตา งามเกษมทรัพย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๑๔

นางสาวพรรฑษา ทิมจอน
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๑๕
นางสาวสิริปรียา ธรรมเทียงสัตย์

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๑๖

นางสาวดารากานต์ ประโยชน์วนิช
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๑๗

นางสาวนฤมล กองกุหลาบ
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๑๘

นางสาวปวริศรา ฤกษ์ดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๑๙
นางสาวศรัณย์พร ธีระพัชรรังษี

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๗๘ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๒๗๒๐
นางสาวปารวีร์ คัมภิรานนท์

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๒๑

นางสาวเพียงพร ถาวรกุล

๒๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๒๒
นางสาวสัตตบุษ อุทัยศรี

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๒๓

นางสาวพลอยดาว อรุโณทยากร
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๒๔

นางสาวสุภัทรตา เกตุขวง
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๒๕

นางสาวรัตติพร ก้อนดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๒๖
นางสาวอมลณัฐ รัตนบุรี

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๒๗

นางสาวชนากานต์ แก้วคำ
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๒๘

นางสาวพิมพ์ดี เรเรือง
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๒๙

นางสาวนภัสวรรณ จันทร์ดุ้ง
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๓๐
นางสาวจิณณพัต ปติกรณ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๓๑

นางสาวอภิภาวดี เมฆวัน
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๓๒

นายศรัณย์ เตชะนอก
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๓๓

นายอรรถพล ปานท่าไข่
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๓๔
นายชนิตพล งามธนโชติ

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๓๕

นายสุทธิพงษ์ ยามเย็น
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๓๖

นายธนภัทร เนตรปยะฉัตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๓๗

นายธรรศธรณ์ คงคะชาติ
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๓๘
นายพลรัตน์ เกิดศิริ

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๓๙

นายศุภณัฐ สิทธิแสงอำไพ
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๔๐
นางสาวจตุรพิธพร บุญชู

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๔๑

นางสาวศศิกานต์ ชาลีชาติ
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๔๒
นางสาวอารียา จันยารักษ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๔๓

นางสาวชนิสรา กอบสันเทียะ
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๔๔

นางสาววรินนิดา จันทร์หอม
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๔๕

นางสาวชนิษฎา จันทะสูนย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๔๖
นางสาวพิมลพรรณ วันชูเพลา

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๔๗

นางสาวณัชชา คำดวง
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๔๘

นางสาวอนุสรา อ้อยงาม
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๔๙

นางสาวปนัดดา สมมาคูณ
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๕๐
นางสาวคณิตกุล วรวรุณศาสตร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๕๑

นางสาวจิรัชญา มะโรงรัตน์
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๕๒

นางสาวชนนิกานต์ ตรุษสารท
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๕๓

นางสาวศิริรัตน์ ฤกษ์วรประสิทธิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๕๔
นางสาวคณิศร ช่างกลึง

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๗๙ / ๑๒๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๒๗๕๕

นางสาวจรัญญา คุ้มจันทร์
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๕๖

นางสาวนภัสสร ถาวรกุล
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๕๗
นางสาวปวีณา พิมากุล

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๕๘

นางสาวพิมพ์มาดา ไชยพรม
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๕๙

นางสาวอารียา แดงสวย
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๖๐
นางสาวนภาพร สินธุ

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๖๑
นางสาวพิชาภรณ์ อินนามเพ็ง

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๖๒

นางสาวมนัสนันท์ ไวกุลเพ็ชร
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๖๓

นางสาวญาฎา กุลทนันท์
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๖๔

นายสพลดนัย มาเอียม

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๖๕
นายภานุวัฒน์ แก้วพวง

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๖๖

นายยุทธนา ยะหัตตะ
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๖๗

นางสาวกุลธิดา อินทร์ด่านกลาง
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๖๘

นางสาวณัฐกาญน์ มักสุขเสริม
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๖๙
นางสาวธัชมน สุจริยา

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๗๐
นางสาวภัทรพร คงเจริญ

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๗๑

นางสาววนิชชา ทังไธสง
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๗๒

นางสาวกัญญากร แสนจินดา
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๗๓
นางสาวรจนา หอมประสิทธิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๗๔

นางสาวกัญญารัตน์ สุขรอด
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๗๕

นางสาวธัญญพัชร สุจริยา
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๗๖

นางสาวสริดา นาคคล้าย
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๗๗
นางสาวกัลยกร คงศิริปญญา

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๗๘

นางสาวกัลยารัตน์ จูหว้า
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๗๙

นางสาวจิรวรรณ สีปุนนำ
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๘๐
นางสาวพรชนก โฮว

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๘๑
นางสาวมนรดา อุไรรางกูล

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๘๒

นางสาวอารดา อัศวพัชระ
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๘๓

นางสาวชวิศา นามเสาร์
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๘๔

นางสาวณภัชพร ภพศิริฟุง
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๘๕
นางสาวณัฐกานต์ มะลัย

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๘๖

นางสาวณัฐธิดา ทินเต
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๘๗

นางสาวณิชาภา หนันอ้าย
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๘๘

นางสาวตรีรัตน์ พรมภา
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๘๙
นางสาวธนัชชา เคหะลุน

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๘๐ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๒๗๙๐
นางสาวรวิพร บุญคำภา

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๙๑

นางสาววสุนทรี ชนะเคน
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๙๒
นางสาวสุธิดา ซึมกระโทก

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๙๓

นางสาวสุภาวิตา แก้วเกิด
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๙๔

นางสาวชยุดา สิริธัญชาติ

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๙๕

นางสาวพิชชาภา กาละพันธ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๙๖
นางสาวสิราวรรณ อุ่มประเสริฐ

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๙๗

นายอภิสิทธิ

์

ภูสมตา
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๙๘

นายชัชนันท์ เขียนปญญา
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๗๙๙

นายนวภพ ภู่ประดิษฐ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๘๐๐
นายกันตนพ จันพา

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๘๐๑
นายจักริน เย็นสุข

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๘๐๒
นายชาญชล เรืองดี

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๘๐๓
นายเมธาสิทธิ

์

สุวรรณ
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๘๐๔
นายวงศกร เวียงนนท์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๘๐๕
นายวุฒิพงศ์ วังทะพันธ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๘๐๖
นางสาวจินตนา วงศ์ไทย

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๘๐๗
นางสาวนันทมน กลินจันทร์

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๘๐๘
นางสาวกุลธิดา สีหานาม

๒๔/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๘๐๙
นางสาวชยุดา พัฒนาภรณ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๘๑๐
นางสาวธนิสร ปลังวัฒนะ

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๘๑๑

นางสาวธัญญ์รัตน์ โกวิทกุลานุชิต
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๘๑๒
นางสาววิชญดา เจริญลาภลำ

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๘๑๓

นางสาววิชญพร เจริญลาภลำ
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๘๑๔

นางสาวสาธิตา สีแดง
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๘๑๕

นางสาวจิรัชยา ภิญโญดม
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๘๑๖
นางสาวเจตปรียา รุ่งสุขใส

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๘๑๗

นายธนา สกุลทองไพศาล
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๘๑๘

นายณัฐภัทร อนันต์วรศักดิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๘๑๙

นายภัทรพล คำแฝง
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๘๒๐
นายคงกฤช ชุ่มแจ่ม

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๘๒๑

นางสาวเกตุกระมุท พุทธิมา
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๘๒๒

นางสาวศศิกานต์ ปานอุทัย
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๘๒๓

นางสาวพรสุดา ซือวาจา

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๘๒๔
นางสาวพัชราภรณ์ ชืนยินดี

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๘๑ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๒๘๒๕

นางสาวพัทรพร จรุงจิตต์
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๘๒๖
นางสาวธันยากานต์ ปญจกุลวรพัฒน์

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๘๒๗
นางสาวชัชฎาภรณ์ ศรีเดช

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๘๒๘

นายฐิติพงศ์ ภาสวร
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๘๒๙

นายฐิรพงษ์ อ้มพรม
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๘๓๐
นางสาวรติกร สิทธิน้อย

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๘๓๑
นางสาวเจนจีรา รองาม

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๘๓๒

เด็กหญิงอนันตยา โปฟา
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๕๖๐/๒๘๓๓

เด็กชายนฤบดินทร์ อัสถิ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๕๖๐/๒๘๓๔

เด็กหญิงสุนันทา เกียรติอภิเดช
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๕๖๐/๒๘๓๕
เด็กหญิงโสภิตา ปญญายุทโธ

๑๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๕๖๐/๒๘๓๖ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
เสือกลับ

๒๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๕๖๐/๒๘๓๗

เด็กหญิงศิริพัช ราสีมิน
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๕๖๐/๒๘๓๘

เด็กหญิงปุณณมาส นาคูณ
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๕๖๐/๒๘๓๙
เด็กหญิงพัชรลดา ประกอบผล

๒๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๕๖๐/๒๘๔๐
เด็กหญิงอลิชา ธรารักษ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๕๖๐/๒๘๔๑

เด็กชายกวีวัฒน์ ฤกษ์งาม
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๕๖๐/๒๘๔๒

เด็กหญิงกันย์สุดา บุญส่ง
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๕๖๐/๒๘๔๓
เด็กหญิงภัทรจิรา คำเกียง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๕๖๐/๒๘๔๔

เด็กหญิงมณฑิตา กุลพันธ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๕๖๐/๒๘๔๕

เด็กหญิงอาทิตยา เงินแพทย์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๕๖๐/๒๘๔๖

เด็กหญิงกองทอง เชือมทอง

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๕๖๐/๒๘๔๗
เด็กหญิงอริณท์ธิรา ตระการพรกุล

๑๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๕๖๐/๒๘๔๘

เด็กหญิงธิยาดา ปนทอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๕๖๐/๒๘๔๙

เด็กหญิงสุกันยา ทองจอก
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๕๖๐/๒๘๕๐
เด็กหญิงวรรณรักษ์ จุลโลบล

๐๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๕๖๐/๒๘๕๑
เด็กชายมีนาณุวัฒน์ จิระวัฒโธ

๑๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๕๖๐/๒๘๕๒

เด็กชายสุวชัย อินทสิทธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๕๖๐/๒๘๕๓

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีฐาน
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๕๖๐/๒๘๕๔

เด็กหญิงจิฬาพร ธงชัย
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๕๖๐/๒๘๕๕
เด็กหญิงชัญญานุช แก้วสุวรรณ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๕๖๐/๒๘๕๖

เด็กหญิงดาวิกา รุ่งแจ้ง
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๕๖๐/๒๘๕๗

เด็กหญิงธวัลรัตน์ พาเจริญ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๕๖๐/๒๘๕๘

เด็กหญิงนันทิดา สง่างาม
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๕๖๐/๒๘๕๙
เด็กหญิงพัชริดา ยิงเดช

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๘๒ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๒๘๖๐
เด็กหญิงเบญจมาศ ประทุมมา

๒๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๕๖๐/๒๘๖๑

เด็กหญิงอนัญญา พึงสาย

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๕๖๐/๒๘๖๒
เด็กชายปภพ จินะการณ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๕๖๐/๒๘๖๓

เด็กหญิงบัณฑิตา สุพร
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๕๖๐/๒๘๖๔

เด็กหญิงฐิตาภา บุตรสาร
๒๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๕๖๐/๒๘๖๕

เด็กหญิงทิพเกสร คันศร
๑๔/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๕๖๐/๒๘๖๖
เด็กชายจิตรภานุ ทองแสง

๐๒/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๕๖๐/๒๘๖๗

เด็กชายนรพนธ์ เกียรติสถาพรชัย

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๕๖๐/๒๘๖๘
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ แซ่เฮ้ง

๐๓/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท์ วัดพระสมุทรเจดีย์  

สป ๒๕๖๐/๒๘๖๙

เด็กชายนพดล ขาวสะอาด
๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๕๖๐/๒๘๗๐
เด็กชายณัฐพงษ์ ฝอยทอง

๑๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๕๖๐/๒๘๗๑

เด็กชายไกรวุฒิ โพธิวัฒน์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๕๖๐/๒๘๗๒

เด็กชายพงศ์พณิช บุญเกิด
๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๕๖๐/๒๘๗๓

เด็กชายพีรภัทร บุญชู
๑๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๕๖๐/๒๘๗๔
เด็กชายพัทรดนย์ แสงทองแดง

๒๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๕๖๐/๒๘๗๕

เด็กหญิงโสภิตนภา พุกเจริญ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๕๖๐/๒๘๗๖

เด็กหญิงวีรยา สุขดำ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๕๖๐/๒๘๗๗

เด็กหญิงฐิติญา สีระยศ
๑๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๕๖๐/๒๘๗๘
เด็กหญิงธัญทิพย์ เหล่าจันทร์

๒๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๕๖๐/๒๘๗๙

เด็กหญิงศุภรดา สุโพธิฤทธิ

์ ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๕๖๐/๒๘๘๐
เด็กชายนด เซ็น

๒๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๕๖๐/๒๘๘๑

เด็กชายเกียรติพงศ์ ณ วิเชียร
๒๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๕๖๐/๒๘๘๒
เด็กหญิงผกามาศ ศรีพระจันทร์

๐๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๕๖๐/๒๘๘๓

เด็กชายรพีภัทร ตังทำนุ

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๕๖๐/๒๘๘๔

เด็กชายศรัณย์ วงอุบล
๒๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๕๖๐/๒๘๘๕

เด็กชายอดิรุจ แขมคำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๕๖๐/๒๘๘๖
เด็กหญิงญาณิศา พุทธรักษา

๐๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๕๖๐/๒๘๘๗
เด็กหญิงสมิตตานันท์ จันทร์กระจ่าง

๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๕๖๐/๒๘๘๘

เด็กหญิงณรงค์ธร เรียงนอก
๑๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๕๖๐/๒๘๘๙

เด็กหญิงสุพรรษา ชุ่มคำ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๕๖๐/๒๘๙๐
เด็กหญิงอภิชญา ใบศรี

๐๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๕๖๐/๒๘๙๑

เด็กหญิงยุราวัลย์ เมืองขวา
๑๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๕๖๐/๒๘๙๒

เด็กหญิงศิริกานดา ปลืมจิตร

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๕๖๐/๒๘๙๓

เด็กหญิงสุพัฒตรา ขำเกิด
๒๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๕๖๐/๒๘๙๔
เด็กชายธีรวัจน์ ทองนวล

๒๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๘๓ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๒๘๙๕

เด็กหญิงปริณดา สำราญสุข
๐๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๕๖๐/๒๘๙๖

เด็กหญิงสิรินทิพย์ ละมุด

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๕๖๐/๒๘๙๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ น้อยหมอ

๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๕๖๐/๒๘๙๘

เด็กหญิงอภิญญา ด้วงสำรวย

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๕๖๐/๒๘๙๙

เด็กชายปกรณ์ รัตนโมรา
๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๕๖๐/๒๙๐๐
เด็กหญิงเหนียน เหนียน

๒๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๕๖๐/๒๙๐๑
เด็กหญิงดนยวรรณ แย้มทิพย์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๕๖๐/๒๙๐๒
เด็กชายประวิตร รักการ

๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๕๖๐/๒๙๐๓
เด็กชายอดิศักดิ

์

สีดำ
๑๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๕๖๐/๒๙๐๔
เด็กชายนนทกร แซ่โคว้

๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๕๖๐/๒๙๐๕
เด็กชายวราวุธ ชืนพิมาย

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๕๖๐/๒๙๐๖
เด็กชายธีรฤทธื เบอร์ขุนทด

๒๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๕๖๐/๒๙๐๗
เด็กชายปณะศักดิ

์

ทาระเวท

๑๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๕๖๐/๒๙๐๘
เด็กชายอำนาจ ยิมงาม

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๕๖๐/๒๙๐๙
เด็กหญิงธนาภรณ์ จันทร์ทอง

๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๕๖๐/๒๙๑๐
เด็กชายกีรติ กุมภิโร

๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๕๖๐/๒๙๑๑

เด็กชายคงติภูมิ ทองน้อย

๑๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๕๖๐/๒๙๑๒

เด็กชายบดินเดชา จินดารักษ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๕๖๐/๒๙๑๓
เด็กหญิงสุวรรณา เกตุค้างพลู

๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๕๖๐/๒๙๑๔

เด็กหญิงกนิษฐา สุขเกตุ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๕๖๐/๒๙๑๕

เด็กชายวงศธร สุพัฒน์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองสองพีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

่

วัดใหม่  

สป ๒๕๖๐/๒๙๑๖ ว่าทีร้อยตรีหญิงสุนทรียา

่

บุญตา
๑๓/๑๐/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดแค วัดสุคันธาวาส  

สป ๒๕๖๐/๒๙๑๗
เด็กชายหาญณรงค์ ชัยศิลป

๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๑๘

เด็กชายขวัญชัย แซ่โค้ว
๒๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๑๙

เด็กชายวงศพัทธ์ จันมาต
๒๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๒๐
เด็กชายภาณุพงษ์ คำสัตย์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๒๑
เด็กชายจักรี เหยียน

๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๒๒ เด็กชายประพัฒน์พงศ์
เติดสงค์

๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๒๓

เด็กชายธีรภัทร์ เจริญรักษ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๒๔

เด็กชายภัครินทร์ บุญคุณ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๒๕
เด็กหญิงจิรัชญา สังฆะ

๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๒๖

เด็กหญิงศศิประภา อินทร์จันทร์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๒๗

เด็กหญิงกาญจนา ลอยแก้ว
๑๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๒๘

เด็กหญิงโสรญา ขำเนียม
๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๒๙
เด็กหญิงภัทราพร ศรีเขียว

๑๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๘๔ / ๑๒๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๒๙๓๐
เด็กชายภาสกร สาระดา

๒๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๓๑

เด็กชายรัฐกร คุ้มพันธ์แย้ม
๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๓๒
เด็กหญิงชนกานต์ ยิงสูง

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๓๓

เด็กหญิงสิรินทรา ทรัพย์ทองสว่าง
๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๓๔

เด็กหญิงปราญชลี ทวีงาม
๑๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๓๕

เด็กชายกีรติ แทนรินทร์
๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๓๖
เด็กหญิงจิดาภา ใจปง

๑๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๓๗

เด็กชายรชต ธงชัย
๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๓๘

เด็กหญิงพัชรพร คุณนาม
๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๓๙

เด็กชายปวริธ มูลคำสุข
๒๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๔๐
เด็กชายรัฐชานนท์ ขันซ้อน

๐๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๔๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สืบกงแสง
๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๔๒

เด็กชายภูมิณทร์ ยินดีรัมย์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๔๓

นายอัณณพ ทองขัน
๐๓/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๔๔
เด็กชายอนุชา ทองขัน

๒๗/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๔๕

เด็กหญิงสุพิชฌา ชัยทอง
๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๔๖

เด็กชายธีรเดช ภควิรูฒิกุล
๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๔๗

เด็กหญิงวสุนันท์ แจ้งสงคราม

๑๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๔๘
เด็กหญิงณัฐชา เสือภู่

๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๔๙

เด็กหญิงวรินทร์ ผอบเพ็ชร
๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๕๐
เด็กชายธวัชชัย ศรีธรักษา

๑๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๕๑

เด็กหญิงสุกัญญา -
๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๕๒
เด็กหญิงศศิวรรณ เพ็ชรพงษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๕๓

เด็กหญิงมัณฑิตา วาสิงหน
๓๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๕๔

เด็กชายพิชัย วงศรีเทพ
๒๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๕๕

เด็กชายนาราคิม สีบุญมา
๑๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๕๖
เด็กชายปวเรศ คงเจริญ

๒๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๕๗

เด็กหญิงรัตนา สีมาโรจน์
๑๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๕๘

เด็กหญิงณิชารีย์ ผาริกา
๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๕๙

เด็กชายอภิรักษ์ สุดตา
๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๖๐
เด็กชายรัชพงษ ชลคีรี

๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๖๑

เด็กชายวรเมศฐ์ ขุนกอง
๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๖๒

เด็กชายภูมิพิพัฒณ์ วิโค
๐๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๖๓

เด็กหญิงจิรัญญา สิงห์ทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๖๔
เด็กหญิงสุชานันท์ ศรีเดช

๑๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๘๕ / ๑๒๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๒๙๖๕

เด็กชายวรัทยา ขุมนาค
๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๖๖

เด็กชายธนภัทร วิจิตแสงอรุณ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๖๗
เด็กชายวีรพงษ์ ผลวิชา

๐๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๖๘

เด็กหญิงรุ่งทิวา ขวัญอ่างทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๖๙

เด็กชายไดจิโร เซคิจิมา
๑๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๗๐
เด็กชายธวัชชัย วงษาวุธ

๒๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๗๑
เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ ผลวิชา

๒๔/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๗๒

เด็กชายจุลจักร ทันจังหรีด
๐๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๗๓

เด็กหญิงธนาณา อ้นอิม

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๗๔

เด็กชายอภินัน บุญอังคณารัตน์
๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๗๕
เด็กหญิงฐิติมา ชมชืน

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๗๖

เด็กชายณัฐพล ขาวงาม
๒๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๗๗

เด็กชายวีระศักดิ

์

สกลรัตน์
๐๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๗๘

เด็กชายธนากร บริบูรณ์หิรัญ
๒๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๗๙
เด็กชายสุวภัทร บางโมรา

๒๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๘๐
เด็กชายจักรพงษ์ สมรูป

๒๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๘๑

เด็กชายวีระศักดิ

์

ชาตพล

๒๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๘๒

เด็กชายกษิดิศ ตามธรรม
๒๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๘๓
เด็กชายศุภณัฐ คลีบำรุง

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๘๔

เด็กหญิงพรพรรณ มังคะสิงห์
๑๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๘๕

เด็กชายศรัณย์ภัทร บุญหล้า
๐๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๘๖

เด็กชายจักรกฤษ คล้ายหนู

๒๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๘๗
เด็กชายนพรัตน์

นพรัตน์ ใกล้กลาง ๐๔/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๘๘

เด็กชายชัยพิพัฒน์ แก้วพาปราบ
๐๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๘๙

เด็กชายจักรพรรดิ ศรีพาเพลิน
๒๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๙๐
เด็กชายวีรภัทร ใจเดช

๐๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๙๑
เด็กชายนิรินธน์ หย่อนใจ

๐๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๙๒

เด็กชายภูริพัฒน์ หนองพุดซา
๐๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๙๓

เด็กชายอธิษ ทับชา
๒๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๙๔

นางสมทรง
เอือพัฒนาพานิชย์

้

๑๗/๐๒/๒๕๑๑ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๙๕
นางศิริวรรณา ปนแก้ว

๑๑/๐๗/๒๕๒๑ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลินอยู่อุปถัมภ์)

่

วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๙๖

นางแน่งน้อย เปยมทรัพย์
๐๙/๐๗/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๙๗

นางสุดารัตน์ โพล้งละ
๑๘/๑๒/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๙๘

นางดารารัศมิ

์

แจ้งกลิน

่

๒๙/๐๘/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๒๙๙๙
นางสาวบัณฑิดา ศุพุทธมงคล

๓๐/๐๘/๒๕๐๕
โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๘๖ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๓๐๐๐
นางกานต์ธีรา ม่วงอ่อน

๐๘/๐๑/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๐๑
นางสุรีย์

มาลากุล ณ อยุธยา ๐๙/๑๒/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๐๒
นางทานตะวัน แก้วทอง

๑๑/๑๑/๒๕๐๘

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๐๓
นางสาวศรินภรณ์ ทวยทุย

๑๕/๐๒/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๐๔
นายจักรพงษ์ นาวงษ์ศรี

๒๑/๐๖/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๐๕
นางสาวลัดดา บุญมาเลิศ

๐๑/๐๒/๒๕๐๘
โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๐๖
นางสาวสุภาพร ยิงรัมย์

่

๑๖/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๐๗
นางสาววันเพ็ญ ไวสุวรรณ์

๒๔/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๐๘
เด็กชายวัฒนพงษ์ จันทร์รัตน์

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๐๙
เด็กชายชวกร ไม่มีขลาด

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๑๐
เด็กชายณปกรณ์ บุญนาค

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๑๑
เด็กชายเทพอัศวิน จันทร์อำไพ

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๑๒
เด็กชายนพดล เรืองอุไร

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๑๓
เด็กชายสศิกาญ กองวัน

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๑๔
เด็กชายกิตติพงษ์ ดวงเนตร

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๑๕
เด็กชายนวนนท์ กองศรี

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๑๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

คณาศรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๑๗
เด็กชายธีรเดช สาระทิพย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๑๘
เด็กชายมงคลชัย

มีอำนาจวีรานุวัฒน์ ๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๑๙
เด็กชายวสิน แก้วภักดี

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๒๐
เด็กชายศราวุฒิ วรรณศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๒๑
เด็กชายสิทธิชัย ด้วงมี

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๒๒
เด็กชายสิทธิพร สิริโชติ

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๒๓
เด็กชายสิรดนัย เดชวิรัตน์

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๒๔
เด็กชายอภิวิชญ์ สว่างสุข

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๒๕ เด็กหญิงทิพย์ภาวรรณ
วิรัญจะ

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๒๖
เด็กหญิงภัทรสิริ ครุฑวิเศษ

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๒๗
เด็กหญิงวันวิสา สุขสว่าง

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๒๘
เด็กหญิงสุวนันท์ ชินวงศ์พรหม

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๒๙
เด็กหญิงศศิพร ร่มสนุก

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๓๐
เด็กหญิงกนกภรณ์ รุ่งทิม

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๓๑
เด็กหญิงเบญจมาพร เพ็ชรนิล

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๓๒
เด็กหญิงเกวลิน จันทร์ปุก

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๓๓
เด็กหญิงไพลิน ลับสูงเนิน

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๓๔
เด็กหญิงพิจิตรา พวงหิรัญ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๘๗ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๓๐๓๕
เด็กหญิงฐานิตา แปลนวงษ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๓๖
เด็กหญิงปฐมาวดี เชือวงษ์

้

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๓๗
เด็กหญิงสราวลี เลือดขุนทด

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๓๘
เด็กชายสุทธิพงศ์ อยู่ครบ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๓๙
เด็กชายกุศล ยิงได้ชม

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๔๐
เด็กชายคุณากร กลัดทะปน

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๔๑
เด็กชายนวพล แซ่เฮ้ง

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู่สร้าง วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๔๒
เด็กหญิงธารารัตน์ กลันแก้ว

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๔๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แคนมืด
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๔๔
เด็กชายธนาคาร กาญจนกูล

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๔๕
เด็กชายรพีภัทร แสงระวิ

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๔๖
เด็กหญิงกรกมล ศรีเจริญ

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๔๗
เด็กหญิงศราสิณี แก้วภู

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๔๘
เด็กหญิงธนภรณ์ มะคุณมอน

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๔๙
เด็กชายธรรมนูญ ลาธิ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๕๐
เด็กหญิงระริน ริน

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๕๑
เด็กชายคฑาวุธ เสือเพียร

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๕๒
เด็กหญิงฮวย ชัย

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๕๓
เด็กชายรัชสิทธิ

์

หลวงผาด
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๕๔
เด็กชายธีรภัทร ไชยบุญทัน

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๕๕
เด็กหญิงอรุรินทร์ ภูพาที

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๕๖
เด็กหญิงณัฐกานต์ เชวงศักดิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๕๗
เด็กชายณัฐพงษ์ เทียมจันทร์

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๕๘
เด็กหญิงพลอย วอน

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๕๙
เด็กหญิงชญาดา ศรีสุทธิ

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๖๐
เด็กชายศรุต จันหอม

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๖๑
เด็กชายราเชนทร์ กาวินา

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๖๒
เด็กชายณฐกร คำภีระ

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๖๓
เด็กหญิงนิตยา เกตุจันทร์

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๖๔
เด็กชายอธิวัฒน์ ปนเงิน

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๖๕
เด็กชายอนุสร วรรณสิงห์

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๖๖
เด็กหญิงญาณี ไม้

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๖๗
เด็กชายพีรภัทร จีนกระจันทร์

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๖๘
เด็กหญิงจันทกานต์ พุ่มสุข

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๖๙
เด็กหญิงจินดา ฉลาด

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๘๘ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๓๐๗๐
เด็กชายโยธิน ภัยบรินทร์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๗๑
เด็กชายวีรภัทร

พัฒนาภิเศรษฐ์กุล ๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๗๒
นางกันยารัตน์ จิตตเกษม

๒๙/๐๑/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๗๓
นายปณนพ ติณมณีพร

๐๗/๐๕/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๗๔
นางสาวกัลยกร บุญญะวัตร

๐๔/๐๒/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๗๕
นางสาวธนัญญา สกุลซ้ง

๐๗/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๗๖
นางสาวทิวาภรณ์ พันธ์โนนงิว

้

๒๗/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๗๗
นายภาณุวัฒน์ โพธิงาม

์

๒๙/๐๖/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๗๘
นางสมพร พรหมมายนต์

๒๒/๑๐/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดแค วัดคู่สร้าง  

สป ๒๕๖๐/๓๐๗๙
เด็กชายธวัชชัย ข้อชืน

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๐๘๐
เด็กหญิงดรุณี ธนาสุทธิพงศ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๐๘๑
เด็กชายเอกณรินทร์ สินโฉมงาม

๑๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๐๘๒
เด็กชายรัศมิธศิลป

์

ตรีสิน
๒๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๐๘๓
เด็กชายอดิศร สังข์คอน

๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๐๘๔
เด็กชายพานพุ่มทอง ฤทธิบูรณ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๐๘๕
เด็กหญิงฟาประทาน วรพันธ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๐๘๖
เด็กชายศิริศักดิ

์

โพธิวัด

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๐๘๗
เด็กชายกฤตนัย ปนมอญ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๐๘๘
เด็กหญิงบัณฑิตา บุญกลัด

๒๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๐๘๙
เด็กชายอนวัช นิลโนรี

๒๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๐๙๐
เด็กหญิงนัทธพร ยอดไม้

๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๐๙๑
เด็กหญิงชิตาพร พลอยเลียง

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๐๙๒
เด็กชายรุจิกร หอมจิตร

๐๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๐๙๓
เด็กหญิงวรารัชต์ ภู่ชรา

๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๐๙๔ เด็กหญิงทิพย์ประภาพร
ฐานียกุล

๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๐๙๕
เด็กหญิงกาญจนา คำคอน

๑๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๐๙๖
เด็กหญิงอามีน วิชศึกษากรณ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๐๙๗
เด็กหญิงอัจจิมา สงวนแสง

๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๐๙๘
เด็กชายทิวานนท์ แก้วละมุล

๐๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๐๙๙
เด็กหญิงพัชราวดี คันธจันทร์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๐๐
เด็กชายนพดล ทองใบ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๐๑
เด็กชายพชรพล สุขกำเนิด

๒๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๐๒
เด็กหญิงภริตา จิตต์สุข

๑๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๐๓
เด็กชายสุรชัย รัววิชา

๑๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๐๔
เด็กหญิงสุชานาถ คุณสมบัติ

๒๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๘๙ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๓๑๐๕
เด็กชายธนากร เล็กลมัย

๒๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๐๖
เด็กชายณัฐยุทธ เทียงตรง

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๐๗
เด็กหญิงเพลงพิณ สวนมาลัย

๑๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๐๘
เด็กหญิงเขมมิกา นุ้ยจันทร์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๐๙
เด็กหญิงสุภาวดี คำงาม

๒๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๑๐
เด็กหญิงวิลาวัลย์ เพียงสุวรรณ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๑๑
เด็กหญิงสุภัททา กิจธุระ

๐๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๑๒

เด็กหญิงชนนิชา ทองเผือก
๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๑๓

เด็กหญิงวริศรา ปนตามูล
๑๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๑๔

เด็กชายภานุวัฒน์ ถาพร
๐๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๑๕
เด็กชายวรภพ วงษ์ขาว

๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๑๖

เด็กหญิงสุทธิดา คางสันเทียะ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๑๗

เด็กชายศรัณย์ อุตอามาตย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๑๘

นางสาวภัก จิตรัตนสิทธิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๑๙
เด็กหญิงศิริฉัตร ทุมนาค

๒๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๒๐
เด็กชายกรทักษ์ แตงร้าน

๒๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๒๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ ชาวระหาญ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๒๒

เด็กชายทรงพล เหม็งสามเรือน
๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๒๓
เด็กชายเบญจพล จรามร

๒๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๒๔

เด็กหญิงภัทราวดี ต๊ะคำ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๒๕

เด็กหญิงณัฐริกา สีมาลา
๒๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๒๖

เด็กหญิงไอรดา มีมานะ
๒๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๒๗
เด็กหญิงภคนันท์ ยาปน

๒๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๒๘

เด็กหญิงธนพร ม่วงทิพย์
๑๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๒๙

เด็กหญิงกัญญาภัค จันทร์ทะดวง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๓๐
เด็กหญิงอินทิรา ชูเลิศ

๑๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๓๑
เด็กชายอภิวัฒน์ จักรมานนท์

๑๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๓๒

เด็กหญิงมันตา วัฒนา
๒๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๓๓

เด็กชายวีระศักดิ

์

นึกมี
๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๓๔

เด็กชายธันวา ห่านทอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๓๕
เด็กชายรัฐพัฒน์ สีหาวัตร์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๓๖

เด็กชายธีรเดช เงินเรียน

๒๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๓๗

เด็กหญิงเปมิกา นามเหลา
๐๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๓๘

เด็กหญิงวันนา ธงชัย
๑๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๓๙
เด็กหญิงสุพัตรา ศรแก้ว

๐๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๙๐ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๓๑๔๐
เด็กหญิงนพวรรณ นันทคำ

๒๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๔๑

เด็กหญิงนิชาวีร์ จาบสุวรรณ
๑๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๔๒
เด็กชายวันชัย พันธโชติ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๔๓

เด็กชายเดชคำภีร์ ตรวจมรรคา
๑๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๔๔

เด็กชายทรงกลด รอดพานิช
๒๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๔๕

เด็กหญิงสิดาพร มาลีเมาะ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๔๖
เด็กชายก้องณวิชญ์ คนกล้า

๑๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๔๗

เด็กชายคุณานนท์ เรืองเดช
๓๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๔๘

เด็กชายวีรยุทธ บุตรศรี
๐๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๔๙

เด็กชายณัฐพล ธาบุญญรัตณุกูล
๑๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๕๐
เด็กชายสุรวุฑ เจริญเขต

๐๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๕๑

เด็กชายจักรภัทร พะธะนะ
๐๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๕๒

เด็กชายกฤษณ์ ภูรีปติภาน
๐๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๕๓

เด็กหญิงญารินดา น้อยกลัด
๑๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๕๔
นางพรนิพา พนะจะโปะ

๑๒/๐๖/๒๕๑๕ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วัดคลองสวน  

สป ๒๕๖๐/๓๑๕๕

เด็กชายศรัณยู บุญเรือน
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๑๕๖

เด็กชายอานุภาพ โห้รอด
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๑๕๗

เด็กชายสุรชัย นุชาหาญ
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๑๕๘
เด็กชายธีรวัฒน์ ดอกมะลิ

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๑๕๙

เด็กชายสิทธิชัย จรจรัญ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๑๖๐
เด็กหญิงบุตรตรี แก้วเรณุ

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๑๖๑

เด็กหญิงศศิกานต์ บุญเกลียง

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๑๖๒
เด็กหญิงลดาวัลย์ สุขกุล

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๑๖๓

เด็กหญิงขวัญแก้ว มีจักร์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๑๖๔

เด็กหญิงบัวชมพู ทิพย์มณฑา
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๑๖๕

เด็กหญิงกมลทิพย์ กองแก้ว
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๑๖๖
เด็กหญิงญัฐพร สอดศรี

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๑๖๗

เด็กหญิงเกวลิน แหวนมรกต
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๑๖๘

เด็กหญิงชนิภรณ์ อ่อนแก้ว
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๑๖๙

เด็กชายพิเชษฐ์ ศรีเอียม

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๑๗๐
เด็กหญิงพลอยชมพู คะดาษ

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๑๗๑

เด็กหญิงวรนุช จันทร์ทอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๑๗๒

เด็กหญิงสุชานันท์ จันทรา
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๑๗๓

เด็กหญิงศิรินารถ รังสกุล
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๑๗๔
เด็กหญิงพินทอง พัฒนชัย

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๙๑ / ๑๒๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๓๑๗๕

เด็กชายธนพล หาบ้านแท่น
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๑๗๖

เด็กชายกิตติภพ ตรวจมรรคา
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๑๗๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีขัดเคล้า
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๑๗๘

เด็กหญิงณัฐนิช สมสวย
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๑๗๙

เด็กหญิงปวีณา วุฒิ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๑๘๐
เด็กหญิงตุลยามาศ บูโฮม

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๑๘๑
เด็กหญิงณัฐกานต์ วงศ์ทวี

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๑๘๒

เด็กหญิงรพีภัทร แดงเผือก
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๑๘๓

เด็กหญิงกนกวรรณ การสมบุตร
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๑๘๔

เด็กหญิงสิริกัญญา โพธิอยู่

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๑๘๕
เด็กหญิงลักษณารีย์ ธรรมนารถสกุล

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๑๘๖

เด็กชายเตชะสิทธิ

์

ธรรมนารถสกุล
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๑๘๗

เด็กชายนครินทร์ สุขสำราญ
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๑๘๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ โตแดง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๑๘๙
เด็กชายวายุ เรืองศิริ

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๑๙๐
เด็กชายอภิวัฒน์ คุ้มปู

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๑๙๑

เด็กชายกิตติคุณ ราชอุบล
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๑๙๒

เด็กหญิงพัชรัตน์ ลาดบัวขาว

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๑๙๓
เด็กหญิงวีรยา ฉุนกล้า

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๑๙๔

เด็กชายขฑาวุธ เอียงฮง

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๑๙๕

เด็กหญิงวชิราพร พัฒนชัย
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๑๙๖

เด็กหญิงพิสมัย เจริญบุญ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๑๙๗
เด็กชายชญานนท์ มนัส

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๑๙๘

เด็กชายธนภัทร ปนแก้ว
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๑๙๙

เด็กชายชยันต์ กุลเลิศ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๒๐๐
เด็กชายปฐวี ทองเนียม

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๒๐๑
เด็กหญิงสุจิตตรา พาเจริญ

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๒๐๒
เด็กชายศิริวัฒน์ เปรมชืน

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๒๐๓
เด็กหญิงนันท์ชนก นิมมณี

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๒๐๔
เด็กชายเขตดนัย อินอ่อน

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๒๐๕
เด็กชายธนดล ไชยพันธ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๒๐๖
เด็กชายศรายุทธ จุเติม

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๒๐๗
เด็กชายเวโรจน์ อุณหก

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๒๐๘
เด็กชายรัฐกานต์ คะดาษ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๒๐๙
เด็กชายคมกริบ สุขทิศ

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๙๒ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๓๒๑๐
เด็กชายธนวัฒน์ ก่อเกียรติพงศ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๒๑๑

เด็กชายอภินันท์ แสนโสภณ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๒๑๒
เด็กหญิงอาจารีย์ คำศิริ

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๒๑๓

เด็กชายพชรพล พุกสะ
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๒๑๔

เด็กชายสุริยา แก่นจันทร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๒๑๕

เด็กชายกฤตธน บำรุงศรี
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๒๑๖
เด็กหญิงสุชาดา คงคา

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๒๑๗

เด็กหญิงธนัชชา สิทธิวงษ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๒๑๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ขุนสากล
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๒๑๙
เด็กหญิงธัญญารัตน์ พินยไวย

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๒๒๐
เด็กชายฐานทัพ นางาม

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๒๒๑

เด็กชายเพชรพล นฤมิตร
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๒๒๒

นายธงชัย เจริญบุญ
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๒๒๓

เด็กชายสุชาคลีย์ จันทร์สถิต
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๒๒๔
นางสาวระเบียบ โตพิมาย

๐๖/๐๖/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม วัดไตรมิตรวราราม  

สป ๒๕๖๐/๓๒๒๕

นางสาวศุมาลิน เพ็งนิตย์

๒๔/๑๑/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย วัดภาวนาราม  

สป ๒๕๖๐/๓๒๒๖

นายนิติกร กุดแถลง
๑๓/๔/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย วัดภาวนาราม  

สป ๒๕๖๐/๓๒๒๗

นายกฤษณะ จินตะนา
๒๒/๗/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย วัดภาวนาราม  

สป ๒๕๖๐/๓๒๒๘
เด็กชายจักรเพชร ฮวดทอง ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย วัดภาวนาราม  

สป ๒๕๖๐/๓๒๒๙

เด็กชายธนรักษ์ กมลฉำ
๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย วัดภาวนาราม  

สป ๒๕๖๐/๓๒๓๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ -

๑๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย วัดภาวนาราม  

สป ๒๕๖๐/๓๒๓๑

เด็กหญิงอโนมา บนปาก
๒๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย วัดภาวนาราม  

สป ๒๕๖๐/๓๒๓๒
เด็กหญิงลัคณา เข่งสมุทร

๒๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย วัดภาวนาราม  

สป ๒๕๖๐/๓๒๓๓

เด็กชายปุณณวัชร เกษร
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย วัดภาวนาราม  

สป ๒๕๖๐/๓๒๓๔

เด็กหญิงณัฐชยา จันทร์รอด
๒๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย วัดภาวนาราม  

สป ๒๕๖๐/๓๒๓๕

เด็กหญิงดาวเรือง คงคาเขต ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย วัดภาวนาราม  

สป ๒๕๖๐/๓๒๓๖
เด็กชายพีรภัทร อ่อนสาย ๒/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดศรีคงคาราม วัดศรีคงคาราม  

สป ๒๕๖๐/๓๒๓๗

เด็กชายพิพัฒน์ ทองบุญนาค

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีคงคาราม วัดศรีคงคาราม  

สป ๒๕๖๐/๓๒๓๘

เด็กชายศุภชัย จันทร์กระจ่าง
๑๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีคงคาราม วัดศรีคงคาราม  

สป ๒๕๖๐/๓๒๓๙

เด็กหญิงชุติมา คงวารี
๒๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีคงคาราม วัดศรีคงคาราม  

สป ๒๕๖๐/๓๒๔๐
เด็กหญิงอรวรา แบบสุวรรณ์

๑๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีคงคาราม วัดศรีคงคาราม  

สป ๒๕๖๐/๓๒๔๑

เด็กชายนพรัตน์ แบบสุวรรณ ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๕๖๐/๓๒๔๒

เด็กชายนพดล คนตรง
๑๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๕๖๐/๓๒๔๓

เด็กชายสิทธิชาติ วงศ์มะลี

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๕๖๐/๓๒๔๔
เด็กชายธวัชชัย รุ่งจำเนียร

๑๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๙๓ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๓๒๔๕

เด็กหญิงอรุณรัตน์ ผิวปลัง

่

๒๗/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๕๖๐/๓๒๔๖

เด็กหญิงรุ้งตะวัน เกษสกุล
๑๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๕๖๐/๓๒๔๗
เด็กหญิงภาวิณี บุญปลอด ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๕๖๐/๓๒๔๘

เด็กหญิงกรรณิกา รอดเกตุกุล
๓๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๕๖๐/๓๒๔๙

เด็กหญิงกันจิกา อ่วมสอาด
๕/๒๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๕๖๐/๓๒๕๐
เด็กหญิงกัญฐิกา โพธิผลิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๕๖๐/๓๒๕๑
เด็กหญิงรัตนาพร คุ้มพงษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๕๖๐/๓๒๕๒

เด็กหญิงพรลภัส พวงทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๕๖๐/๓๒๕๓

เด็กหญิงอรณิชา สร้อยพา ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๕๖๐/๓๒๕๔

เด็กชายธีรวัฒน์ รักแดง
๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๕๖๐/๓๒๕๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ วรรณุทัศน์

๒๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๕๖๐/๓๒๕๖

เด็กหญิงชัญญานุช ช้างงาเนียม

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๕๖๐/๓๒๕๗

นายกำจัด สุวรรณปาล
๒๙/๑๒/๒๕๐๒

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๕๖๐/๓๒๕๘

นางดวงเดือน โสภี ๗/๘/๒๕๐๓ โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๕๖๐/๓๒๕๙
นางนิภา ประกอบผล

๑๑/๒/๒๕๐๕
โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๕๖๐/๓๒๖๐
นายสุวิทย์ สีดา

๒๑/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๕๖๐/๓๒๖๑

นางสาวภัชชนก พัฒนาเดชภาคิน ๑๔/๔/๒๕๓๒
โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา วัดสาขลา  

สป ๒๕๖๐/๓๒๖๒

เด็กชายกิตติวัฒน์ เจนดง ๘/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๒๖๓
เด็กชายภูริ จุลกระเศียร ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๒๖๔

เด็กชายสรวิชญ์ กลับชาติ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๒๖๕

เด็กชายดนัย เกษรจันทร์
๒๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๒๖๖

เด็กชายเดชอนันต์ มงคลฤกษ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๒๖๗
เด็กหญิงกันติศา พืชอุดมผล

๒๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๒๖๘

เด็กหญิงเจนจิรา นันทะแพทย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๒๖๙

เด็กหญิงณัฐพร โพธิพุฒ

์

๑๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๒๗๐
เด็กชายปญจพาณ์ โตเปา

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๒๗๑
เด็กหญิงสุภาพร พุ่มสวัสดิ

์

๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๒๗๒

เด็กหญิงนิษาชล กำม่วง ๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๒๗๓

เด็กหญิงชนกสุดา ศรีประพันธ์ ๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๒๗๔

เด็กชายปณณวัฒน์ พันธ์เดช
๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๒๗๕
เด็กหญิงบุษกร แจ่มคล้าย

๒๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๒๗๖

เด็กหญิงระติรส นุชศิลา ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๒๗๗

เด็กชายศุภวิชญ์ กิจประยูร
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๒๗๘

เด็กชายภานุพัตร์ อภิรัตน์มนตรี
๒๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๒๗๙
เด็กหญิงบุษกร มาจำเนียร

๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  
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สป ๒๕๖๐/๓๒๘๐
เด็กหญิงพนิดา วิฑูรย์

๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๒๘๑

เด็กหญิงเบญจพร เกษรพิกุน
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๒๘๒
เด็กหญิงมนัสนันท์ อินทรชิต

๒๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๒๘๓

เด็กหญิงนภัส บูรณศิริ
๑๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๒๘๔

เด็กหญิงธนภรณ์ เข็มทอง
๒๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๒๘๕

เด็กหญิงอาทิตติยา ธรรมนาม
๑๙/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๒๘๖
เด็กชายสรวิชญ์ วอเพ็ชร

๑๗/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๒๘๗

เด็กชายทินภัทร อุดมศรี
๑๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๒๘๘

เด็กชายธีรเมธ แจ้งเวหา ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๒๘๙

เด็กหญิงอุ้มบุญ จู้สันเทียะ

๊

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๒๙๐
เด็กหญิงศิริภัสสร ถาวร ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๒๙๑

เด็กหญิงมันทนา ไกรถาวร
๒๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๒๙๒

เด็กหญิงเพ็ญศศิกร ดีเชย
๒๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๒๙๓

เด็กหญิงภคพร แก้วศักดิ

์

๒๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๒๙๔
เด็กหญิงณิชาภรณ์ ดีเพ็ง ๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๒๙๕

เด็กชายนพวิทย์ รอดฝุน
๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๒๙๖

เด็กชายสุรวุฒิ แตงทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๒๙๗

เด็กชายจิตรกร คงนายศ ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๒๙๘
เด็กชายธีรวัฒน์ กุลานุวัติ

๒๗/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๒๙๙

เด็กชายวรกนก ไทยสมบูรณ์ ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๓๐๐
เด็กชายเจษฎาภรณ์ พลายเถือน

่

๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๓๐๑
เด็กหญิงนรินทร สุทธิโสม

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๓๐๒
เด็กหญิงประภัสสร วงศ์ดี

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๓๐๓
เด็กชายวีรวัฒน์ บัวทิม

๒๒/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๓๐๔
เด็กชายธีรวุฒิ มีชัย

๑๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๓๐๕
เด็กชายวีระนันท์ นารีจันทร์

๑๔/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๓๐๖
เด็กชายสุรศักดิ

์

เธียรประดับสุข
๒๘/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๓๐๗
เด็กชายสิทธา กลำแสง

๒๑/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๓๐๘
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทะนารัมย์

๒๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๓๐๙
เด็กหญิงกรรณิการ์ ตุ้มทอง ๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๓๑๐
เด็กชายสิทธิกร ฮัวเฮง

้

๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๓๑๑

เด็กชายก้องภพ ยิมคง

้

๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๓๑๒

เด็กชายสรนันท์ ผ่องทอง
๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๓๑๓

เด็กหญิงพีรยา แก้วสุวรรณ์
๑๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๓๑๔
เด็กหญิงพลอยชมพู คำหลง ๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๙๕ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๓๓๑๕

เด็กหญิงอินทิพร ธรรมโชติ ๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๓๑๖

เด็กหญิงภัคจิรา ผิวเงิน
๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๓๑๗
เด็กหญิงสโรชีณี ทองคำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๓๑๘

เด็กหญิงพีรยา แซ่ลิม

้

๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๓๑๙

เด็กชายรัฐพล พิเศษกุล
๑๓/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๓๒๐
เด็กชายอธิปปติย์ จาเปา ๑/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๓๒๑
เด็กหญิงธนัชพร แพทย์รัตน์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๓๒๒

เด็กชายสรัญวุฐิ

์

ทิพย์ฉิมพลี
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๓๒๓

เด็กหญิงนัยนา เกตแก้ว
๑๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๓๒๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุดใจ ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๓๒๕
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สมประเสริฐ

๑๗/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๓๒๖

เด็กหญิงอรจิรา แต้มสุด
๑๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๓๒๗

เด็กหญิงภัณฑิลา แก้วใหญ่

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๓๒๘

เด็กชายสิทธิพงศ์ ทรงสวัสดิ

์

๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๓๒๙
เด็กหญิงสุนารี ขำอ่อน

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๓๓๐
เด็กชายจักรรินทร์ ยีรัมย์

่

๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๓๓๑

เด็กชายเทพพิทัก สาติ
๑๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๓๓๒

เด็กหญิงดวงฤดี เสนีย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๓๓๓
เด็กชายปุณยวีร์ อินทพันธ์ ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๓๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ขำคม
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๓๓๕

เด็กชายนภัสกร รอดนิม

่

๑๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๓๓๖

เด็กชายธนธรณ์ สีชมภู
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๓๓๗
เด็กชายณัฐพล น้อยหมอ

๒๒/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๓๓๘

เด็กชายกฤษณะ ขันทีท้าว ๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๓๓๙

เด็กหญิงโชติกา แถกระโทก
๑๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๓๔๐
เด็กหญิงณฐนนท ศรีคง

๒๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๓๔๑
เด็กหญิงณัฏฐา แสงกุล

๒๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่  

สป ๒๕๖๐/๓๓๔๒

นางสาวเมธินี พวงลำเจียก
๑๖/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๔๓

เด็กชายภานุวัฒน์ ปรากฎสยาม

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๔๔

เด็กชายกฤติพงศ์ สมทิพย์
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๔๕
เด็กหญิงวริศรา ห่างถิน

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๔๖

เด็กหญิงณัฐชยา มูลบรรดิษฐ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๔๗

เด็กหญิงเปมิกา ปาไม้ทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๔๘

เด็กหญิงชญานีย์ พลายเถือน

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๔๙
เด็กชายอลงกร ทำทอง

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๙๖ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๓๓๕๐
เด็กชายอลงกต ทำทอง

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๕๑
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ดิษละ

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๕๒
เด็กหญิงรัฐนันท์ ด้วงสำรวย

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๕๓

เด็กชายก้องเกียรติ จะโรรัมย์
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๕๔

เด็กชายพีระพงษ์ โหมดช้างใหญ่
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๕๕

เด็กหญิงเจนจิรา เก่าค้างพลู

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๕๖
เด็กหญิงรชฎา พาเจริญ

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๕๗

เด็กหญิงอรวรรณ อำถนอม
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๕๘

เด็กชายธีรธรรม มีจัน

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๕๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ รักชือ

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๖๐
เด็กหญิงเนน วิรัช

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๖๑

เด็กหญิงอริสา จิระวัทโธ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๖๒

เด็กชายกฤชพล ศรีประจันทร์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๖๓

เด็กหญิงพิจิตรา บุญเลิศวณิชย์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๖๔
เด็กชายอนุสรณ์ จัดเขตรกรรม

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๖๕

เด็กหญิงไอรดา ไฝทาคำ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๖๖

เด็กหญิงชาลินี ดิษละ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๖๗

เด็กหญิงรดาภรณ์ เทพนวน
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๖๘
เด็กชายแทนกาย ทรัพย์ทิพย์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๖๙

เด็กชายกฤษณพงษ์ ไกรฤาชา
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๗๐
เด็กชายปฏิภาณ แต้นภาพร

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๗๑

เด็กหญิงเบญจมาศ แสงนาค
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๗๒
เด็กหญิงพิมญาดา อยู่วัน

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๗๓

เด็กชายกันทรากร ขอนสัก
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๗๔

เด็กชายรพีภัทร สีอำภัย
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๗๕

เด็กชายสุประดิษฐ์ บุญทรัพย์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๗๖
เด็กหญิงสุธาสินี จารุชา

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๗๗

เด็กหญิงสิริมล คำศิริ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๗๘

เด็กหญิงปริยากร แต้โนนฝาว
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๗๙

เด็กชายพิธาน โสสุด
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๘๐
เด็กชายคธาวุฒ สุวรรณวาสิก

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๘๑

เด็กหญิงมณฑิตา สุขากิจ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๘๒

เด็กหญิงนลินทิพย์ แก้วสุข

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๘๓

เด็กหญิงณัฐกมล สุทสาริกรรม
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๘๔
เด็กชายอนุชา แซ่อือ

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๙๗ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๓๓๘๕

เด็กหญิงเบญญาภา หาญพัฒนากิจ
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๘๖

เด็กหญิงกิรติยา ปฏิมาการ
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๘๗
เด็กหญิงชนกนาถ จิตทอง

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๘๘

เด็กหญิงสิริรัตนะ พุ่มทอง
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๘๙

เด็กชายองอาจ รืนรมย์

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๙๐
เด็กหญิงแสงอรุณ ภู่กระฉัตร

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๙๑
เด็กชายจิระภัทร์ เหลืองศิริ

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๙๒

เด็กหญิงกชกร ศรีวิชัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๙๓

เด็กหญิงวรรณนิดา คุซิตา
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๙๔

เด็กหญิงฟาใส แก้วพิกุล
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๙๕
เด็กชายนัทพร เมืองนุช

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๙๖

เด็กชายภูริทัต แถมสวัสดิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๙๗

เด็กชายขจรชัย เค้าเหลือง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๙๘

เด็กหญิงรุจยา นิมมา

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๓๙๙
เด็กหญิงสุทธิกานต์ ชุมศรี

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๔๐๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ โยมรัมย์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๔๐๑
เด็กชายชฎายุ สมชาติ

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๔๐๒
เด็กชายพุฒิพงศ์ อาบสุวรรณ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๔๐๓
เด็กชายอัครวัฒน์ รุ่งทิม

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๔๐๔
เด็กชายราเชนทร์ ปาไม้ทอง

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๔๐๕
เด็กหญิงกมลลักษณ์ พุ่มเต้ะ

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๔๐๖
เด็กหญิงยุวันดา ถึงเจริญ

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๔๐๗
เด็กชายอโนทัย โพธิพระยา

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๔๐๘
เด็กชายชัยวัทน์ แหสมุทร

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๔๐๙
เด็กชายนฤเบศวร์ ภู่ลำไพ

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๔๑๐
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ บุญเสริม

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๔๑๑
เด็กชายสิทธิพงษ์ สุวรรณรักษ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๔๑๒

เด็กหญิงอลิชา มิงเมืองแมน

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๔๑๓

เด็กหญิงยุพาภรณ์ สุขหอม
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๔๑๔

เด็กหญิงธิติมา เพลินพนาสมุทร
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๔๑๕
เด็กหญิงกัญญพัชร บุญซ้อน

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๔๑๖

เด็กชายกฤษณะ สืบสิงห์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๔๑๗

เด็กหญิงรุจิฬา ธงชัย
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๔๑๘

เด็กหญิงนันทินี นาเขตร
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแหลมฟาผ่า วัดคลองพระราม  

สป ๒๕๖๐/๓๔๑๙
เด็กชายธรรมนูญ จันทะพงษ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย วัดศรีวารีน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๙๘ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๓๔๒๐
เด็กหญิงกมลชนก สุขอารมณ์ ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย วัดศรีวารีน้อย  

สป ๒๕๖๐/๓๔๒๑

เด็กหญิงจิดาภา พับโพธิ

์

๑๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย วัดศรีวารีน้อย  

สป ๒๕๖๐/๓๔๒๒
เด็กหญิงกรรณิกา มานพ ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย วัดศรีวารีน้อย  

สป ๒๕๖๐/๓๔๒๓

เด็กหญิงพรทิพา เอียมสอาด

่

๑๔/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย วัดศรีวารีน้อย  

สป ๒๕๖๐/๓๔๒๔

เด็กหญิงพัชราภา พรมมี ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย วัดศรีวารีน้อย  

สป ๒๕๖๐/๓๔๒๕

เด็กหญิงกุสุมา ไวกุลเพ็ชร
๒๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย วัดศรีวารีน้อย  

สป ๒๕๖๐/๓๔๒๖
เด็กชายธนภูมิ ทองเงิน

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย วัดศรีวารีน้อย  

สป ๒๕๖๐/๓๔๒๗

เด็กชายธนพล พันธุ์แตง ๕/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย วัดศรีวารีน้อย  

สป ๒๕๖๐/๓๔๒๘

เด็กชายสมพงษ์ รอดจันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย วัดศรีวารีน้อย  

สป ๒๕๖๐/๓๔๒๙

เด็กหญิงชลิตา สายเครือบุญ
๓๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย วัดศรีวารีน้อย  

สป ๒๕๖๐/๓๔๓๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สถานทรัพย์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย วัดศรีวารีน้อย  

สป ๒๕๖๐/๓๔๓๑

เด็กชายอิทธิพล ตาขาว
๒๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย วัดศรีวารีน้อย  

สป ๒๕๖๐/๓๔๓๒

เด็กชายธนโชติ นักจะเข้ ๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย วัดศรีวารีน้อย  

สป ๒๕๖๐/๓๔๓๓

เด็กหญิงธัญชนก ไทยพรม ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองบางนำจืด วัดหัวคู้  

สป ๒๕๖๐/๓๔๓๔
เด็กหญิงณัฐณิชา ณรงค์เตชกุล

๑๔/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองบางนำจืด วัดหัวคู้  

สป ๒๕๖๐/๓๔๓๕

เด็กหญิงกชกร สมแพง
๑๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางนำจืด วัดหัวคู้  

สป ๒๕๖๐/๓๔๓๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา มีภูคำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางนำจืด วัดหัวคู้  

สป ๒๕๖๐/๓๔๓๗
เด็กหญิงประดุจดาว จันทมาศ

๒๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองบางนำจืด วัดหัวคู้  

สป ๒๕๖๐/๓๔๓๘
เด็กหญิงธนัญชนก กลำใจบุญ

๒๗/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองบางนำจืด วัดหัวคู้  

สป ๒๕๖๐/๓๔๓๙
เด็กหญิงธัญญารัตน์ คูบูรณ์

๑๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองบางนำจืด วัดหัวคู้  

สป ๒๕๖๐/๓๔๔๐
เด็กหญิงเบญญาภา ทรัพย์ประสม

๒๓/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองบางนำจืด วัดหัวคู้  

สป ๒๕๖๐/๓๔๔๑

เด็กหญิงญาณิศา รัตนะงาม
๑๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางนำจืด วัดหัวคู้  

สป ๒๕๖๐/๓๔๔๒
เด็กหญิงชนัญธิดา บุตรเทศ ๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองบางนำจืด วัดหัวคู้  

สป ๒๕๖๐/๓๔๔๓
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ กันยะ

๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองบางนำจืด วัดหัวคู้  

สป ๒๕๖๐/๓๔๔๔

เด็กหญิงชลทิฌา คำมนตรี ๕/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองบางนำจืด วัดหัวคู้  

สป ๒๕๖๐/๓๔๔๕

เด็กชายกฤษดา พาอุ่นใจ ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองบางนำจืด วัดหัวคู้  

สป ๒๕๖๐/๓๔๔๖
นายสุทธิพงษ์ โพธิโศรก

์

๓/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ วัดหัวคู้  

สป ๒๕๖๐/๓๔๔๗

นางสาวมณนภา ดิษฐ์สอน

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ วัดหัวคู้  

สป ๒๕๖๐/๓๔๔๘

นางสาวรสริน ครุเมือง ๙/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ วัดหัวคู้  

สป ๒๕๖๐/๓๔๔๙

นางสาวรุจจิรา บุญสวัสดิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ วัดหัวคู้  

สป ๒๕๖๐/๓๔๕๐
นางสาวสิริรักษ์ ทรัพย์สังข์

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ วัดหัวคู้  

สป ๒๕๖๐/๓๔๕๑

นางสาวภัชราภรณ์ สาลีศรี
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ วัดหัวคู้  

สป ๒๕๖๐/๓๔๕๒

นายนเรศ คล้ายลักษณ์
๑๓/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ วัดหัวคู้  

สป ๒๕๖๐/๓๔๕๓

นายพงศธร นามขันธ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ วัดหัวคู้  

สป ๒๕๖๐/๓๔๕๔
นางสาวนิสารัตน์ คุ้มทรัพย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ วัดหัวคู้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๙๙ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๓๔๕๕

นางสาวปองแก้ว สวัสดี
๒๒/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ วัดหัวคู้  

สป ๒๕๖๐/๓๔๕๖

นางสาวสุชานาถ ปานพลอย
๒๙/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ วัดหัวคู้  

สป ๒๕๖๐/๓๔๕๗
นางสาวกรรวี นาคสุข

๑๕/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ วัดหัวคู้  

สป ๒๕๖๐/๓๔๕๘

นางสาวมาศธยาณ์ ประจักษ์คุณวงศ์ ๒๐/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ วัดหัวคู้  

สป ๒๕๖๐/๓๔๕๙

นางสาววรินญา เคนสันเทียะ
๑๕/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ วัดหัวคู้  

สป ๒๕๖๐/๓๔๖๐
เด็กหญิงศขรินทร์ หาสนหะ

๒๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ วัดหัวคู้  

สป ๒๕๖๐/๓๔๖๑
เด็กหญิงณัฐพิตา เพลาเพลิง

๑๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ วัดหัวคู้  

สป ๒๕๖๐/๓๔๖๒

เด็กหญิงศิรประภา สังขืตะคุ
๑๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ วัดหัวคู้  

สป ๒๕๖๐/๓๔๖๓

เด็กหญิงพรหมพร พ่วงบริสุทธิ

์

๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ วัดหัวคู้  

สป ๒๕๖๐/๓๔๖๔

เด็กหญิงณัฐนันท์ อ้นเจริญ
๓๐/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ วัดหัวคู้  

สป ๒๕๖๐/๓๔๖๕
เด็กหญิงวนิดา พันมะลิ

๑๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ วัดหัวคู้  

สป ๒๕๖๐/๓๔๖๖

เด็กชายณัชพล พันธ์จันทร์ ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวคู้ วัดหัวคู้  

สป ๒๕๖๐/๓๔๖๗

เด็กหญิงสราสินี สิทธิสาร ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวคู้ วัดหัวคู้  

สป ๒๕๖๐/๓๔๖๘ เด็กหญิงประริญญาวรรณ

เหิดขุนทด
๒๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวคู้ วัดหัวคู้  

สป ๒๕๖๐/๓๔๖๙
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ผ่องสี

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวคู้ วัดหัวคู้  

สป ๒๕๖๐/๓๔๗๐
เด็กชายวรปรัชญ วรรณหงษ์

๑๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหัวคู้ วัดหัวคู้  

สป ๒๕๖๐/๓๔๗๑

เด็กหญิงคนึงนิจ อินคะมนต์
๓๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวคู้ วัดหัวคู้  

สป ๒๕๖๐/๓๔๗๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ รอดดอนไพร ๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวคู้ วัดหัวคู้  

สป ๒๕๖๐/๓๔๗๓
เด็กหญิงนลินนิภา อยู่สะบาย

๒๓/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหัวคู้ วัดหัวคู้  

สป ๒๕๖๐/๓๔๗๔

เด็กชายกวินทร์ชัย ขวัญทรัพย์
๑๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวคู้ วัดหัวคู้  

สป ๒๕๖๐/๓๔๗๕

เด็กชายรัฐศาสตร์ ราตรีหอม
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๓๔๗๖

เด็กชายสิทธิชัย เกิดพุ่ม
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๓๔๗๗
เด็กหญิงจิตราภา ทัดปรอย

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๓๔๗๘

เด็กหญิงนฤเนตร สังข์เผือก
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๓๔๗๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ นิยมญาติ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๓๔๘๐
เด็กหญิงศศิธร ภู่ภักดี

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๓๔๘๑
เด็กหญิงสาวิตรี หงษ์สุวรรณ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๓๔๘๒

เด็กชายกฤษณะ ปอมพลอย

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๓๔๘๓

เด็กชายอนุพงศ์ กองชัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๓๔๘๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เท่าทอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๓๔๘๕
เด็กหญิงชัญญานุช จันทอง

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๓๔๘๖

เด็กหญิงปานฝน นาคศรี
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๓๔๘๗

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา เพ็ชรเลิศ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๓๔๘๘

เด็กหญิงภรณ์ธิรา ธรรมศิริ
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๓๔๘๙
เด็กหญิงภรภัทร เหว่าขจร

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๐ / ๑๒๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๓๔๙๐
เด็กหญิงรามาวดี จำนงค์

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๓๔๙๑

เด็กหญิงสุกัลยา ทำนิทา
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๓๔๙๒
เด็กหญิงสุธิสา ใจทิพย์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๓๔๙๓

เด็กหญิงสุพัตรา จอมพงษ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๓๔๙๔

เด็กหญิงอนัดดา พิมพิศาล
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๓๔๙๕

เด็กชายศุภวิชญ์ ชัยแสง
๗/๑๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๓๔๙๖
เด็กหญิงธมลวรรณ พะนอนเขต

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๓๔๙๗

เด็กหญิงปณศิกา สุวรรณประทีป
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๓๔๙๘

เด็กหญิงหทัยรัตน์ วรรณชาติ
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๓๔๙๙

เด็กหญิงธนภรณ์ ภัคคชวัจน์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๓๕๐๐
เด็กชายจักรพงษ์ เม่นน้อย

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๓๕๐๑
เด็กชายฉัตรมงคล มงคลศิลป

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๓๕๐๒
เด็กชายธีรพัฒน์ หงษ์สวัสดิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๓๕๐๓
เด็กชายวรภัทร นิลน้อย

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๓๕๐๔
เด็กชายสุทธิพร นิยม

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๓๕๐๕
เด็กหญิงจิรัชญา กลินจุบัน

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๓๕๐๖
เด็กหญิงอลิษา อิมจิตร

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๓๕๐๗
เด็กชายวัฒนพงษ์ จิตต์สุข

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๓๕๐๘
เด็กหญิงโชติรส สมพงษ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๓๕๐๙
เด็กหญิงมุกชมพู ธรรมา

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๓๕๑๐
เด็กหญิงจิรภัทร มาตรา

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๓๕๑๑

เด็กหญิงฐิติพรรณ หงษ์ฤกษ์โอภาส
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๓๕๑๒
เด็กหญิงปาจรีย์ อยู่เจริญ

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๓๕๑๓

เด็กชายสุรสัณห์ บุญประสิทธิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล  

สป ๒๕๖๐/๓๕๑๔

เด็กชายอธิป สุนทรประเวศ
๐๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๑๕

เด็กหญิงรจนา ปานแดง
๒๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๑๖
เด็กหญิงสุนันทา ทันสันเทียะ

๒๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๑๗

เด็กชายศักดิศรฒ์

์

ธนจิรโรจน์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๑๘

เด็กหญิงเนตรชนก ห่วงจำนงค์
๑๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๑๙

เด็กชายนิติภูมิ ตอพล
๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๒๐
เด็กชายวาทะศิลป หลักคำ

๐๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๒๑

เด็กชายธนภัทร ลานทอง
๒๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๒๒

เด็กชายสมบูรณ์ ตะวะนะ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๒๓

เด็กชายวันชัย จ้ยมณี
๑๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๒๔
เด็กชายดำรงค์ชัย หมันตะคุ

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๑ / ๑๒๗
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สป ๒๕๖๐/๓๕๒๕

เด็กชายปาณวุฒิ ปานมาก
๐๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๒๖

เด็กชายชลภัทร สมพิษ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๒๗
เด็กชายธีรเทพ เชียวมนต์

๐๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๒๘

เด็กชายธนดล สมบูรณ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๒๙

เด็กหญิงเพ็ญพัชร แซ่อือ

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๓๐
เด็กหญิงเพชรลดา นาคเสม

๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๓๑
เด็กหญิงนำทิพย์ สร้อยศิริ

๑๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๓๒

เด็กหญิงศศิธร เม่นคล้าย
๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๓๓

เด็กหญิงอภิญญา เฟองกระโทก
๒๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๓๔

เด็กหญิงลลิตา เมืองประสิทธิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๓๕
เด็กหญิงสุวนันท์ ใจไว

๑๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๓๖

เด็กหญิงสุพรรณษา จันทร์ภู่
๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๓๗

เด็กหญิงบุญยานุช อรรฆพลกุล

๑๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๓๘

เด็กหญิงพิมลภา ตุ้มทองคำ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๓๙
เด็กหญิงนัฐกมล นาคปน

๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๔๐
เด็กหญิงชโลทร คะหงวน

๑๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๔๑

เด็กหญิงณิศวรา ศรีหัตถ์ชัย
๑๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๔๒

เด็กหญิงพัชริดา เนียมท้วม
๒๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๔๓
เด็กหญิงสุธาทิพย์ เสือสวัสดิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๔๔

เด็กหญิงวีรภัทรา กองกุหลาบ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๔๕

เด็กหญิงขวัญชนก ปดตาทานัง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๔๖

เด็กหญิงณัฐนันท์ มูลเมือง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๔๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ จันดา

๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๔๘

เด็กหญิงวรรษมน ชองขันปอน
๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๔๙

เด็กหญิงพัชฌา บุญสม
๒๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๕๐
เด็กหญิงอริสรา ธรรมวงค์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๕๑
เด็กหญิงธารธารา ธนินท์วานิชกุล

๒๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๕๒

เด็กหญิงกรกมล หนองคู
๒๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๕๓

เด็กหญิงจันทิมา พูนพงศ์พิพัฒน์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๕๔

เด็กชายญาณเทพ แก้วบำรุง
๒๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๕๕
เด็กชายศุภกร สารศิริ

๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๕๖

เด็กชายชัชพิสิฐ คัชชานนท์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๕๗

เด็กชายอนุเทพ เอียมจำรัส

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๕๘

เด็กชายธันวา บางเหลือง
๐๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๕๙
เด็กชายธนากร ทองชูนิตย์

๐๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๒ / ๑๒๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๓๕๖๐
เด็กชายสิรณัฐ โรคน้อย

๑๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๖๑

เด็กชายณัฐพล ท่อกระโทก
๑๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๖๒
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แดงเขว้า
๒๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๖๓

เด็กหญิงจันทกานต์ นาคสังข์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๖๔

เด็กหญิงธัญพร นาสมชาย
๑๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๖๕

เด็กหญิงณัฐนิชา มะแม
๑๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๖๖
เด็กหญิงรังสิยา ยอดนิล

๑๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๖๗

เด็กหญิงจุฑามาศ สมอทองรัต์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๖๘

เด็กหญิงกัญญา หาดเพ็ชร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๖๙

เด็กหญิงนันทกานต์ สุดสายเนตร
๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๗๐
เด็กหญิงรัชนีกร บูชา

๐๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๗๑

เด็กหญิงวรัญญา เพ็งกระจ่าง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๗๒

เด็กหญิงพิมลวรรณ ประกอบกิจ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๗๓

เด็กหญิงสุภาพร แซ่โค้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๗๔
เด็กชายณัฐวุฒิ โพธิทอง

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๗๕

เด็กชายทินกร อินพล
๑๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๗๖

เด็กชายสิทธิชัย จารุการ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๗๗

เด็กชายศรัณย์ นวลฉำ
๒๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๗๘ เด็กชายอรุณอัมรินทร์
เอียมจำรัส

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๗๙

เด็กชายมงคล ชะอุ่มเกษ
๑๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๘๐
เด็กชายนฤเบศ พรปรีดาวรรณ

๒๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๘๑

เด็กชายอรรถวิทย์ ชมนก
๑๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๘๒
เด็กชายปณณธร บัวศรี

๒๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๘๓

เด็กชายวสันต์ ขันติโคตร
๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๘๔

เด็กชายปยะพงษ์ สีลาโส
๒๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๘๕

เด็กชายสุทัช แย้มพะอบ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๘๖
เด็กชายณัฐพงษ์ มากระจันทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

วัดด่านสำโรง  

สป ๒๕๖๐/๓๕๘๗

เด็กหญิงรัตนพร บุญชู
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๕๘๘

เด็กหญิงเกศแก้ว เพชรมะณี
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๕๘๙

เด็กหญิงณิญาดา บุญเพ็ง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๕๙๐
เด็กหญิงธัญยธรณ์ มหาชัย

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๕๙๑

เด็กหญิงเหมลักษณ์ นพคุณจิรารัตน์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๕๙๒

เด็กชายธีรภัทร หวานฉำ
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๕๙๓

เด็กหญิงณัฎฐณิชา บุญเพ็ง
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๕๙๔
เด็กชายธีรพงษ์ มณทาน้อย

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๓ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๓๕๙๕

เด็กชายวาฤทธิ

์

บัวคำ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๕๙๖

เด็กชายนพรัตน์ ตรงแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๕๙๗
เด็กชายอรัญ แสนศรี

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๕๙๘

เด็กหญิงจันทร์ธิมา รัศมี
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๕๙๙

เด็กหญิงอรนุช บุญยะประภา
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๐๐
เด็กหญิงทักษิณา สิงห์มา

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๐๑
เด็กหญิงพัชริญา บุณยพร

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๐๒ เด็กหญิงพนิตกาญจน์
โมกขา

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๐๓
เด็กหญิงศิตาพร บัวทอง

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๐๔
เด็กหญิงศศิกานต์ สาเกษ

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๐๕
เด็กหญิงกุลธิดา จันทะพิทักษ์

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๐๖
เด็กหญิงอัมพร จิตร์สมบูรณ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๐๗
เด็กหญิงพรหมพร บุญศรี

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๐๘
เด็กชายชัยพร ประกอบสุข

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๐๙
เด็กชายทวีพงษ์ พรมท้วม

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๑๐
เด็กชายสหภาพ แซ่ปง

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๑๑

เด็กชายสมศักดิ

์

วันจิว

๋

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๑๒

เด็กชายพลพล ชาญวิทย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๑๓
เด็กชายนิติพนธ์ เกิดสินธุ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๑๔

เด็กชายปริญญา นิมนรดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๑๕

เด็กชายธนาธิป คำย่อย
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๑๖

เด็กชายศิวกร โชติพินทุ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๑๗
เด็กชายพชรดนัย พงษ์สิทธิศักดิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๑๘

เด็กชายเอกรัตน์ เกษสังข์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๑๙

เด็กชายพลวัฒน์ วาจารี
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๒๐
เด็กหญิงอารดา แวทไธสง

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๒๑
เด็กหญิงศศิกร พันทองหล่อ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๒๒

เด็กหญิงกรรณิกา รู้รักษา
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๒๓

เด็กหญิงธัญญ์ชนก เดชอมร

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๒๔

เด็กหญิงพรหมพร สลักคำ
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๒๕
เด็กหญิงศรสวรรค์ ทาน้อย

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๒๖

เด็กหญิงเพียงพร โคกอาศัย
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๒๗

เด็กหญิงรัตนาพร วงษ์ประเสริฐ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๒๘

เด็กหญิงญาณภัทร สุดใจ
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๒๙
เด็กหญิงจิรภัทร์ พาแก้ว

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๔ / ๑๒๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๓๖๓๐
เด็กหญิงศิรดา อิงทอง

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๓๑

เด็กหญิงภัทราภรณ์ กันป
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๓๒
เด็กหญิงนภัสวรรณ พูลมาก

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๓๓

เด็กหญิงปนิดา บูรณกูล

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๓๔

เด็กหญิงพิชชา ลักษณะฉิมพลี
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๓๕

เด็กหญิงศุภัชญา นิลนภา
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๓๖
เด็กหญิงธันญชานี แก้วทอง

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๓๗

เด็กหญิงกรกช ราชแสง
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๓๘

เด็กหญิงสุภัทรา เมียงหมาย
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๓๙

เด็กหญิงมนัสวี ทองเย็น
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๔๐ เด็กหญิงณัฐชนันท์พร
บุญจันทร์

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๔๑

เด็กหญิงชมพูนุช แสนรัมย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๔๒

เด็กชายศรัณย์ สิงห์ยะเมือง
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๔๓

เด็กชายอิศรา ชุ่มยิม

้

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๔๔
เด็กชายโชติรัตน์ สติภา

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ โตวงค์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๔๖

เด็กชายณัฐพงศ์ แท่นคง
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๔๗

เด็กชายชาคริต ฤทธิอ้น

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๔๘
เด็กชายชิษณุพงษ์ สุขชิต

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๔๙

เด็กชายศุภกร เสาวรรณ
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๕๐
เด็กชายวรุฒต์ โพธิเจริญสุข

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๕๑

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

วทิชานนท์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๕๒
เด็กชายศุภวิชญ์ ไช้ไฉยา

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๕๓

เด็กชายสรวิชญ์ จงกลาง
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๕๔

เด็กชายสดายุ แสงคร้าม
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๕๕

เด็กหญิงอริสรา กวินเอิบบุญ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๕๖
เด็กหญิงสุริศา การะเกษ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๕๗

เด็กหญิงวีรยา รูปขำ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๕๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ นามมุงคุณ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๕๙

เด็กหญิงวาสิดา พรมรักษา
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๖๐
เด็กหญิงปยฉัตร ศรีอุบล

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๖๑

เด็กหญิงกุลธิดา สัตย์ใส

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๖๒

เด็กหญิงสุรีพร งามศิริ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๖๓

เด็กหญิงชนุตา วันที
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๖๔
เด็กหญิงณัฐณิชา วัชชวงค์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๕ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๓๖๖๕

เด็กหญิงนราภรณ์ โอฬารกิตติกุล
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๖๖

เด็กหญิงชมนภัส โชดิวัตภัทรภา
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๖๗
เด็กหญิงขนิษฐา เขียวสุขศรี

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๖๘

เด็กชายศุภณัฐ คลังเพ็ชร
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๖๙

เด็กชายองค์อาท โพธิศรีทอง

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๗๐
เด็กชายศรีธะระ สีคุณนำเทียง

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๗๑
เด็กชายอดุลวิทย์ สว่างสุข

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๗๒

เด็กชายบุญอุ้ม เวียงแก้ว
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๗๓

เด็กชายศิริศักดิ

์

แสงเงิน
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๗๔

เด็กชายภูวดล ศรีเพียรเอม
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๗๕
เด็กหญิงกัญญ์วรา สระทองคำ

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๗๖

เด็กหญิงธนารัตน์ วงศ์เสนา
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๗๗

เด็กหญิงอภิรดา พานิชวัฒนา
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๗๘

เด็กหญิงฟาใส
ไม่ปรากฎนามสกุล ๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๗๙
เด็กหญิงบุญธิดา สุวรรณผา

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๘๐
เด็กหญิงณัฐธินันท์ ลักษณ์นารา

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๘๑

เด็กหญิงนริศรา กาญจนปญจพล
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๘๒

เด็กหญิงบุษบงกช ลินทอง

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๘๓
เด็กหญิงอัญชลี เภาวฤทธิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๘๔

เด็กชายอริยะ สารบุญ
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีแดง
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๘๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แจ่มคง
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๘๗
เด็กชายเมฆา เขียวงาม

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๘๘

เด็กชายอิทธิกร ใจกรุณา
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๘๙

เด็กชายพงศกร บุตรกุล
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๙๐
เด็กชายขวัญชัย มูลวงษ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๙๑
เด็กชายประเสริฐ เลาหพานิช

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๙๒

เด็กชายนันธวัฒน์ แลเพ่ง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๙๓

เด็กชายพงศกร ทองขันธ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๙๔

เด็กชายเมธีณัฐฏ์ ขาวเกตุวราณิษา
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๙๕
เด็กชายศักดิดา

์

พวงทอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๙๖

เด็กหญิงณิชาพัชร บุญญาพิทัพษ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๙๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แผงราช
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๙๘

เด็กหญิงริณีรัตน์ มุ่งอ้อมกลาง
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๖๙๙
เด็กหญิงอภิญญา แปลกพันธ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๖ / ๑๒๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๓๗๐๐
เด็กหญิงชลิตา ปฒมปราณี

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๐๑
เด็กหญิงพัชราภา สุตะพันธ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๐๒
เด็กหญิงสุนิษา โฉมรุ่ง

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๐๓
เด็กหญิงภานุมาศ วงษ์วัฒนะ

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๐๔
เด็กหญิงวัลยา แทนมณี

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๐๕
เด็กหญิงสุจิรา บัวเก่า

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๐๖
เด็กหญิงอารีญา เพิมพูล

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๐๗
เด็กหญิงนนทิฌา ท้วมสมบูรณ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๐๘
เด็กชายศักดิชัย

์

บัวสด
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๐๙
เด็กชายพชร พรหมมินทร์

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๑๐
เด็กชายธนากร ฝาพิมาย

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๑๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

บุญเกลียง

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๑๒

เด็กชายญาณภัทร หลักแก้ว
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๑๓

เด็กชายกิตติ สาลี
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๑๔
เด็กชายทัศมา แสนพันธ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๑๕

เด็กชายปยณัฐ ติเยาว์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๑๖

เด็กชายดนุพร พงษ์ศาสตร์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๑๗

เด็กหญิงดานีย์ สะหุนันท์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๑๘
เด็กหญิงสุวนันท์ จิตรตะโสภะโน

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๑๙

เด็กหญิงปวันรัตน์ วุฒิเอกไพบูลย์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๒๐
เด็กหญิงอาทิตยา วิวาสุข

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๒๑

เด็กหญิงกรวิภา สิงห์สุข

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๒๒
เด็กหญิงแสงทิพย์ ชุมสิงห์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๒๓

เด็กหญิงลภัสรดา สุธา
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๒๔

เด็กหญิงวริชนันท์ ภูธร
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๒๕

เด็กหญิงวรรณษา เรืองเดช
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๒๖
เด็กหญิงฐิติรัตน์ พรมโสภา

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๒๗

เด็กหญิงสุจิราภร คุณล้าน
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๒๘

เด็กหญิงธัญญรัตน์ บุญกลัด
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๒๙

เด็กหญิงรินลดา ไพเวช
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๓๐
เด็กหญิงอรจิรา อรรถสัตย์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๓๑

เด็กหญิงอารียา ผลบุญ
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๓๒

เด็กหญิงอภิรดา เปรมานุพันธ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๓๓

เด็กชายนาวิน ขำคม
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๓๔
เด็กชายณภัทร ทับอาษา

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๗ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๓๗๓๕

เด็กชายธนกฤต ลินธีระยศ

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๓๖

เด็กชายจักรวีร์ จันทร์ทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๓๗
เด็กชายปรวิทย์ แก้ววิเชียร

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๓๘

เด็กชายจิราวัช เจียมทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๓๙

เด็กชายไตรรัตน์ บุญเกิด
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๔๐
เด็กชายปุญญพัฒน์ สุขเจริญ

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๔๑
เด็กชายนันทิพัฒน์ คำสวาสดิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๔๒

เด็กชายกิตติพงษ์ ผิวจันทร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๔๓

เด็กหญิงธนาภรณ์ พลหาญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๔๔

เด็กหญิงอารียา คะหาญ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๔๕
เด็กหญิงณิชาภา โพธิอยู่

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๔๖

เด็กหญิงจุฑามาส แสนกล้า
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๔๗

เด็กหญิงเอเชีย โชติวรรณ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๔๘

เด็กหญิงอุติมา ถุงจันทร์แก้ว
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๔๙
เด็กหญิงณัฐญา บุญอินทร์ส่ง

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๕๐
เด็กหญิงธมลวรรณ ทิรานนทวิทย์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๕๑

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ขำดำ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๕๒

เด็กหญิงสิรามล ขำดำ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๕๓
เด็กหญิงวิภารัตน์ สุปญญา

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๕๔

เด็กหญิงปยะดา ชลพิมาย

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดโสธรนิมิตต์  

สป ๒๕๖๐/๓๗๕๕

เด็กหญิงเมลานี รัชตะปติ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๗๕๖

เด็กชายวรารัตน์ แก้วประจุ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๗๕๗
เด็กหญิงกัญญาพัชร ปนแตง

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๗๕๘

เด็กหญิงกรชนก ภักดีคำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๗๕๙

เด็กหญิงศิริธิดา ศิริบูรณ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๗๖๐
เด็กชายเทิดศักดิ

์

ประโยตัง
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๗๖๑
เด็กชายคุณานนต์ พวงเกตุ

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๗๖๒

เด็กชายธเนศ ธีรศรัณยานนท์
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๗๖๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ มะโนน้อม
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๗๖๔

เด็กหญิงชุดาพร พัฒนาภรณ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๗๖๕
เด็กหญิงณัฐนันท์ คำพันธ์

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๗๖๖

เด็กหญิงวริศรา สุขพราหม
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๗๖๗

เด็กหญิงปาริฉัตร ขันทอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๗๖๘

เด็กชายภัทรภณ จงเทพ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๗๖๙
เด็กชายอนาวิล บุญสุข

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๘ / ๑๒๗

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๓๗๗๐
เด็กหญิงจัสมิน ธนาพรภานุรัศมิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๗๗๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ เกิดมีเงิน
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๗๗๒
เด็กชายณัฐพงษ์ ดาบจันทร์

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๗๗๓

เด็กหญิงนัฐกมล เมืองเรือง
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๗๗๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ หวังกุล

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๗๗๕

เด็กหญิงพัทธรีญา พลแก้ว
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๗๗๖
เด็กหญิงกัญญาพัชร พรพงษ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๗๗๗

เด็กหญิงนภัทร ฟกทับทิม
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๗๗๘

เด็กหญิงพรนภัส เสลานอก
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๗๗๙

เด็กหญิงสุธาสินี ธนทรัพย์ไพฑูรย์
๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๗๘๐
เด็กชายปยะพงษ์ อิมเอิบ

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๗๘๑

เด็กชายไพวัลย์ กันยาสาย
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๗๘๒

เด็กหญิงธัญรดา ถินทอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๗๘๓

เด็กหญิงกรกช ไทยประจง
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๗๘๔
เด็กชายจักร์ภพ นิตย์เจริญ

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๗๘๕

เด็กชายธีระเมธ แก่นทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๗๘๖

เด็กชายนพวิชญ์ ไชยรต
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๗๘๗

เด็กชายนันนพงค์ วงษา
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๗๘๘
เด็กชายปวริศร์ ม่วงเลียม

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๗๘๙

เด็กชายปติทัศน์ เรืองอักษร
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๗๙๐
เด็กชายยศพัฒน์ เดิมสันเทียะ

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๗๙๑

เด็กชายวุฒิวัฒน์ ธนาธรหิรัญนันท์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๗๙๒
เด็กชายสถิรวิทย์ วัฒนศิริบุตร

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๗๙๓

เด็กชายอนุกูล ดวงจำปา
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๗๙๔

เด็กชายอัครวัฒน์ บัวคำ
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๗๙๕

เด็กหญิงกมลชนก สุนทรโชติ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๗๙๖
เด็กหญิงกลรัตน์ อินคล้า

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๗๙๗
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ วาดวิจิตร

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๗๙๘

เด็กหญิงฐิติวรรณ ขันชะลี
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๗๙๙

เด็กหญิงณัฐธิวา อาจหาญ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๐๐
เด็กหญิงเบญญาภา สิทธิเดชเจริญ

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๐๑
เด็กหญิงปาริชาติ หูเขียว

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๐๒
เด็กหญิงปาลิตา สกุนินนท์

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๐๓
เด็กหญิงเพียวเพียว -

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๐๔
เด็กหญิงมาลิตา ศรีสุข

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๙ / ๑๒๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๓๘๐๕
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ นาคบังเกิด

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๐๖
เด็กหญิงวริศรา พวงลัดดา

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๐๗
เด็กหญิงศรินญา สังข์อ่อง

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๐๘
เด็กหญิงอัยลดา ทัศนาลัย

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๐๙
เด็กหญิงอาริญา ชวะติ

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๑๐
เด็กชายธนพล พิมเห็ม

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๑๑
เด็กชายธีรเจต ศรีสุข

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๑๒

เด็กชายสุธีพงศ์ จิรพงศ์ธนายุ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๑๓

เด็กชายอรรถพล ยังภิรมย์
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๑๔

เด็กหญิงกนกวรรณ แก่นทรัพย์
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๑๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ด่านลอยล่อง

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๑๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กะนันตัง

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๑๗

เด็กหญิงชลิดา ม่วงสีทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๑๘

เด็กหญิงญนันทพร รอดเสียงลำ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๑๙
เด็กหญิงณัฐสุดา ประกิง

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๒๐
เด็กหญิงณิชารีย์ นิธิวรกุลวงศ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๒๑

เด็กหญิงนพวรรณ วงศินา

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๒๒

เด็กหญิงนัชชา ภู่ทอง
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๒๓
เด็กหญิงนิตยา ลูกศร

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๒๔

เด็กหญิงบดินทร์พร พลับพลา
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๒๕

เด็กหญิงบุษกร บุญแพ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๒๖

เด็กหญิงพรพิมล ลาธุลี
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๒๗
เด็กหญิงไพจิตร ธารวรกุลยิงยง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๒๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ สะบายใจ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๒๙

เด็กหญิงมลประภา มาตบุญโท
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๓๐
เด็กหญิงรวิสรา พลศรี

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๓๑
เด็กหญิงสิริวิมล กรดรัมย์

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๓๒

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ศรีสวัสดิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๓๓

เด็กหญิงอลิษา สัมพันธมิตร
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๓๔

เด็กหญิงไอริน พลนารี
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๓๕
เด็กหญิงชญานันท์ ปอมปกกา

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๓๖

เด็กชายคมสรร วินุวงษ์ศรี
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๓๗

เด็กชายจักรพงษ์ นามวงค์
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๓๘
เด็กชายเจษฎาภรณ์ สุดสวาท

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๓๙
เด็กชายชนกานต์ ขันอาสา

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๑๐ / ๑๒๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๓๘๔๐
เด็กชายชินวัตร ศรีแสงจันทร์

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๔๑

เด็กชายณภัทร ครองยุทธ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๔๒
เด็กชายธีรภัทร ฟกศิริ

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๔๓

เด็กชายธีรยุทธ์ พูลสุข

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๔๔

เด็กชายเมธา แสงจันทร์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๔๕

เด็กชายศิวกร ทองเงิน
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๔๖
เด็กชายศุภกร สีถาพล

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๔๗

เด็กชายษิณวายุ สมานกลาง
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๔๘

เด็กชายอรรถพล กึนสันเทียะ
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๔๙

เด็กหญิงเข็มอัปสร มุกดากัน
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๕๐
เด็กหญิงจารุวรรณ วันทวี

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๕๑

เด็กหญิงญาสุมินน์ ช่างตกแต่ง
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๕๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ ญาติสมบูรณ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๕๓

เด็กหญิงทิพยสุดา รักศรี
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๕๔
เด็กหญิงปณิสรา แรมวงศ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๕๕

เด็กหญิงปริม ปาปะไกร
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๕๖
เด็กหญิงพรรณชมพู จินดาเรือง

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๕๗

เด็กหญิงวัสสิกา สุริยะยานนท์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๕๘
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ รัมมะสังข์

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๕๙

เด็กหญิงศรัณรัตน์ ญาติสันเทียะ
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๖๐
เด็กหญิงศิรดา ปนโภคินทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๖๑

เด็กหญิงศิรภัสสร สุวรรณ
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๖๒
เด็กหญิงศิริพร ชมภูน้อย

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๖๓

เด็กหญิงสริตา

รังสิเสนา ณ อยุธยา ๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๖๔

เด็กหญิงสุกัญญา เขาแก้ว
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๖๕

เด็กชายกฤตย์ หิริกานันท์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๖๖
เด็กชายนวคุณ เลือดล้น

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๖๗

เด็กชายวิทวัฒน์ อัมพรรัตน์
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๖๘

เด็กหญิงกมลลดา ภัทรเรืองโรจกุล
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๖๙

เด็กหญิงกมลวรรณ สีสมภาร
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๗๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ นันทมงคล

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๗๑

เด็กหญิงจุฑามาศ รักกลาง
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๗๒

เด็กหญิงชนากานต์ มวลคำลา
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๗๓

เด็กหญิงยุ่น อิง

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๗๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทร์หอม

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๑๑ / ๑๒๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๓๘๗๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์ บุญช่วย
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๗๖

เด็กชายพันธกานต์ พูลผล
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๗๗
เด็กชายวชิราวิทย์ พิกุล

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๗๘

เด็กหญิงบุษยมาศ พยัฆศิริ
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๗๙

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ยอดรัก
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๘๐
เด็กชายชนัญชัย ดอนมงคล

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๘๑
เด็กชายสิทธิชาติ ทับเอม

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๘๒

เด็กหญิงกันต์ฤทัย กิธิพงษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๘๓

เด็กหญิงกาญจนา กลันเกษร

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๘๔

เด็กหญิงปวีนา โพธิทรง

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๘๕
เด็กหญิงภูษิตา ศรีแย้ม

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๘๖

เด็กหญิงมัทจรีย์ พงษ์มะหันต์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๘๗

เด็กหญิงลักษมี สมสุข

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๘๘

เด็กหญิงสุกัญญา ผลเจริญ
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๘๙
เด็กหญิงสุธินีย์ รัตนะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๙๐
เด็กหญิงเสาวนีย์ แก้วคำแพง

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๙๑

เด็กหญิงโสภาพร ขาวผ่อง
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๙๒

เด็กหญิงอินทิรา ไตรรัตน์
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๙๓
เด็กชายอัครพล ก๋องแก้ว

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๙๔

เด็กหญิงจีรนันท์ แสงเงิน
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๙๕

เด็กหญิงภูริชญา ตติยพงศ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๙๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ จันดี
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๙๗
เด็กหญิงรัตนากร สืบแสน

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๙๘

เด็กหญิงสุภาพร แก้วพรม
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๘๙๙

เด็กหญิงอณัฐดา ผลมะเฟอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๐๐
เด็กชายธนภัทร จีพิมาย

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๐๑
เด็กชายพัฒนไชย แข่งขัน

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๐๒
เด็กหญิงกมลพรรณ สิงห์สถิตย์

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๐๓
เด็กหญิงกัญญาพัชร บุญมี

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๐๔
เด็กหญิงคัลทรียา อุ่นอุพันธ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๐๕
เด็กหญิงจีรนันท์ ครินทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๐๖
เด็กหญิงชลธิชา น้อยประเสริฐ

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๐๗
เด็กหญิงณัฐวิภา ศรีพัด

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๐๘
เด็กหญิงธมลวรรณ จันทร์ศิริ

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๐๙
เด็กหญิงมนทาทิพย์ เกตุน้อย

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๑๒ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๓๙๑๐
เด็กชายทินภัทร ช้างน้อยอำไพ

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๑๑

เด็กหญิงชลธิชา จำปาบุรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๑๒
เด็กหญิงชลธิชา ชะฎาดี

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๑๓

เด็กหญิงนภัสนันท์ พุ่มสอาด
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๑๔

เด็กหญิงรสสุคนธ์ สิงห์กวาง
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๑๕

เด็กหญิงวรฤทัย ผ่องอ่วย
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๑๖
เด็กหญิงวันวิสา โตประดิษฐ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๑๗

เด็กหญิงศศิกานต์ เสนาลา
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๑๘

เด็กหญิงสโรชา สายที
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๑๙

เด็กหญิงสุพัตรา ทองศรีนาค
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๒๐
เด็กหญิงอรพรรณ พวงบุบผา

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๒๑

เด็กหญิงอัญฐิดาพร ทองล้วน
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๒๒

เด็กหญิงอารยา บ่อทอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๒๓

เด็กชายญานกร แผ่นผา
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๒๔
เด็กชายเด่นดนัย ฉายถวิล

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๒๕

เด็กชายนนทกร ครองยุทธ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๒๖

เด็กชายบวรนันท์ ประปรุง
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๒๗

เด็กชายยุรนันท์ กล้วยเนียม
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๒๘
เด็กหญิงกมลลักษณ์ นาขะมิน

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๒๙

เด็กหญิงนัฐลดา ชูกิจ
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๓๐
เด็กหญิงปาหนัน อินขำ

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๓๑

เด็กหญิงมุทิตา มีจิตร
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๓๒
เด็กหญิงวัชราภรณ์ เทพก๋อง

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๓๓

เด็กหญิงวิชญาพร แพงศรี
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๓๔

เด็กหญิงอภิญญา ปานแดง
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๓๕

เด็กหญิงอินทิรา ผดุงทรัพย์
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๓๖
เด็กชายชนาธิป ภู่เขียว

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๓๗

เด็กชายฐิติพงศ์ ดลอารมณ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๓๘

เด็กชายณรภัทร รัตติกาลชลากร
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๓๙

เด็กชายนันทชัย อินอ่อน
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๔๐
เด็กชายประสพโชค วิริยะ

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๔๑

เด็กชายเปรม สือเดช
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๔๒
เด็กชายรุ่งธนเกียรติ นิสวงค์

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๔๓

เด็กหญิงจิดาภา หมืนทิ

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๔๔
เด็กหญิงชนาภา ปุมทอง

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๑๓ / ๑๒๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๓๙๔๕

เด็กหญิงญาดาวดี วงศินา
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๔๖

เด็กหญิงปภาดา วิยะทา
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๔๗
เด็กหญิงปวันรัตน์ ฤทัยวัฒน์

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๔๘

เด็กหญิงปญาดา เถือนเล็ก

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๔๙

เด็กหญิงพรนภา เอียมสอาด

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๕๐
เด็กหญิงพิมพ์ณิภา ตังขวัญพาณิชย์

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๕๑
เด็กหญิงแพรไพลิน ชัยพรหม

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๕๒

เด็กหญิงวาริน สูงงาม

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๕๓

เด็กหญิงศิรินญา จิตปราโมทย์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๕๔

เด็กหญิงสุจิตรา จันทงาม
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๕๕
เด็กหญิงสุภัสสรา หินนอก

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๕๖

เด็กหญิงสุมิตา โตรู้มัน

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๕๗

เด็กหญิงธัญภัค อุรีรักษ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๕๘

เด็กหญิงชลดา สุวรรณโสภา
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๕๙
เด็กชายกมลภพ ภูมิรัตน์

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๖๐
เด็กชายณัฐกานต์ มณีพันธ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๖๑

เด็กหญิงต้องใจ สิงห์ประเสริฐ
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๖๒

เด็กหญิงภวิตรา ชีโพธิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๖๓
เด็กหญิงทิพย์ทิสา สุขแสน

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๖๔

เด็กหญิงเขมกร จันทร์เจิม
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๖๕

เด็กหญิงสุพรรณนา ประจวบสุข
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๖๖

เด็กหญิงนนธิณี ศรีฟองจันทร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๖๗
เด็กหญิงกมลชนก บุญปลีก

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๖๘

เด็กหญิงธนวรรณ พัวสมบัติเจริญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๖๙

เด็กหญิงทัดดาว ลูกศร
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๗๐
เด็กหญิงรุ้งตะวัน เหลือล้น

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๗๑
เด็กหญิงปาริชาต กล้าหาญ

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๗๒

เด็กหญิงสโรชา ศรีณรงค์
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๗๓

เด็กหญิงณัฏฐธิดา พุดสูงเนิน
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๗๔

เด็กหญิงนภัสสร จันทคัต
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๗๕
เด็กหญิงพนิตนันท์ ประเสริฐผล

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๗๖

เด็กชายคุณาสิน สังฆมาศ
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๗๗

เด็กหญิงพรลภัส ฤกษ์เมือง

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๗๘

เด็กชายธนภัทร คชหิรัญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๗๙
เด็กหญิงวิภาดา จีรัณเลิศ

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๑๔ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๓๙๘๐ เด็กหญิงวรรณวรินทร์
ของรัมย์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๘๑

เด็กชายกิตติธัช จันทสิงห์
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๘๒
เด็กชายบูรพา หารฟา

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๘๓

เด็กหญิงชญาดา ปนสุข
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๘๔

เด็กหญิงไปรยา ชืนอุรา

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๘๕

เด็กหญิงภัทรธิดา ทาอีเม่ง
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๘๖
เด็กหญิงวรมน ผลอ่อน

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๘๗

เด็กหญิงดนุชนาถ กันสถาน

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๘๘
เด็กหญิงกนกลักษณ์ เสียงลำ

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๘๙

เด็กหญิงสนธยา วาสานัง
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๙๐
เด็กหญิงธัญญารัตน์ เทียงอยู่

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๙๑

เด็กหญิงจิราภัค คมขำ
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๙๒

เด็กหญิงสุกัญญา พรหมสิทธิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๙๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สว่างจิตต์
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๙๔
เด็กหญิงกนกกาญจน์ คำลอย

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๙๕

เด็กหญิงปยะวรรณ หลิมประเสริฐ
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๙๖

เด็กชายชนกานต์ คงคาทิพย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๙๗
เด็กหญิงวรรณนเพ็ญ ประชุมเกษร

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๙๘
เด็กหญิงปญญาพร เรือนเดือ

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๓๙๙๙

เด็กหญิงญาณิศา ธุถาวร
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๐๐ เด็กหญิงพลอยวรรณ ทิอุทิศ

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๐๑
เด็กหญิงจันทรพร ชืนจิตร

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๐๒
เด็กหญิงสโรชา สโรบล

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๐๓
เด็กหญิงศิริกานต์ ศรบุญทอง

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๐๔
เด็กชายกิตติพัทธ์ พูลมา

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๐๕
เด็กชายชาคริต ปรากฏ

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๐๖
เด็กชายอัครชัย ผิวเณร

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๐๗
เด็กหญิงธัญธร นนตรี

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๐๘
เด็กหญิงศิรินภา เผยโคกสูง

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๐๙
เด็กหญิงมนัสวรรณ ฉากมงคล

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๑๐
เด็กหญิงปญจภรณ์ คงสำโรง

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๑๑
เด็กหญิงสุพัตรา ใจคำ

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๑๒
เด็กหญิงวิไลวรรณ แสงชัง

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๑๓
เด็กหญิงสุนทราทิพย์ ช่างทอง

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๑๔
เด็กหญิงมนัสนันท์ แผ้วใจดี

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๑๕ / ๑๒๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๔๐๑๕
เด็กหญิงอิศราภรณ์

เกตุกรรณโรจน์ทวี ๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๑๖
เด็กหญิงสุภิสรา มู่กลึง

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๑๗
เด็กหญิงสุธิดา บำรุงเชือ

้

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๑๘
เด็กหญิงชนานันท์ เจริญราษฎร์

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๑๙
เด็กชายนราชัย จันทบาล

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๒๐
เด็กชายกฤษดา ศิริเวช

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๒๑
เด็กหญิงศิรภัสสร เพียรใจดี

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๒๒
เด็กชายกษมา การกระสัง

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๒๓
เด็กหญิงอัญชลีพร

มาตราเรืองโรจน์
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๒๔
เด็กชายชาติพงษ์ เกาะกาเหนือ

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๒๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ฝายอิม

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๒๖
เด็กชายรัฐภูมิ แก้วดวงตา

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๒๗
เด็กหญิงวราภรณ์ ศรีสมบูรณ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๒๘
เด็กชายณัฐพล อยู่เล็ก

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๒๙
เด็กชายบุญชาตรี บุญปก

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๓๐
เด็กชายวีระเทพ ดาทอง

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๓๑
เด็กชายกามนิต อย่ามีภัย

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๓๒
เด็กชายวัฒนา ไชยมี

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๓๓
เด็กหญิงจันทราภรณ์ ธรรมวัตร

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๓๔
เด็กหญิงนวภรณ์ ชิณสุข

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๓๕
เด็กหญิงปนอนงค์ ปานนิล

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๓๖
เด็กหญิงฐิตินันท์ ลิมปนวิสุทธิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๓๗
เด็กหญิงสุรีพร กลินรัก

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๓๘
เด็กหญิงธัญลักษณ์ จันสา

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๓๙
เด็กหญิงโชติมณี นุ่นดี

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๔๐
เด็กหญิงนพกานต์ เย็นใจ

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๔๑
เด็กหญิงจิรัชญา วงศ์วุฒิ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๔๒
เด็กหญิงศศิธร สนชมเปาะ

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๔๓
เด็กหญิงธนวรรณ ลุพา

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๔๔
เด็กหญิงกรวิภา สุดแสวง

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๔๕
เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญจันทร์

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๔๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สายรักษา

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๔๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ขวัญทอง

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๔๘
เด็กหญิงศิวิมล ศรีจันทร์

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๔๙
เด็กหญิงศิลารัตน์ มะลิทอง

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๑๖ / ๑๒๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๔๐๕๐
เด็กหญิงนพรัตน์ ระนาดเงิน

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๕๑
เด็กหญิงสมฤทัย แพน้อย

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๕๒
เด็กชายวรานนท์ หิรัญทัศน์

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๕๓
เด็กชายศรัณย์ ยืนมัน

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๕๔
เด็กชายณัฐพล กำเหนิด

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๕๕
เด็กชายวิสรุต ประเดิมเนตร

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๕๖
เด็กชายธนกฤต สุดนุช

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๕๗
เด็กชายจักรกฤษณ์ พานนิม

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๕๘
เด็กชายธนวัฒน์ ผะกากอง

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๕๙
เด็กชายณภัทร ขันทอง

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๖๐
เด็กชายปรเมษฐ์ แก้วอัคฮาด

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๖๑
เด็กหญิงกนกพร บุญรอด

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๖๒
นางสาวนันท์นภัส เริมรัตน์

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๖๓
เด็กหญิงณิชา ไพรเสนา

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๖๔
เด็กหญิงกฤติมา สมเพราะ

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๖๕
เด็กหญิงชนาภา ปูรักษ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๖๖
เด็กหญิงพรสวรรค์ เจริญภูมิ

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๖๗
เด็กหญิงชลณิชา โพธิวัน

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๖๘
เด็กหญิงไอรดา สุขเกษม

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๖๙
เด็กหญิงจีรนันท์ ขันตรี

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๗๐
เด็กหญิงชนากานต์ เเสงเเดงชาติ

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๗๑
เด็กหญิงพรชนก ประวัติวิไล

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๗๒
เด็กชายกรธวัช ชมทอง

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๗๓
เด็กชายขุนเดช นาคทอง

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๗๔
เด็กชายจิรพงษ์ ศรีบุญเรือง

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๗๕
เด็กหญิงสุมินตรา ทับรอด

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๗๖
เด็กหญิงณัฐนรี คงขวัญเมือง

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๗๗
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ แย้มชม

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๗๘
เด็กหญิงธนัชชา คูณเต็มทรัพย์

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๗๙
เด็กหญิงเพชรรัตน์ แซ่ปง

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๘๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พลิคามิน

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๘๑
เด็กหญิงสุติมา ชวาฤทธิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๘๒
เด็กหญิงฟาคราม เพ็ญราชา

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๘๓
เด็กหญิงศรัญญา สืบสำราญ

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๘๔
เด็กชายเด่นชัย ชัยวิเชียร

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๑๗ / ๑๒๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๔๐๘๕
เด็กชายถิรวิทย์ ทองผดุง

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๘๖
เด็กชายณัฐชา มีนาภา

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๘๗
เด็กชายอภิชาติ ลางกูล

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๘๘
นายชินพัฒน์ บุญญา

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๘๙
เด็กชายอณุพงค์ ศรีจันทร์

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๙๐
เด็กชายรุ่งอนันต์ ยิมสำเนียง

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๙๑
เด็กชายสุรเดช สอนบุญตา

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๙๒
เด็กชายณัฐวัตร ปูนุช

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๙๓
เด็กชายธนากร สันตินานนท์

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๙๔
เด็กหญิงสุธิดา แสงจันทร์

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๙๕
เด็กหญิงกมลชนก ผลเพียร

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๙๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ ภู่ก๋ง

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๙๗
เด็กหญิงมนัสชนก ชูผึง

้

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๙๘
เด็กหญิงนฤมล ปทมะ

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๐๙๙
เด็กหญิงอรวี แสนหาร

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๐๐
เด็กชายธนาคาร เพิมพูล

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๐๑
เด็กหญิงจินตณา เกิดดี

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๐๒
เด็กหญิงแพรวา ชอบเสร็จ

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๐๓
เด็กหญิงชนากานต์ ทิพยวงศ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๐๔
เด็กหญิงจีรวรรณ รักวีรธรรม

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๐๕
เด็กชายเอกกุศล กันยาสาย

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๐๖
เด็กหญิงวีระยา ฤทธิเดช

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๐๗
เด็กหญิงกิติญาดา เปลียนหัตถา

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๐๘
เด็กชายภวิศณัฏฐ์ ยุทธนาสุตนันท์

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๐๙
เด็กหญิงศศิยาพัชญ์ ปานิตเศรษฐ

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๑๐
นางสาววชิรญาณ์ พุกรอด

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๑๑
นายวิษณุ อุ่นอาวรณ์

๑๒/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๑๒

นางสาวณัฐธิดา อำไพ
๒๐/๑๒/๒๕๓๑

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๑๓

นายยุทธนา มีกลินหอม

่

๓๐/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๑๔

นางสาวอภิรมย์ สิงนาค
๑๖/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๑๕
นายจิระวัฒน์ เวฬุนาทร

๑๐/๐๗/๒๕๒๙

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๑๖

นางสาวธนิษฐา ศรีบุตรตา
๒๑/๐๙/๒๕๑๒

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๑๗

นางกรรัฐ พงศ์พัฒน์
๐๑/๐๑/๒๕๐๖

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วัดบางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๑๘

เด็กชายกฤตภาส วชิรคณิศร
๑๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๑๙
เด็กชายภูริทัต น้อยห้างหว้า

๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๑๘ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๔๑๒๐
เด็กชายศิริศักดิ

์

พรมพลเมือง
๓๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๒๑

เด็กชายสุรสิทธิ

์

อินทร์วิเศษ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๒๒
เด็กหญิงฐานิดา สุทธิสัตยาทร

๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๒๓

เด็กหญิงสรัญญา นางบวช
๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๒๔

เด็กชายธวัชชัย เปลืองกลาง

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๒๕

เด็กหญิงจรัส ด้วงพิทักษ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๒๖
เด็กหญิงธนพร หล้าหัวหนอง

๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๒๗

เด็กหญิงอินทิรา คัดชบุตร
๐๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๒๘

เด็กหญิงสิรินทิพย์ ตังสมสุข

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๒๙

เด็กชายวรภัทร์ ดินสีวิจิตร
๒๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๓๐
เด็กหญิงกัญจน์นิกข์ สุวรรณชัยรบ

๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๓๑

เด็กหญิงจันทิมา คุ้มขำ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๓๒

เด็กหญิงฑิฆัมพร ไชยหาญ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๓๓

เด็กหญิงต้นข้าว ศรีแก้ว
๑๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๓๔
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สิมมาพิมพ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๓๕

เด็กหญิงสุภัชญา สวัสดินิลน่วม

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๓๖

เด็กหญิงอริสา แสงสุวรรณ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๓๗

เด็กชายชัยวัฒน์ ศรีสุพจนานนท์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๓๘
เด็กชายปฏิพล กุลวัชระเดชา

๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๓๙

เด็กชายรัฐภูมิ เชงสันติสุข
๑๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๔๐
เด็กชายธนา อินทร์สองใจ

๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๔๑

เด็กชายนราวิชญ์ ขจรเพชร
๓๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๔๒
เด็กชายวิชญภาส สียาโง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๔๓

เด็กชายศิรภพ จุ้ยเสียงเพราะ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๔๔

เด็กหญิงปุณยวีร์ วงษ์ประเสริฐ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๔๕

เด็กหญิงวราพร ผลอินทร์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๔๖
เด็กหญิงอรปรียา ไกรชน

๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๔๗

เด็กหญิงอรรถพร พวงทอง
๑๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๔๘

เด็กชายตระกูล สารีรัตน์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๔๙

เด็กชายนันทิวัฒน์ มักคะลม
๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๕๐
เด็กชายบุรินทร์ ประพฤติดี

๓๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๕๑

เด็กชายปวริส ฐานสมบูรณ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๕๒ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
ปราบนอก

๒๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๕๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ประดับวงษ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๕๔
เด็กหญิงณัฐชา ไกรเนตร์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๑๙ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๔๑๕๕

เด็กหญิงณิชาภา สุขประเสริฐ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๕๖

เด็กหญิงนีลัญชนา โกไสยาภรณ์
๑๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๕๗
เด็กชายพรรษา พินไธสง

๐๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๕๘

เด็กหญิงปยฉัตร กรรณิการ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๕๙

เด็กหญิงพรนภัส จำรูญนาม
๓๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๖๐
เด็กหญิงวราภรณ์ แตงอุไร

๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๖๑
เด็กหญิงอภิญญา สืบดี

๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๖๒

เด็กชายธนนันท์ ทองใบ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๖๓
เด็กชายเธียรบดินทร์ โพธิทอง

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๖๔

เด็กชายพุทธวุฒิ พินยไวย
๓๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๖๕
เด็กหญิงธนาพร เกิดพุ่ม

๑๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๖๖

เด็กหญิงปาริชาติ ชมชืน

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๖๗

เด็กหญิงมินตรา นนตรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๖๘

เด็กชายอภิรักษ์ แสงสุวรรณ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๖๙
เด็กหญิงญาตาวี ฤทธิกระจาย

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๗๐
เด็กหญิงพรนิภา ไชยเนตร

๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๗๑

เด็กชายจิรายุส โกสุมภ์ศิริ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๗๒

เด็กหญิงมุกตาภา วิเศษรัตน์
๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๗๓
เด็กหญิงลลิดา เจนอ่าน

๓๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๗๔

เด็กชายณัฐพร นาคผง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๗๕

เด็กชายณัฐวุฒิ อวยชัย
๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๗๖

เด็กชายภูเบศ กลันความดี

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๗๗
เด็กชายสุทธิรักษ์ พิมสุข

๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๗๘

เด็กหญิงอาทิมา บุญหรรษา
๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๗๙

เด็กหญิงชนากานต์ อยู่ฤทธิพันธุ์

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๘๐
เด็กหญิงรัตนากร เดชเรืองศรี

๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๘๑
เด็กหญิงรุจจิรา ไชยหงษ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๘๒

เด็กหญิงวรินทิพย์ นำเงิน
๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๘๓

เด็กหญิงสุภาภรณ์ นาคสุนทร
๓๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๘๔

เด็กหญิงอภิญญา วงศ์สุวรรณ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๘๕
เด็กชายกมลภพ เทวินรัมย์

๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๘๖

เด็กชายโกมล ควรรำพึง
๒๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๘๗

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ปรัชยานนท์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๘๘

เด็กชายชยุตพงศ์ ทิพย์รัตน์
๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๘๙
เด็กชายทรงพล ศรีมูลค่า

๐๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๒๐ / ๑๒๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๔๑๙๐
เด็กชายธีรไนย แซ่แต่

๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๙๑

เด็กชายธีระวัฒน์ โพธิจันทร์

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๙๒
เด็กชายนพดล สีแดง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๙๓

เด็กชายปรเมศวร์ อยู่เล็ก
๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๙๔

เด็กชายปยะเดช ศูนย์กลาง
๑๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๙๕

เด็กชายสิริชัย สังข์รอด
๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๙๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสงเพ็ชร

๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๙๗

เด็กหญิงชนิดาภา คุ้มสมุทร
๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๙๘

เด็กหญิงญาณภา เจินสว่าง

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๑๙๙

เด็กหญิงนิชธาวัลย์ ชัชวงศ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๐๐
เด็กหญิงปยาภรณ์ ฐิโตภาส

๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๐๑
เด็กหญิงพิริษา เติมศิลป

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๐๒
เด็กหญิงรัตนาพร ยาประดิษฐ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๐๓
เด็กหญิงสการ์กานต์ คงศิริ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๐๔
เด็กชายประชา โคตรแก้ว

๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๐๕
เด็กชายภูมิพัฒน์ มีพา

๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๐๖
เด็กหญิงกุลธิดา เขียวสุข

๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๐๗
เด็กหญิงธิติสุดา เรืองเดช

๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๐๘
เด็กหญิงสุพัตรา อูปแก้ว

๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๐๙
เด็กหญิงพรทิชา จิตต์โสภา

๒๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๑๐
เด็กชายฐนพงศ์ พานแก้ว

๐๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๑๑

เด็กชายพงศกร โสภา
๒๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๑๒
เด็กชายวิสุทธิพงศ์ มิงวิวัฒน์

๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๑๓

เด็กชายอโณทัย ศรีนะรา
๑๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๑๔

เด็กหญิงบุณยาพร เทศปาน
๑๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๑๕

เด็กหญิงปวิตรา โททอง
๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๑๖
เด็กหญิงยุพเรศ มิงชัย

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๑๗

เด็กชายศิวิจักษณ์ จันทร์ปราง
๒๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๑๘

เด็กหญิงชนิตร์นันท์ กล่อมประเสริฐ
๑๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๑๙

เด็กหญิงวรภรณ์ มุ่งมงคล
๒๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๒๐
เด็กหญิงปริยาภัทร

พงศ์สมบัติวัฒนา
๑๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๒๑

เด็กหญิงพาณินี โชคเหมาะ
๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๒๒

เด็กหญิงจันทนา โชคถาวรสกุล
๒๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๒๓

เด็กหญิงเกษมณี ทรัพย์กรณ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๒๔
เด็กชายจักรพล โพธิจักร์

๒๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๒๑ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๔๒๒๕

เด็กชายนนทวัฒน์ จาดเมือง
๒๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๒๖

เด็กชายพัศพงษ์ สระแก้ว
๒๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๒๗
เด็กชายศาสตรา กลำดิษฐ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๒๘

เด็กหญิงธัญชนก สันตวงค์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๒๙

เด็กหญิงวิภาดา แก้วกระจ่าง
๒๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๓๐
เด็กหญิงวิมาลา ชำนาญ

๒๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๓๑
เด็กหญิงสาธิตา ดีรุจิเจริญ

๑๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๓๒

เด็กหญิงต้นนำ จันทร์สุข
๒๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๓๓

เด็กชายตรี อดิเรก
๑๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๓๔

เด็กชายนภัทร หงษ์สนิท
๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๓๕
เด็กชายปฏิพล บุตรตะโน

๑๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๓๖

เด็กชายพงศ์ศรัณย์ สนธิศักดิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๓๗

เด็กชายวัลลภ ศรีตะปญญะ
๒๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๓๘

เด็กชายศุภกิตติ

์

คงทน
๒๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๓๙
เด็กชายอนวัช บุญเพ็ง

๐๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๔๐
เด็กหญิงเหมือนฝน

ทรัพย์สถิตโสภณ
๓๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๔๑

เด็กชายกิตติโชติ จองจิตบริสุทธิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๔๒

เด็กชายธนายุทธ พานขันท์
๒๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๔๓
เด็กชายอิทธิพัทธ์ ภู่กรุด

๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๔๔

เด็กหญิงสิริยากร พุทสีเสน
๐๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๔๕

เด็กชายธนชัย สุภรัตน์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๔๖

เด็กชายธีรชัย เดชสุภา
๑๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๔๗
เด็กหญิงกนกพร ใบแสน

๑๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๔๘

เด็กหญิงกุลณัชชา จันอ้น
๐๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๔๙

เด็กหญิงกุลวิตรา อำอนันต์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๕๐
เด็กหญิงจุฑามาศ ไปพรมราช

๐๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๕๑
เด็กหญิงปรางวิกา ร่มสิน

๓๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๕๒
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ปรีหะจินดา

๑๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๕๓

เด็กหญิงพัชชรา สุขสว่าง
๑๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๕๔

เด็กหญิงประภัสสร แก้วคูณ
๐๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๕๕
เด็กชายณัฐจักร ทองติง

๑๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๕๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปามา
๒๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๕๗

เด็กหญิงชนาภา แสนสุริวงค์
๒๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๕๘

เด็กหญิงนภาวรรณ ลาดบาศรี
๑๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๕๙
เด็กหญิงเบญจพร กิจรักษา

๓๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๒๒ / ๑๒๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๔๒๖๐
เด็กหญิงรณิดา จันทรสอน

๐๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๖๑

เด็กหญิงจิตรลดา พาพวย
๐๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๖๒
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ มีลือนาม ๗/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๖๓

เด็กหญิงชบา ดิษสมาน ๒/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๖๔

เด็กหญิงชลิตา ศรีพวงษ์ ๔/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๖๕
เด็กหญิงธันยาวรินทร์

ปุจฉาธรรมกุล
๒๐/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๖๖
เด็กหญิงวรนุช พวงสันเทียะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๖๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

กลำดิษฐ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๖๘

เด็กชายปยะวงค์ ศูนย์กลาง
๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๖๙

เด็กชายกช ไชยธรรม ๑/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๗๐
เด็กหญิงจิดาภา แจ้งรุ่ง

๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๗๑

เด็กหญิงจุฑามาศ แสงนาค
๓๐/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๗๒

เด็กหญิงชลนภา ศรีวโร ๘/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๗๓

เด็กชายพิสิฐ ชุ่มชืน

่

๒๒/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๗๔
เด็กชายสรวิชญ์ สร้อยฉิมพลี

๑๓/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๗๕

นายอภิสิทธิ

์

กาจู๊ต
๑๐/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๗๖

เด็กหญิงจีรนันท์ บุญธง
๒๗/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๗๗

เด็กหญิงนนิศรา จำปาหล้า
๒๗/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๗๘
เด็กชายอนพัทย์ ทนทาน

๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๗๙

เด็กหญิงวลัยพร พิลึก ๓/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๘๐
เด็กหญิงวิชญาพร ศรีสมบูรณ์

๒๕/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๘๑

เด็กหญิงวิรัชญา อินทชืน

่

๒๕/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๘๒
เด็กหญิงณัฐชญา เครืออ่อน ๔/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๘๓
เด็กหญิงอัจฉริยะณัฐ สุขเอียม

่

๒๑/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๘๔

เด็กหญิงปยธิดา วงศ์อินทร์
๒๑/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๘๕

เด็กชายกฤติน ละลี

๒๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๘๖
เด็กหญิงกุลนันท์ ทองดี

๒๐/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๘๗

เด็กชายนิธิ สุริยวงค์
๒๐/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๘๘

เด็กหญิงอรวรรณ วันสูงเนิน
๑๐/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๘๙
เด็กหญิงเพียงตะวัน แสงทัศน์

๑๔/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๙๐
เด็กหญิงสุทามาศ การัตน์

๒๔/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๙๑

เด็กหญิงวสิกา พรมจารีย์ ๓/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๙๒

เด็กชายทินกฤต คุ้มจินดา
๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ

วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๙๓

เด็กชายณพ ธนเศรษฐศิริ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ
วัดครุใน  

สป ๒๕๖๐/๔๒๙๔
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา จันทร์โอวาท

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร วัดมงคลนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๒๓ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๔๒๙๕

เด็กหญิงณัฏฐวดี เกตุวุฒิ
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร วัดมงคลนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๔๒๙๖

เด็กหญิงณัฏชนน แสงวงศ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร วัดมงคลนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๔๒๙๗
เด็กหญิงสุทธิดา ก๊กศรี

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร วัดมงคลนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๔๒๙๘

เด็กหญิงรมิดา ประทาน

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร วัดมงคลนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๔๒๙๙

เด็กชายพรเทพ จันทร์แก่น
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร วัดมงคลนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๔๓๐๐
เด็กหญิงนภสร จันทะมาศ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร วัดมงคลนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๔๓๐๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พ่วงเขียว

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร วัดมงคลนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๔๓๐๒
เด็กหญิงวิรวรรณ ยอดชะรูด

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร วัดมงคลนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๔๓๐๓
เด็กหญิงแก้วตา บุญคำภา

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร วัดมงคลนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๔๓๐๔
เด็กหญิงมะลิสา กองสูงเนิน

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร วัดมงคลนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๔๓๐๕
เด็กหญิงฐิติพร แสงอร่าม

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร วัดมงคลนิมิตร  

สป ๒๕๖๐/๔๓๐๖
เด็กชายศิรวิชญ์ แสนนอก

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ วัดเสาธงนอก  

สป ๒๕๖๐/๔๓๐๗
เด็กหญิงจิราพัชร บุญดา

๑๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ วัดเสาธงนอก  

สป ๒๕๖๐/๔๓๐๘
เด็กหญิงนิพาดา ปูคะธรรม ๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ วัดเสาธงนอก  

สป ๒๕๖๐/๔๓๐๙
เด็กหญิงพิริศา สอนทรีย์

๒๐/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ วัดเสาธงนอก  

สป ๒๕๖๐/๔๓๑๐
เด็กหญิงนุชจิรา ยอดหาญ

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ วัดเสาธงนอก  

สป ๒๕๖๐/๔๓๑๑

เด็กชายอนุภาพ ราศรีทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ วัดเสาธงนอก  

สป ๒๕๖๐/๔๓๑๒

เด็กชายไพสิฐ ภู่จรัส
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ วัดเสาธงนอก  

สป ๒๕๖๐/๔๓๑๓
เด็กชายเสวก อินแก้ว

๑๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ วัดเสาธงนอก  

สป ๒๕๖๐/๔๓๑๔

เด็กหญิงศิริญญา ความมัน

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ วัดเสาธงนอก  

สป ๒๕๖๐/๔๓๑๕

เด็กชายอิทธิชัย ฉีดอิม

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ วัดเสาธงนอก  

สป ๒๕๖๐/๔๓๑๖

เด็กชายสิรดนัย ผลเจริญ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ วัดเสาธงนอก  

สป ๒๕๖๐/๔๓๑๗
เด็กหญิงยุพิน แซ่เฮ่อ

๑๘/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ วัดเสาธงนอก  

สป ๒๕๖๐/๔๓๑๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ ทองมี
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ วัดเสาธงนอก  

สป ๒๕๖๐/๔๓๑๙

เด็กหญิงวรรณิษา เทพรักษ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ วัดเสาธงนอก  

สป ๒๕๖๐/๔๓๒๐
เด็กชายภูวนาถ สาขามูล

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ วัดเสาธงนอก  

สป ๒๕๖๐/๔๓๒๑
เด็กชายมนตรี ศรีมันตะ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ วัดเสาธงนอก  

สป ๒๕๖๐/๔๓๒๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ มิงคะโน

่

๒๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ วัดเสาธงนอก  

สป ๒๕๖๐/๔๓๒๓

เด็กหญิงจิรวรรณ รืนฤดี

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ วัดเสาธงนอก  

สป ๒๕๖๐/๔๓๒๔

เด็กหญิงเพ็ญนภา สบายดี
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ วัดเสาธงนอก  

สป ๒๕๖๐/๔๓๒๕
เด็กหญิงวิภาวรรณ อธิลาภ

๒๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ วัดเสาธงนอก  

สป ๒๕๖๐/๔๓๒๖

เด็กหญิงจิราพัช วรสาร
๒๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ วัดเสาธงนอก  

สป ๒๕๖๐/๔๓๒๗

เด็กชายสุรนันท์ ชำนาญหัตถ์
๒๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ วัดเสาธงนอก  

สป ๒๕๖๐/๔๓๒๘

เด็กชายปรวัตร สุวรรณะ
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ วัดเสาธงนอก  

สป ๒๕๖๐/๔๓๒๙
เด็กหญิงวันดา พูนสิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ วัดเสาธงนอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๒๔ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๔๓๓๐
เด็กหญิงวิชญาดา จันทร์ไพบูลย์

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ วัดเสาธงนอก  

สป ๒๕๖๐/๔๓๓๑

เด็กชายวรเชษฐ์ ทีหมืน

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ วัดเสาธงนอก  

สป ๒๕๖๐/๔๓๓๒
เด็กหญิงกนกวรรณ บุญเนาว์

๑๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ วัดเสาธงนอก  

สป ๒๕๖๐/๔๓๓๓
เด็กหญิงเบญจมาพร พึงเทียน

่

๑๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ วัดเสาธงนอก  

สป ๒๕๖๐/๔๓๓๔

เด็กชายศุภกร ศรีแก้ว
๒๐/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ วัดเสาธงนอก  

สป ๒๕๖๐/๔๓๓๕

เด็กชายธีรเดช สุวรรณจันทร์
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ วัดเสาธงนอก  

สป ๒๕๖๐/๔๓๓๖
เด็กหญิงศรุตา ราชจันคำ

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ วัดเสาธงนอก  

สป ๒๕๖๐/๔๓๓๗

เด็กหญิงวริศรา แก่นท้าว
๒๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ วัดเสาธงนอก  

สป ๒๕๖๐/๔๓๓๘

เด็กชายศักดิดา

์

ทูล
๑๖/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ วัดเสาธงนอก  

สป ๒๕๖๐/๔๓๓๙

เด็กหญิงอิทธิพร บุรีรัตน์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ วัดเสาธงนอก  

สป ๒๕๖๐/๔๓๔๐
เด็กชายภูรินท์ สมบูรณ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาธงนอก วัดเสาธงนอก  

สป ๒๕๖๐/๔๓๔๑

เด็กชายภานุวัฒน์ เรืองอร่าม
๑๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาธงนอก วัดเสาธงนอก  

สป ๒๕๖๐/๔๓๔๒

เด็กชายธีรพงษ์ แสนทวีสุข
๒๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาธงนอก วัดเสาธงนอก  

สป ๒๕๖๐/๔๓๔๓

เด็กหญิงกนกวรรณ มันน้อย

่

๑๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเสาธงนอก วัดเสาธงนอก  

สป ๒๕๖๐/๔๓๔๔
เด็กหญิงมุทิตา อาจหาญ

๑๖/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเสาธงนอก วัดเสาธงนอก  

สป ๒๕๖๐/๔๓๔๕

เด็กหญิงสุพัตรา อภัยจิตต์
๒๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาธงนอก วัดเสาธงนอก  

สป ๒๕๖๐/๔๓๔๖

เด็กหญิงอรนิภา จารัตน์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาธงนอก วัดเสาธงนอก  

สป ๒๕๖๐/๔๓๔๗

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา จิรานุศักดิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาธงนอก วัดเสาธงนอก  

สป ๒๕๖๐/๔๓๔๘
เด็กหญิงกรรณิการ์ คะเชนทร์ชาติ

๒๔/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเสาธงนอก วัดเสาธงนอก  

สป ๒๕๖๐/๔๓๔๙
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ใจพุก

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธงนอก วัดเสาธงนอก  

สป ๒๕๖๐/๔๓๕๐
เด็กหญิงอาทิติพร มีอำนาจ

๒๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเสาธงนอก วัดเสาธงนอก  

สป ๒๕๖๐/๔๓๕๑

เด็กหญิงเปมิกา เวยสาร
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธงนอก วัดเสาธงนอก  

สป ๒๕๖๐/๔๓๕๒
เด็กหญิงประภัสสร ปทุมวัน

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธงนอก วัดเสาธงนอก  

สป ๒๕๖๐/๔๓๕๓

เด็กหญิงพรนภา ทองเปลว
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเสาธงนอก วัดเสาธงนอก  

สป ๒๕๖๐/๔๓๕๔

เด็กหญิงอทิตยา โยนนอก
๒๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธงนอก วัดเสาธงนอก  

สป ๒๕๖๐/๔๓๕๕

เด็กชายน้อย -
๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๔๓๕๖
เด็กชายสนธิ วงษ์สุวรรณ

๒๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๔๓๕๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ เขตสระน้อย
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๔๓๕๘

เด็กหญิงทินมณี แสงโต
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๔๓๕๙

เด็กหญิงศิรินภา ชาบุญเรือง
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๔๓๖๐
เด็กหญิงนันท์นภัส จิวสุข

๋

๑๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๔๓๖๑

เด็กชายสิรวิชญ์ พรมคุณ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๔๓๖๒

เด็กชายภานุวัฒน์ บุตรวิลัย
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๔๓๖๓

เด็กชายอิทธิพล พุทธวงค์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๔๓๖๔
เด็กชายนันทวัฒน์ ยู้ท่าเสา

๑๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๒๕ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๔๓๖๕

เด็กชายจิรภัทร ศรีอรุณทิพย์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๔๓๖๖

เด็กชายรัฐภูมิ สง่าแดน
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๔๓๖๗
เด็กชายจีราวัฒน์ พรมณรงค์

๐๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๔๓๖๘

เด็กชายอภิรักษ์ ทรายเพชร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๔๓๖๙

เด็กชายอภิรักษ์ กระแสร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๔๓๗๐
เด็กชายวินัย บุตรดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๔๓๗๑
เด็กชายธนากร สมวิชัย

๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๔๓๗๒

เด็กชายพงศ์ภัค ผกาแดง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๔๓๗๓

เด็กชายรัชชานนท์ กลัดพุด

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๔๓๗๔

เด็กชายพีรดนย์ เขาเขียว
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๔๓๗๕
เด็กชายชลชนก ถินวังแดง

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๔๓๗๖

เด็กหญิงแพรวัณ แสงจันทร์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๔๓๗๗

เด็กหญิงวรัชยา ศรีนภาวรรณ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๔๓๗๘

เด็กหญิงนิศารัตน์ บุญเขียว
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๔๓๗๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สนธิ

๑๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๔๓๘๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ โฉมยง

๑๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๔๓๘๑

เด็กหญิงจารุวรรณ ทานพิมพ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๔๓๘๒

เด็กหญิงสุชาดา รุ่งเรือง

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๔๓๘๓
เด็กหญิงศศิวิมล เกียวแก้ว

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๔๓๘๔

เด็กหญิงปวันรัตน์ อินทรแผน
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๔๓๘๕

เด็กหญิงอัญรินทร์ สิริยศดำรงกุล
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๔๓๘๖

เด็กหญิงกมลชนก สายบุตร
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๔๓๘๗
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ นาคเกษม

๒๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๔๓๘๘
เด็กหญิงอัญชลีภรณ์ ครองสิน

๑๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๔๓๘๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ วังนุช
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๔๓๙๐
เด็กหญิงมาริสา อันไธสงค์

๒๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๔๓๙๑
เด็กหญิงพิณสุดา เย็นสมุทร

๑๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๔๓๙๒

เด็กหญิงเกสรา จันทะคาม
๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๔๓๙๓

เด็กหญิงสราศิณี ประเสริฐ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๔๓๙๔

เด็กหญิงไพลิน ไพลาภ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๔๓๙๕ เด็กหญิงสุทธิประภาภรณ์

แสนกล้า
๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๔๓๙๖

เด็กหญิงรัชณีกร สังทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๔๓๙๗
เด็กหญิงกนกกาญจน์ ประสพผล

๑๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)

วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๔๓๙๘

เด็กหญิงปาริชาติ ลอยวิบูลย์
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑๒๖ / ๑๒๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๕๖๐/๔๓๙๙ เด็กหญิงพลอยนภา วิจิตรขจี ๒๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง) วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๔๔๐๐ เด็กหญิงพัชรี บุญทองสุข ๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง) วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๔๔๐๑ เด็กหญิงพิมพ์นภัส พรมศรี ๑๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง) วัดกลาง  

สป ๒๕๖๐/๔๔๐๒ เด็กหญิงปยมาภรณ์ สุวรรณเกษม ๑๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง) วัดกลาง  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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